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Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunto Kaavoittajan vastine 

 ELY-keskus on lausunut 2. kaavaehdotusvaiheen aineistosta 
17.3.2020. Tämän jälkeen on järjestetty myös kaavan ehdo-
tusvaiheen viranomaisneuvottelu 18.5.2020. Nyt laaditussa 
3. kaavaehdotuksessa on huomioitu ELY-keskuksen aiem-
min esittämät asiat, eikä ELY-keskuksella ole huomautetta-
vaa laadittuun kaavaehdotukseen. Kaavaratkaisu antaa hyvät 
lähtökohdat Kalajoen keskeisten alueiden kehittämiseen ja 
tarkempaan asemakaavoitukseen. 

Merkitään lausunto tiedoksi. Ei muu-
tostarvetta kaavaan. 

Pohjois-Pohjanmaan museon lausunto / Arkeologia  Kaavoittajan vastine 

 Kaavakarttaan on tarkennettu Pohjois-Pohjanmaan mu-
seon lausunnon (12.3.2020) mukaisesti muinaisjäännös-
kohteen Plassi (1000011505) rajausta ja tehty se paremmin 
erottuvaksi. Kaavaselostusta on täydennetty museon edel-
lisen lausunnon mukaisesti. Kaavaselostuksessa voisi sel-
ventää, miksi kaava-alueella sijaitsevaa Pohjanmaan ranta-
tietä (sk-2) ei merkitty kokonaisuudessaan kaavakartalle, 
kuten se on esitetty Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakun-
takaavassa. 

Pohjois-Pohjanmaan museolla ei ole muuta huomautetta-
vaa osayleiskaavaehdotuksesta. 

Merkitään lausunto tiedoksi.  

Vanha Pohjanmaan rantatie on 
osayleiskaavassa osoitettu kaava-
merkinnällä rky-2, valtakunnallisesti 
merkittävä historiallinen tielinja 
(RKY 2009).  

Se osa Vanhan Pohjanmaan ranta-
tiestä (Raahentie), joka sisältyy RKY-
alueeseen (RKY 2009) on kaavassa 
osoitettu kaavamerkinnällä rky-2, 
muilta osin Raahentie jää RKY-alu-
een ulkopuolelle.  

Kaavaselostuksen sivulla 95 on mai-
nittu seuraavaa: ”2.vaihemaakunta-
kaavassa maakunnallisesti arvok-
kaaksi tieosuudeksi arvotetun valta-
tie 8:n tiemiljöö on todettu kaava-
työskentelyn aikana vaikeasti suojel-
tavaksi ja siten jätetty merkitsemättä 
kulttuurihistoriallisesti merkittä-
väksi tieksi.”  Kaavaselostuksen si-
vulla 25 näkyy Pohjanmaan ranta-
tien koko linjaus. Arvokkaiden tielin-
jojen kaavamerkinnät on tehty kaa-
van kulttuuriympäristöselvityksen 
mukaisesti ja siinä oli huomioitu ai-
noastaan Raahentie (osa vanhaa 
rantatietä) ja Plassintie. Osia ranta-
tiestä sisältyy kulttuuriympäristöalu-
eisiin (sk-1), mutta tielinjaa ei ole 
näiltä osin kaavakarttaan erikseen 
merkitty kaavamerkinnällä. 

Kaavamerkinnän ulkopuolelle jää-
neitä Pohjanmaan vanhan rantatien 
osuuksia ovat 8-tien ohella pätkä 
Etelänkyläntietä ja joen ylittävä Saa-
risilta. Ko. pätkää Etelänkyläntietä 
on aikojen saatossa uusittu, leven-
netty ja laajennettu ja sen varteen on 
rakennettu kevyen liikenteen väylä, 
joten rantatien piirteitä ei ole tällä 
osuudella säilynyt. 

Vanha Saarisilta on purettu 1970-lu-
vulla ja tilalle on rakennettu uusi 
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Saarisilta, joten rantatien piirteitä ei 
ole tällä osuudella säilynyt. 

Kaavamerkinnällä sk-2, kulttuurihis-
toriallisesti merkittävä tie, on osa-
yleiskaavassa osoitettu Plassintien 
linjaus.  

Tehdään esitetty selvennys kaava-
selostukseen. Lausunto ei aiheuta 
muutosta kaavakartalle. 

Pohjois-Pohjanmaan museon lausunto / Rakennettu kulttuu-
riympäristö 

Kaavoittajan vastine 

 
Kalajoen keskustan osayleiskaavan 2035 tarkistetussa kol-
mannessa ehdotusvaiheessa on huomioitu Pohjois-Pohjan-
maan museo lausunnoissaan ja kommenteissaan esittämät 
rakennettua kulttuuriympäristöä koskevat asiat. Pohjois-
Pohjanmaan museolla ei ole huomautettavaa Kalajoen kes-
kustan osayleiskaavan 2035 kolmannesta ehdotusvai-
heesta rakennetun kulttuuriympäristön osalta. 

