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ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 
 

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

1.1 Tunnistetiedot 
 

Kunta: Kalajoki   
Kunnanosa: Kirkonseutu  
Kaavan nimi: Asemakaavan muutos korttelissa 4001 
Kaava-alueen koko: 4,1 ha 
Kaavanlaatija: Kalajoen kaupunki, Maankäyttöpalvelut / kaavoitus 

Nähtävilläolot:    
- OAS  21.4.-20.5.2022 
- Valmisteluaineisto __.__.-__.__.2022 
- Kaavaehdotus  __.__. - __.__.2022 

Hyväksymispäivämäärät:  
- Kaupunginhallitus __.__.2022 
- Kaupunginvaltuusto __.__.2022 

1.2 Kaava-alueen sijainti 
Kaavoitettava alue sijoittuu Kalajoen Vuorenkallion alueelle, Kalajoen eteläpuolelle. Asemakaavan 
muutosalue rajoittuu valtatiehen 8 (Kokkolantie), Holmantiehen ja Kulmatiehen. Kaavamuutos-
alueen rajaus on esitetty kuvassa 1. 

1.3 Asemakaavan tarkoitus 
Asemakaavan tavoitteena on 2. asteen koulutuksen kehittäminen.  
 

1.4 Luettelo kaava-aluetta koskevista asiakirjoista ja lähdemateriaalista 
 
Kaavamuutoksessa hyödynnetään Keskustan osayleiskaavan 2035 yhteydessä laadittuja selvityk-
siä. 

1. Luontoselvitys, Kalajoen kaupunki-Keskustan osayleiskaava 2035, Ala-Risku Terhi, 4.2.2014 
2. Maisemaselvitys, Kalajoen kaupunki-Keskustan osayleiskaava 2035, Serum Arkkitehdit Oy, 

7.1.2014 
3. Rakennetun kulttuuriympäristön selvitys, Kalajoen kaupunki-Keskustan osayleiskaava 2035, Sta-

dionark, 30.12.2013 
4. Pohjois-Pohjanmaan rakennettu kulttuuriympäristö 2015, Kalajoki 
5. Meluselvitys, Kalajoen kaupunki-Keskustan osayleiskaava 2035, Ramboll, 4.2.2016 
6. Analyysiaineisto, Kalajoen keskustan osayleiskaava 2035, Serum Arkkitehdit Oy 

Rakennuslupakuvat Kalajoen rakennusvalvonnasta 
Kunnallistekniikka Kalajoen maankäyttöpalvelut 
Liikennelaskenta, Kalajoen kuntatekniikka 
Kalajokisuun maisema-hanke 2009-2011 
Livekuvaukset Heikki Saari 
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2  T I I V I ST E L M Ä  

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 
Asemakaavan muutoksen alueella on voimassa Kirkonseudun asemakaava. Kaava-alue on pääosin 
rakentunut.  

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on 2. asteen koulutuksen kehittämisen mahdollistaminen. 
Kirkonseudun korttelin 4001 asemakaavan muutos on tullut ajankohtaiseksi, kun Kampuksen uu-
disrakennuksen suunnittelu korttelissa 4001 on aloitettu tilaohjelman laatimisella. Suunnittelun 
yhteydessä on todettu tarve asemakaavan muutokseen Kalajoen Kampusalueen suunnittelua var-
ten.  

Kaava laaditaan kaupungin omana työnä. Alueelle ei laadita erillisiä selvityksiä, vaan kaavahank-
keessa hyödynnetään Keskustan osayleiskaavan 2035 yhteydessä laadittuja selvityksiä. 

Kaavan laatimisesta päätettiin kaupunginhallituksen kokouksessa 7.6.2021. Kaavamuutoksen laa-
timinen saatettiin vireille kaupunginhallituksen kokouksen 11.4.2022 päätöksellä asettamalla 
osallistumis- ja arviointisuunnitelma julkisesti nähtäville 21.4.-20.5.2022.  

Kaavamuutoksella tarkastellaan pääasiallisesti Kampusalueen rakennusoikeutta ja kerroslukuja 
sekä korttelin ja tonttien rajausta, kokoa, liikenne- ja puistoaluetta sekä Holmantien ja valtatien 8 
kulmauksessa olevan rakentumattoman tontin käyttötarkoitusta. Asemakaavan muutoksen yh-
teydessä tarkastellaan myös muita kaavamerkintöjä ja -määräyksiä. 