Merkitään lausunto tiedoksi. Ei 
muutostarvetta kaavaan. 

Jokilaaksojen pelastuslaitos Kaavoittajan vastine 

 
Pelastusviranomainen on tutustunut asiakirjoihin ja toteaa, 
ettei kaavaehdotuksesta ole huomautettavaa. 

Merkitään lausunto tiedoksi. Ei 
muutostarvetta kaavaan. 

Elenia Verkko Oyj Kaavoittajan vastine 

 
Elenia Oy:n aiemman lausunnot Kalajoen keskustan 
osayleiskaavaehdotuksesta on huomioitu 17.9.-19.10.2020 
nähtävillä olevassa osayleiskaavaehdotuksessa. Elenia 
Verkko Oyj:llä ei ole huomautettavaa Kalajoen keskustan 
17.9.-19.10.2020 nähtävillä olevasta osayleiskaavaehdotuk-
sesta. 

Merkitään lausunto tiedoksi. Ei 
muutostarvetta kaavaan. 

Kalajoen kaupunki, ympäristöterveydenhuolto Kaavoittajan vastine 

 a) 
Hiihtomaja / Liikuntapuisto (VU 3, VR 1) 

Alueelle on suunniteltu hevosurheiluun ja hevosharras-
tuksiin liittyviä toimintoja. Liikennemäärien voidaan odot-
taa olevan huomattavia kilpailutapahtumien aikoina. Lii-
kennemäärien kasvu tulee ottaa huomioon liikennejärjes-
telyissä. Mikäli alueelle kaavaillaan myös asutusta, tulee 
toiminnat järjestää siten, ettei asumiselle aiheudu vaaraa 
tai hygieniahaittoja eläinten pidosta. 

Inaron 1.9.2020 laatiman kaavaselosteen mukaan hiihto-
stadionin luoteispuoleisen ampumaradan ympäristölupa 
oli voimassa vuoteen 2016 saakka, minkä jälkeen toiminta 
siirtyi pois alueelta. Ampuma-alueiden maaperä on 
yleensä saastunut ja tämä tulee huomioida maankäytön 
jatkosuunnittelussa ja mahdollisissa kunnostustoimenpi-
teissä.  

Alueella on myös toinen harvakseltaan käytössä oleva am-
pumarata. Ulkoilun ja muiden toimintojen ohjaamiseen tu-
lee kiinnittää erityistä huomiota ampumaradan ympäris-
tössä. Ammunta on järjestettävä siten, ettei ampumara-

Merkitään lausunto tiedoksi.  

Yleiskaavaehdotuksessa III ei ole 
suunnittelualueelle osoitettu he-
vosurheiluun tai hevosharrastuksiin 
liittyviä toimintoja. Hevosurheiluun 
liittyvät reitit sijaitsevat kaavaehdo-
tusalueen ulkopuolella.  

Hevosurheiluun liittyviä toimintoja 
oli osoitettu yleiskaavaehdotukses-
sa I, mutta ne on poistettu kaavaeh-
dotuksesta III.  

Keskustan osayleiskaavan alueella 
olevat ampumaradat sijaitsevat Hiih-
tomajan alueella. Hiihtomajan luo-
teispuolella oleva vanha Riistanhoi-
toyhdistyksen ampumaradan alue 
on siirtynyt kaupungin omistukseen 
vuonna 2019 (lupa päättynyt vuonna 
2016). Kyseisen ampumaradan alu-
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dalle pääse ulkopuoliset kulkemaan. Ampumarata-alu-
eelle tulee rakentaa suojaavat vallit ja aitaus, eikä ammun-
nan suuntaisesti heti vallien taakse pidä sijoittaa ulkoilu-
reittejä. Mikäli alueelle on tarkoitus sijoittaa hevosia tai 
hevosurheiluun tai hevosharrastukseen liittyviä toimin-
toja, tulee niiden sijoittelussa ja toimintojen ajoittami-
sessa huomioida ampumisesta aiheutuvat äkilliset äänet. 
Hevoset säikähtävät herkästi voimakkaita ja äkillisiä ääniä, 
jonka seurauksesta voi syntyä vaaratilanteita hevosia käsi-
teltäessä tai niillä ratsastettaessa. 

eesta on laadittu maaperäselvityk-
set. Ampumaradan ja sen vaikutus-
alueen puhdistussuunnitelman laa-
timinen on vireillä ja se on tarkoitus 
toteuttaa lähivuosina yhteistyössä 
Pirkanmaan ELY-keskuksen hank-
keena. Suunnitteluun ja toteutuk-
seen on mahdollista saada rahoitus-
osuus ELY-keskuksen kautta. 

Toinen käytössä oleva ampumarata-
alue sijaitsee Hiihtomajan pohjois-
puolella sisääntuloväylän oikealla 
puolella, jossa ratoja on useampia 
eri asetyypeille. Ratojen käyttö on 
tarkkaan rajattu eikä ruutiaseella ole 
siellä mahdollista ns. omatoimiseen 
harjoitteluun. 

Yleiskaava on yleispiirteinen kaava, 
jota tarkennetaan asemakaavalla. 
Yleiskaavassa on osoitettu pääkatu-
verkosto sekä ne kevyen liikenteen 
väylät, jotka ovat pääväyliä.  

Ampumaradan detaljikysymyksiä ei 
ratkaista osayleiskaavalla. 

Lausunto ei aiheuta muutoksia kaa-
vakartalle. 

 b) 
Tie melu / Valtatiet / 8-tie / Oulaisten tie / Ylivieskan tie 

Rambollin 2016 laatimassa meluselvityksessä todetaan, 
että Kalajoen keskustaajaman alueella on 38 asuinkiin-
teistöä melualueella. Nämä ovat pääosin Kokkolan- ja Ou-
luntien varressa, mutta myös mm. vähäliikenteisemmän 
Kalajoentien itäpäässä on useita lähellä tietä olevia asuin-
kiinteistöjä melualueella. Muita melusta häiriintyviä koh-
teita kuten hoito- tai oppilaitoksia ei ole melualueilla. 
Suunnittelualueella kulkevien valtateiden liikennemäärät 
kasvavat vuoteen 2035 mennessä 25-40%. Tämä lisää 
niiden melupäästöä 1-1,5 dB. Suurinta liikenteen kasvu on 
Ouluntiellä. Kaavaehdotukseen on merkitty kohteet, joihin 
tulisi toteuttaa meluntorjuntaa. Nämä ovat pääosin sellai-
sia valtateiden varressa olevia alueita, joilla on runsaasti 
nykyisiä asuinkiinteistöjä tai uusia/laajenevia asuinkortte-
leita melualueella. Asemakaavavaiheessa tulee huomi-
oida tiemelu ja tehdä vaadittavat meluntorjuntatoimenpi-
teet. Hyviä meluntorjuntakeinoja ovat esimerkiksi meluval-
lien rakentaminen tai liikehuoneistojen sijoittaminen me-
lualueelle. 

Merkitään lausunto tiedoksi. 

Kaavaehdotukseen on osoitettu kaa-
vamerkinnällä pääteiden varsien tie-
liikennemelua koskevat meluntor-
junta-alueet osayleiskaavatarkkuu-
della.  

Meluntorjunta-alueen kaavamer-
kintä on me. ”Melualueella sijaitseva 
alueen käyttö perustuu asemakaa-
vaan, jolla ratkaistaan alueen raken-
nusten ja pihojen riittävä suojaus 
melulta. Mikäli melualueelle suunni-
tellaan sijoitettavaksi uusia melulle 
herkkiä toimintoja, on tarkemmassa 
suunnittelussa otettava huomioon 
meluntorjunta siten, että valtioneu-
voston päätöksen mukaiset meluta-
son ohjearvot eivät ylity sisätiloissa 
eivätkä oleskeluun ja virkistykseen 
tarkoitetuilla ulkoalueilla.” 

Liikennemelun detaljikysymyksiä ei 
kuitenkaan ratkaista osayleiskaa-
valla. 

Lausunto ei aiheuta muutoksia kaa-
vakartalle. 
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 c) 
Tuulivoimapuistot 

Ympäristöterveydenhuolto suosittelee vähintään 2 km mi-
nimietäisyyttä asutuksen ja lähimmän voimalan väliin. 

Merkitään lausunto tiedoksi. 

Kalajoen keskustan osayleiskaavan 
suunnittelualueelle ei ole esitetty 
tuulivoimapuistoalueita. Suunnitte-
lualueen ulkopuolella, sen pohjois-
puolella, sijaitsevat jo toteutetut 
Tohkojan, Jokelan ja Mustilankan-
kaan tuulivoimapuistot.  

Kalajoen kaupunginhallitus on 
8.12.2014 § 333 käsitellyt valtuusto-
aloitteen koskien ”Tuulivoimapuisto-
jen suojarajaksi 2 kilometriä asu-
muksiin” ja päättänyt, että Maan-
käyttö- ja rakennuslaki, tuulivoima-
rakentamisen erillisoppaat ja viran-
omaisohjeistus sekä hankekohtaiset 
melu- ja välkemallinnukset ym. sel-
vitykset ohjaavat riittävästi tuulivoi-
marakentamista eikä 2 km määräys 
etäisyydestä ole tarpeen. 

Lausunto ei aiheuta muutoksia kaa-
vakartalle. 

 d) 
Ravintolakeskittymä keskusta-alueelle 

Etenkin ilta- ja viihderavintolojen sijoittelussa tulee huomi-
oida meluhaitta, mitä toiminnasta voi aiheutua. Kalajoen 
keskustan liiketiloista useat ovat vanhanaikaisia eikä ra-
kennukset itsessään välttämättä sovi viihderavintolakäyt-
töön sellaisenaan. Meluntorjuntaan tulee kiinnittää eri-
tyistä huomiota huonosti äänieristetyissä rakennuksissa, 
jotka sijoittuvat asutuksen läheisyyteen. Jo olemassa ole-
vasta viihderavintolasta on tullut valituksia melun vuoksi, 
jota aiheutuu artistien live-esiintymisistä, tanssimusiikin 
matalataajuisista äänistä ja karaoken laulamisesta. 