2.2 Asemakaavan toteuttaminen 
Asemakaava-alueen lähiympäristö pääosin rakentunutta ympäristöä, jossa on myös vanhempaa 
rakennuskantaa. Suunnittelualue on rakentunutta opetustoiminnan aluetta, lukuun ottamatta 
valtatien 8 ja Holmantien kulmauksessa olevaa rakentumatonta tonttia.  Jokiranta on puisto- ja 
virkistysaluetta. Voimassa olevan kaavan mukainen kunnallistekniikka on pääosin rakennettu.  

Kaavan toteuttaminen ja uuden Kampusrakennuksen rakentaminen käynnistyy vaiheittain kaavan 
saatua lainvoiman ja uudisrakennussuunnitelmien valmistuttua. 

Kalajoen uutta kampusrakennusta varten on laadittu tilaohjelma. Uudisrakennukseen on tavoit-
teena rakentaa opetustilat lukiolle, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU:lle sekä elinkeino- ja 
yrityspalveluille yhteistiloineen. Kampusrakennus tulisi olemaan pinta-alaltaan yhteensä noin 
4000 k-m2 ja uudisrakennus palvelisi noin 566 henkilöä, joista opiskelijoita olisi 455 ja henkilökun-
taa 65. 

3  L Ä H TÖ KO H D AT  

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 
Kaavoitettava alue sijoittuu Kalajoen kaupunkikeskustan läheisyyteen, Vuorenkallion alueelle, Ka-
lajoen eteläpuolelle, Kalajoen Kampukselle. Asemakaavan muutosalue sijoittuu valtatien 8 risteys-
alueen tuntumaan, rajautuu valtatiehen 8 sekä Holmantien ja Kulmatien rajaamalle alueelle.  

Suunnittelualueeseen rajautuvalle alueelle, Kulmatien varrelle sijoittuu omakotitaloasutusta, Hol-
mantien varrelle olemassa olevaa liike- ja asuinrakentamista. Suunnittelualueen ulkopuolelle, ris-
teysalueen tuntumaan, sijoittuu kaksi huoltoasemaa. Alueen maamerkkinä toimii Kalajoen pappi-
lan lisäksi Kalajoen kirkko.   
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Alueen tärkeimpiä viheralueita ovat kirkon seutu hautausmaineen sekä jokirannassa sijaitseva 
Varpusaaren puisto polkuineen, siltoineen sekä frisbeegolfiin liittyvine rakenteineen. Vastaran-
nalle sijoittuu Kalajoen pappila-alue rakennuksineen ja puistoalueineen. Suunnittelualueen vie-
ritse kulkee myös joen ylittävä valtatien 8 silta.  

Kaava-alue on pääosin rakentunut. Kaavamuutosalueella sijaitsee Jokilaaksojen koulutuskuntayh-
tymän JEDU:n oppilaitoksen rakennuksia paikoitusalueineen. Valtatien 8 ja Holmantien risteysalu-
een tuntumaan sijoittuva maa-alue, voimassa olevassa asemakaavassa liikerakennusten kortteli-
alue (K), jossa sijainnut kaupparakennus on purettu ja on tällä hetkellä rakentumaton. Rakentu-
mattomalla tontilla sijaitsee asfaltoitu paikoitusalue. Kampusalueen ja rakentamattoman tontin 
sekä valtatien 8 väliin sijoittuu avo-oja.   

        
Kuva 1. Korttelin 4001 asemakaavan muutosalueen sijainti asemakaavojen yhdistelmäkartalla. 
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3.1.1 Luonnonympäristö ja virkistysalueet 

Kaavamuutosalue on pääosin rakennettua ympäristöä. Alueella on laadittu Kalajoen keskustan 
osayleiskaavan yhteydessä luontoselvitys, jossa on tutkittu alueen luonnonpiirteitä. 

Suunnittelualue sijoittuu Kalajoen jokiranta-alueelle.  Suunnittelualueen kallioperä koostuu pää-
asiassa pintakivilajeista. Kallioperä suunnittelualueella on maasälpäpitoista kiillegneissiä. Pinta-
maat ovat pääosin hienoainesmoreenia. (Geologian tutkimuskeskus GTK).  