Merkitään lausunto tiedoksi. 

Pääosin olemassa olevat ravintolat 
sijaitsevat keskustatoimintojen alu-
eella C. Keskustatoimintojen alue on 
ydinkeskustan aluetta, jota kehite-
tään tiivistyvänä ja monipuolisena 
asumisen, palveluiden ja hallinnon 
alueena. 

Keskustatoimintojen alue on Kala-
joen kaupungin keskustaa, ei yksin-
omaan asumiseen varattua aluetta, 
vaan sinne sijoittuu myös palveluita. 

Keskustatoimintojen aluevarauk-
sella C on osoitettu mm.  palvelura-
kentamiselle mahdolliset alueet ja 
tarkempi suunnittelu tehdään ase-
makaavoituksessa. Ravintoloiden 
meluun liittyviä detaljikysymyksiä ei 
ratkaista osayleiskaavalla. Raken-
nusten rakenteellinen meluntor-
junta ratkaistaan hankkeiden raken-
nuslupavaiheessa. 

Lausunto ei aiheuta muutoksia kaa-
vakartalle. 

 e) 
Hajuhaitat 

Uusien ja laajenevien asuinkorttelien sijoittelussa tulisi 
huomioida turkistarha-alueiden, jätevedenpuhdistamon ja 
pelloille levitettävän lietteen aiheuttamat hajuhaitat. 
Asuinkortteleita ei ole hyvä sijoittaa siten, että ne rajautu-
vat peltoalueisiin tai jätevedenpuhdistuslaitokseen. Tur-

Merkitään lausunto tiedoksi. 

Suunnittelualueen ulkopuolella, sen 
pohjoispuolella, sijaitsee turkis-
tarha-alue.  Turkistarha-alueen ym-
pärille on kaavaehdotuksen suunnit-
telualueelle osoitettu yhden kilo-
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kistarhojen hajuhaitat ovat luonteeltaan jatkuvia ja voimak-
kaita, joten niiden osalta riittävän suojaetäisyyden määrit-
täminen on tehtävä erityisen tarkasti. 

 

metrin laajuinen suoja-alue (hh), ha-
juhaittaa aiheuttavan toiminnan 
suojaetäisyyden raja. Kaavamerkin-
nän mukaan asuinrakennukselle 
voidaan myöntää rakennuslupa vain, 
mikäli paikallisella tutkimuksella 
osoitetaan, että rakennuspaikalla ei 
ole hajuhaittaa. 

Kaavaehdotuksessa esitetty yhdys-
kuntateknisen huollon alue (kaava-
merkintä ET), keskusvedenpuhdis-
tamo, sijaitsee aivan suunnittelualu-
een rajalle, sen pohjoisosassa. Kes-
kusvedenpuhdistamo sijoittuu 
kaava-alueen ulkopuoliselle sen 
pohjoispuolella sijaitsevan turkis-
tarha-alueen ympärille osoitetun 
suoja-alueen sisällä (hh).  

Yhdyskuntateknisen huollon alue 
(ET) on pääosin maa- ja metsäta-
lousalueiden ympäröimää aluetta 
kaavamerkinnöin M-5, M-4, MY-3, 
AM ja T.  Kaavamerkinnällä M-5 on 
osoitettu maa- ja metsätalousvaltai-
nen alue, jossa alueelle saa rakentaa 
vain maa- ja metsätalouteen liittyviä 
rakennuksia, jotka eivät sisällä asun-
toja. Kaavamerkinnällä M-4 on osoi-
tettu maa- ja metsätalousvaltaista 
aluetta. Kaavamerkinnällä MY-3 on 
osoitettu maa- ja metsätalousalue, 
jolla on erityisiä ympäristöarvoja. 
Kaavamerkinnällä AM on osoitettu 
maatilojen talouskeskusten alue. 
Kaavamerkinnällä T on osoitettu te-
ollisuus- ja varastoalue. Asuinraken-
tamiseen osoitetut alueet sijoittavat 
kauaksi keskusvedenpuhdistamosta 
sekä turkistarha-alueesta.  

Suunnittelualueen ulkopuolella, sen 
eteläpuolella sijaitsee suuri turkis-
tarha-alue. Turkistarha-alueen ym-
pärille on kaavaehdotuksen suunnit-
telualueelle osoitettu yhden kilo-
metrin laajuinen suoja-alue (hh), ha-
juhaittaa aiheuttavan toiminnan 
suojaetäisyyden raja. Kaavamerkin-
nän mukaan asuinrakennukselle 
voidaan myöntää rakennuslupa vain, 
mikäli paikallisella tutkimuksella 
osoitetaan, että rakennuspaikalla ei 
ole hajuhaittaa. 

Turkistarha-alueen suoja-alueelle 
(hh) on osoitettu kaavamerkinnöin 
pääosin maa- ja metsätalousaluetta, 
kaavamerkinnöin M-4. Suoja-alu-
eelle on osoitettu kaavamerkinnällä 
ME-1, kotieläintalousyksikön alue, 
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jossa on sallittu vain maatalouden ja 
muuhun tuotantoon liittyvä rakenta-
minen sekä kaavamerkinnällä AM 
maatilojen talouskeskusten alue.   

Lausunto ei aiheuta muutoksia kaa-
vakartalle. 

Muistutus 1 Kaavoittajan vastine 

 
Ehdotuksen mukaan Kalajoen Vierivainiontien alue muut-
tuisi KLT1‐alueesta (Liiketilaa, kaupallista yritystilaa) AK-alu-
eeksi (Kerrostalovaltainen asuntoalue). 

Tässä tulisi huomioida, että Vierivainiontien alueella on 
useita hyväkuntoisia liike‐ ja toimistorakennuksia vilkkaine 
toimintoineen: Vianor, LVI Simonen, Työterveys, Itella Posti, 
Urakointiasennus M. Rautio ja Kalajoen Kumikorjaamon toi-
misto‐ ja varastotilaa. 

Kyseiset pienyritykset työllistävät kaupunkilaisia ja ovat laa-
dukkaita palveluntarjoajia Kalajoella. Esim. Vianor on sul-
kenut toimipisteensä Raahessa ja keskittänyt toimintaa eri-
tyisesti Kalajoen toimipisteelle. 

Toivon, että osayleiskaavaehdotusta tarkasteltaisiin uudel-
leen, ehdotan, että alue olisi TP/AK eli elinkeinoelämän-
alue/kerrostalovaltainen alue. 

Tehdään esitetty muutos TP/AK-kaa-
vamerkinnästä kaavakarttaan. 

Muistutus 2 Kaavoittajan vastine 

 
Yhdyn muistutukseen 1, siitä kuinka Kalajoen Vierivainion-
tien alue voisi olla jatkossa TP/AK eli elinkeinoelämän 
alue/kerrostalovaltainen alue. Tämä mahdollistaisi työlli-
syyttä ja verotuloja tuottavan yritystoiminnan Vierivainion-
tien alueella myös tulevaisuudessa. 

Yritystoiminnan lisäksi fiksusti suunniteltu kerrostaloraken-
taminen voisi monipuolistaa ja elinvoimaistaa aluetta enti-
sestään. 

Tehdään esitetty muutos TP/AK-kaa-
vamerkinnästä kaavakarttaan. 

Muistutus 3 Kaavoittajan vastine  

 

 

 

 

 

 

 

Olen samaa mieltä muistutuksen 1 ehdotuksen kanssa, 
kuinka Kalajoen Vierivainiontien alue voisi olla jatkossa 
TP/AK eli elinkeinoelämän alue/kerrostalovaltainen alue. 
Tämä mahdollistaisi liiketoiminnan jatkumisen alueella 
sekä työllistäisi Kalajokisia sekä toisi verotuloja kaupungille 
jatkossakin. 

Myös hyvin suunniteltu kerrostalorakentaminen toisi var-
masti alueelle lisäarvoa ja elinvoimaisuutta. Eli kaava, jossa 
alueella on sekä liiketoimintaa että kerrostalorakentamista, 
on mielestäni kannatettava idea. 

Tehdään esitetty muutos TP/AK-kaa-
vamerkinnästä kaavakarttaan.  

Muistutus 4 Kaavoittajan vastine  

 
Yhdyn muistutukseen 1, siitä että Kalajoen Vierivainiontien 
alue voisi olla jatkossa TP/AK eli elinkeinoelämän alue/ker-
rostalovaltainen alue. Tämä mahdollistaisi työllisyyttä ja ve-
rotuloja tuottavan yritystoiminnan Vierivainiontien alueella 
myös tulevaisuudessa. 

Tehdään esitetty muutos TP/AK-kaa-
vamerkinnästä kaavakarttaan. 
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Muistutus 5 Kaavoittajan vastine  

 Kalajoen keskustan osayleiskaava‐alueen itärajan toiselle 
puolelle jäävien kahden naapurikiinteistön (Kalajoentie 326 
ja Kalajoentie 311) omistajina kiinnitimme huomiota siihen, 
että osayleiskaavaehdotus ja kaava‐alueelle tehty melusel-
vitys eivät lainkaan pidä sisällään Topi‐Kalustajan tehtaan 
tuottamaa meluhaittaa lähialueille. Topi‐Kalustajan tehdas 
on kaavassa merkinnällä TY eli ympäristöhaittoja aiheutta-
maton teollisuusalue. Tehdas toimii kahdessa vuorossa (klo 
06‐22 ja ajoittain myös ko. kellonaikojen ulkopuolella) ai-
heuttaen ympäristöhaittana jatkuvaa teollisuusmelua, 
jonka suhteen ei ole koskaan tehty asianmukaisia ja viralli-
sia melumittauksia. Mittausten tekeminen on suotavaa, 
etenkin kun osayleiskaavassa mahdollistetaan tehtaan toi-
minnan laajeneminen. 

Topi-Kalustajan tehtaan alue on jo 
Kalajoen keskustan osayleiskaa-
vassa vuodelta 1993 on osoitettu TY-
kaavamerkinnällä.  

Kalajoen keskustan osayleiskaava-
ehdotuksessa III on TY-alueen rajaus 
osoitettu pääosin samanlaisena 
kuin vuoden 1993 osayleiskaavassa. 
TY-alueen rajausta on laajennettu 
vähäisessä määrin vuoden 1993 
osayleiskaavan rajauksesta.  

Osayleiskaavaehdotuksessa on päi-
vitetty TY-alueen rajaus vastaamaan 
olemassa olevaa tilannetta, eli Topi-
Kalustajan kiinteistöllä olemassa 
olevat rakennukset on osoitettu ko-
konaisuudessaan TY-alueelle. 

Topi-Kalustajan toiminnalle on voi-
massa oleva ympäristölupa, joka si-
sältää melua koskevia ehtoja. Topi-
Kalustajan teollisuusmeluhaitasta ei 
ole tullut kaupungin tietoon tapauk-
sia.  

Merkitään muistutus tiedoksi. Muis-
tutus ei aiheuta muutoksia kaava-
kartalle. 

Muistutus 6 Kaavoittajan vastine  

 
Me allekirjoittaneet kiinteistöjen omistajat vastustamme 
kiinteistöjemme muuttamista viher- ja virkistysalueeksi 
sekä kevyen liikenteen sillan ja reitin rakentamista joen yli. 
Vaadimme, että V-2 merkintä poistetaan kiinteistöiltämme. 
Osayleiskaavaehdotus loukkaa kiinteistön omistajien yksi-
tyisyyttä. Kiinteistöjemme omistus rajoittuu Kalajoen ran-
taan Kalajoen kaupungissa Etelänkylässä. 

Yleiskaavalla luodaan mahdollisuuk-
sia alueiden kehittämiselle ja koko 
keskustaajaman asukkaiden viihty-
vyydelle ja turvallisuudelle.  

Kalajoen kaupungilla on maan-
käyttö- ja rakennuslain mukaisesti 
(MRL 20 §) velvoite huolehtia aluei-
den käytön suunnittelusta, rakenta-
misen ohjauksesta sekä maapolitii-
kan harjoittamisesta. Maanomistus 
Kalajoen kaupungin alueella on sekä 
yksityistä että kaupungin omista-
maa. 

Kalajoen rannat on asemakaavoissa 
osoitettu pääosin viheralueiksi. Näin 
on myös muistuttajien omistamien 
kiinteistöjen kohdalla. Asemakaava 
muistuttajien alueella on vuodelta 
1983. Yksityisiäkin maanomistajia 
sitoo voimassa oleva asemakaava ja 
asemakaavan mukainen toiminta. 
Yleiskaavassa ei osoiteta tältä osin 
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ristiriitaista kaavamerkintää voi-
massa olevaan asemakaavaan näh-
den. 

Yleiskaava on yleispiirteinen kaava, 
jota tarkennetaan asemakaavalla. 
Yleiskaavassa on osoitettu pääkatu-
verkosto sekä ne kevyen liikenteen 
väylät, jotka ovat pääväyliä.  

Merkitään muistutus tiedoksi. Muis-
tutus ei aiheuta muutoksia kaava-
kartalle. 

a) 
Kaupunki on edellisessä vastineessaan aikaisempaan 
muistutukseen esittänyt, etteivät uuden asemakaavan 
muutokset alenna kiinteistöjen arvoa. Nykyisessä kaavassa 
Junnikkalantie kevyen liikenteen väylänä on pisto, joka on 
päättynyt kiinteistöjen rajalle, eikä ole jatkunut rantaan 
saakka. 

Toisen muistuttajan kiinteistö on ollut perheen hallinnassa 
jo useita vuosikymmeniä, jo ennen edellistä asemakaavaa. 
Tämän kiinteistön rajoja on muutettu rekisteröinnin yhtey-
dessä 2001. Toisen omistajan kiinteistö on hankittu 2014 
voimassa olevan kaavan perusteella. Jos suunnitelma ke-
vyen liikenteen väylästä kiinteistön läpi olisi ollut tiedossa 
kiinteistön hankintavaiheessa, kiinteistö olisi jäänyt osta-
matta. 

Voimassa olevassa asemakaavassa 
osoitettu kevyen liikenteen väylä ja 
rantaan osoitettu lähivirkistysalue 
on ollut muistuttajien tiedossa kiin-
teistöjä hankkiessaan. Toisen muis-
tuttajan kiinteistöt on hankittu kaup-
pakirjalla 26.5.2014. Toisen muis-
tuttajan kiinteistö on rekisteröity 
12.1.2001 ja rekisteröinnin yhtey-
dessä on huomioitu asemakaava, 
joka on vahvistettu 3.12.1984. Yleis-
kaavassa osoitettu kaavamerkintä 
on kiinteistöjä hankittaessa olleen 
asemakaavan mukainen ja asema-
kaavamerkintä maanomistajien tie-
dossa. 

Merkitään muistutus tiedoksi. Muis-
tutus ei aiheuta muutoksia kaava-
kartalle. 

b) 
Kiinteistön omistaja on tehnyt kiinteistölle mittavia inves-
tointeja ja laajoja istutuksia voimassa olevan kaavan perus-
teella. Uuden kaavan voimaan tuleminen ja mahdollinen 
silta tarkoittaisi uusien istutusten ja kasvimaan jäämistä ke-
vyen liikenteen väylän alle. 

Kalajoen kaupungilla on maan-
käyttö- ja rakennuslain mukaisesti 
(MRL 20 §) velvoite huolehtia aluei-
den käytön suunnittelusta, rakenta-
misen ohjauksesta sekä maapolitii-
kan harjoittamisesta, myös liikenne-
väylien linjauksesta. 

Yleiskaava on yleispiirteinen kaava, 
jota tarkennetaan asemakaavalla. 
Yleiskaavassa on osoitettu pääkatu-
verkosto sekä ne kevyen liikenteen 
väylät, jotka ovat pääväyliä. 

Merkitään muistutus tiedoksi. Muis-
tutus ei aiheuta muutoksia kaava-
kartalle. 

c) 
Julkisesta kaupungin puistosta silta yksityiselle kiinteistölle 
herättää ihmetystä. Kesäaikaan kaupunginpuisto on levo-
ton pussikaljapaikka. Kaupunki kirjoittaa vastineessaan 
edelliseen muistutukseen, ettei turvattomuudesta ole tullut 
kaupungin tietoon tapauksia. Kuitenkin humalaisten välien-
selvittelyt ja puistoon virtsaaminen ovat tavallisia näkyjä ke-
säiltana. Myös hälytysajoneuvot vierailevat puistossa sa-
tunnaisesti levottomuuksien takia. Tätä olemme asukkaina 
seuranneet usean kesän ajan. Mikäli puistosta olisi silta ja 

Kevyen liikenteen yhteyksiä on Kala-
joen keskustan alueella runsaasti, 
myös asuinalueiden välittömässä lä-
heisyydessä lähellä tonttien rajoja. 
Retit ovat yleiskaavassa ohjeellisia ja 
niiden tarkempi sijainti ratkaistaan 
tarkemmalla suunnittelulla. 
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kevyen liikenteen väylä yksityisille kiinteistöille, loisi se tur-
vattomuutta kiinteistöjen omistajille. 

Merkitään muistutus tiedoksi. Muis-
tutus ei aiheuta muutoksia kaava-
kartalle. 

d) 
Vanha Tyngäntie on kulkenut kiinteistöjen läpi. Vanhoissa 
kuvissa (otettu tapulista) näkyvät vanhat kivipaadet, joissa 
hevoset ovat olleet kiinnitettynä kirkonmenojen ajan. Suun-
niteltu pyörätie hajottaisi kauan paikallaan olleet, historial-
liset kivipaadet. 

Yleiskaava on yleispiirteinen kaava, 
jota tarkennetaan asemakaavalla.  

Kevyen liikenteen väylä on osayleis-
kaavassa osoitettu ohjeellisena ja 
vaatii toteutusvaiheessa tarkempaa 
suunnittelua. 

Merkitään muistutus tiedoksi. Muis-
tutus ei aiheuta muutoksia kaava-
kartalle. 

e) 
Silta suunnitellulla paikalla tuhoaa jokivarren maiseman ar-
vot, jotka muodostuvat mm. avoimista näkymistä, tärkeistä 
maamerkkirakennuksista, ympäristöön sopivasta raken-
nuskannasta sekä kulttuurikasvillisuudesta (Kalajoen kes-
kustan osayleiskaava 2034, kaavaseloste, s. 95) 

Yleiskaava on yleispiirteinen kaava, 
jota tarkennetaan asemakaavalla.  

Kevyen liikenteen silta on osayleis-
kaavassa osoitettu ohjeellisena. Sil-
lan rakentaminen toteutuu tarkem-
man suunnittelun ja kaupungin pää-
tösten perusteella, ei osayleiskaa-
van perusteella. Sillan rakentami-
nen edellyttää myös tarkempaa de-
taljisuunnittelua. 

Merkitään muistutus tiedoksi. Muis-
tutus ei aiheuta muutoksia kaava-
kartalle. 

f) 
Kevyen liikenteen silta vaatisi myös talvikunnossapitoa, jo-
ten se ei voi olla kovin kevytrakenteinen, eikä kapea. Lumen-
auraus vaatii kaluston, jonka paino on vähintään 5000 kg. 
Sillan sijainti alavalla tulvansuojelualueella vaatii voimak-
kaat pengerrykset. Kuinka se vaikuttaa turvallisuuteen sekä 
veden ja jäiden virtaukseen erityisesti keväällä tulva-ai-
kaan? 

Yleiskaava on yleispiirteinen kaava, 
jota tarkennetaan asemakaavalla.  

Kevyen liikenteen silta on osayleis-
kaavassa osoitettu ohjeellisena. Sil-
lan rakentaminen toteutuu tarkem-
man suunnittelun ja kaupungin pää-
tösten perusteella, ei osayleiskaa-
van perusteella. Sillan rakentami-
nen edellyttää myös tarkempaa de-
taljisuunnittelua. 

Merkitään muistutus tiedoksi. Muis-
tutus ei aiheuta muutoksia kaava-
kartalle. 

g) 
Kevyen liikenteen väylä ja silta on suunniteltu nykyisen ve-
sijohdon runkolinjan päälle. Kuitenkin kaavoituspäällikön 
kanssa käydyssä keskustelussa 22.9. kävi ilmi, että niitä ei 
voi rakentaa päällekkäin. Lisäksi vesiliittymien sulkuhanat 
(Etelänkyläntie 6A, 6B ja 8) ovat myös suunnitellun kevyen 
liikenteen väylän alla. Ne jouduttaisiin siirtämään. 

Yleiskaava on yleispiirteinen kaava, 
jota tarkennetaan asemakaavalla. 
Tarkemmassa suunnittelussa huo-
mioidaan myös maanalaiset johto-
linjat. Johtolinjakäytävää ei voi käyt-
tää rakentamiseen, minkä vuoksi ul-
koilureitti on järkevää sijoittaa johto-
linjaa sivuten. 

Merkitään muistutus tiedoksi. Muis-
tutus ei aiheuta muutoksia kaava-
kartalle. 
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h) 
Tällä hetkellä keskustassa on kaksi siltaa, joiden yhtey-
dessä on pyörätiet. Valtatie 8:n etäisyys suunniteltuun ke-
vyen liikenteen siltaan on 260m ja toiseen siltaan 680m. 
Tästä johtuen uusi silta ei lyhennä merkittävästi kulkureittiä 
Hiihtokeskuksen ja Mariston alueelle, vaan voimassa olevat 
kevyen liikenteen väylät riittävät. 

Kalajoen keskustan ydinalueella 
asuu ihmisiä, joiden turvallinen liik-
kuminen tulee turvata. Kevyen lii-
kenteen silta on osayleiskaavassa 
osoitettu ohjeellisena. Sillan raken-
taminen toteutuu tarkemman suun-
nittelun ja kaupungin päätösten pe-
rusteella, ei osayleiskaavan perus-
teella.  

Osayleiskaavassa silta on katsottu 
tarpeelliseksi, koska keskustaaja-
man länsireunalle sekä Liikunta-
puiston alueelle on osoitettu mitta-
via asumisen laajennusalueita. 
Näiltä alueilta valtatien varressa kul-
keva väylä ei yksinään ole riittävä ul-
koilu/kevyen liikenteen reittiyhteys 
joen itärannalle ja keskustaan. Uusi 
silta lyhentää oleellisesti itärannan 
asukkaiden matkaa mm. Hiihtokes-
kuksen ja Mariston ulkoilualueille. 

Merkitään muistutus tiedoksi. Muis-
tutus ei aiheuta muutoksia kaava-
kartalle. 

i) 
Kalajoki on merkittävä nahkiaisten pyyntijoki. Siltojen va-
laistus saattaa hidastaa merkittävästi nahkiaisten vaellusta. 
Uusia siltoja suunniteltaessa tulisi ottaa tämäkin asia huo-
mioon. (Väitöskirja Kimmo Aronsuu, 2015. Nahkiaisen joki-
vaiheet: Ihmistoiminnasta aiheutuvat haitat ja niiden vähen-
täminen). 

Kevyen liikenteen silta on osayleis-
kaavassa osoitettu ohjeellisena. Sil-
lan rakentaminen toteutuu tarkem-
man suunnittelun ja kaupungin pää-
tösten perusteella, ei osayleiskaa-
van perusteella. Sillan rakentami-
nen ja siltojen valaistus edellyttää 
myös tarkempaa detaljisuunnitte-
lua. 

Merkitään muistutus tiedoksi. Muis-
tutus ei aiheuta muutoksia kaava-
kartalle. 

j) 
Nykyinen pyörätie kiinteistöjen etelälaidassa aiheuttaa jon-
kin verran roskaamista kiinteistöille. Uusi kevyen liikenteen 
väylä todennäköisesti lisäisi roskaamista kiinteistöillä ja 
myös meluhaittoja mopoliikenteen myötä. 

Kevyen liikenteen yhteyksiä on Kala-
joen keskustan alueella runsaasti, 
myös asuinalueiden välittömässä lä-
heisyydessä lähellä tonttien rajoja. 

Merkitään muistutus tiedoksi. Muis-
tutus ei aiheuta muutoksia kaava-
kartalle. 
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