Kuva 2. Suunnittelualueen maaperä (Kalajoen 
keskustan osayleiskaava 2035, Maisemaselvi-
tys/Serum arkkitehdit Oy 2014, Maaperä 1:20 
000 digitaalinen kartoitusaineisto, Geologian 
tutkimuskeskus, GTK) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Kuva 3. Maisemaselvitys, kasvillisuus ja luonto-
arvot (Kalajoen keskustan osayleiskaava 2035, 
luontoselvitys, Pohjanmaan luontotieto/ Ala-
Risku Terhi 2013) 
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Kuva 4. Maisemaselvitys, vesi ja vedenjakajat (Kalajoen keskustan osayleiskaava 2035, maisemaselvitys/Se-
rum arkkitehdit Oy 2014) 

Puistoalue sijoittuu loivalle jokipenkalle. Jokiranta on loivaa Holman tulvaniittyaluetta.  Raken-
nettu Kampusalue on loivaa ja tasaista. Maanpinta rakennetulla Kampusalueella on noin 5,5 m 
merenpinnan yläpuolella ja ranta-alueella maanpinta laskee 5 metristä noin 2,5 metriin meren-
pinnan yläpuolella.  

Rakennettu Kampusalue paikoitusalueineen on pääosin asfaltoitua aluetta.  

 
Kuva 5. Luontoselvitys (Kalajoen keskustan osayleiskaava 2035, Luontoselvitys/ Pohjanmaan luontotieto/ 
Ala-Risku Terhi, 4.2.20214) 

Luontoselvityksessä on löydetty Holman tulvaniityn alueelta pesimälinnuston huomionarvoisena 
lajina ruisrääkkä. Lampaat laiduntavat kesäisin rantaniittyalueella. 

Jokiranta on rakennettua Varpusaaren puistoaluetta polkuineen. Rantakasvillisuus on vähäistä. 
Rantaniityllä kasvaa nurmikkoa, heinää ja koivuja.   
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Kuva 6. Varpusaaren/ Aron puisto - frisbeegolf, Kalajokisuun maisema-hanke 2009-2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 7. Varpusaaren/ Aron puisto - frisbeegolf, Kala-
jokisuun maisema-hanke 2009-2011 
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Kuva 8. Maisemaselvitys, ilmasto (Kalajoen keskustan osayleiskaava 2035, maisemaselvitys, Serum arkki-
tehdit Oy 2014) 

Kampus-alueen ja Kalajoen välissä sijaitsee Varpusaaren eli Aron puisto. Aron puistossa sijaitsee 
Kalajokisuun maisemahankkeessa 2009-2011 toteutettu 9-väyläinen Frisbeegolf-rata. Rata on 
kaikkien käytettävissä puiston muu käyttö huomioiden. 

Pienilmasto 
Kalajoki kuuluu Perämeren ilmastoalueeseen, jota luonnehtii merellisyys. Päätuulensuunta ranni-
kolla on lounas–koillinen. Suunnittelualue on pääosin rakennettua oppilaitosaluetta, jossa raken-
nukset osittain pysäyttävät tuulta. Avoimella alueella tuuli voi olla voimakastakin. 

Maisema 
Kaavamuutosalue on pääosin rakennettua aluetta, lukuun ottamatta jokirantaa sekä valtatien 8 
ja Holmantien kulmauksessa sijaitsevaa maa-aluetta.  

Maisema muutosalueella ja sen läheisyydessä koostuu jokirannasta, valtatiestä 8 siltoineen sekä 
olemassa olevasta rakennuskannasta. Kampusaluetta leimaavat oppilaitoksen rakennukset asfal-
toituine paikoitusalueineen. Ranta-alue on luonnontilaista ja osittain rakennettua tulvaniitty- ja 
puistoaluetta. Puistoalueelta avautuvat näkymät joelle ja joen vastarannalle sijaitsevaan valtakun-
nallisesti arvokkaaseen vuonna 1802 valmistuneeseen Kalajoen kirkkoherranpappilaan ns. Joke-
lan pappilaan puistoalueineen. Valtatien 8 risteysalueen maamerkkinä hallitsee aluetta Kalajoen 
kirkko.
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Kuva 9. Valtatien 8 risteysaluetta hallitsee maamerkkinä Kalajoen kirkko ja tapuli hautausmaineen. Kala-
joen kirkon hahmo määrittää maisemia pitkälle jokilaaksoon (Pohjois-Pohjanmaan rakennettu kulttuuriym-
päristö 2015, Kalajoki). Kuva Livekuvaukset/Heikki Saari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 10. Maisemaselvitys, maisemarakenne (Kala-
joen keskustan osayleiskaava 2035, maisemaselvi-
tys, Serum arkkitehdit Oy 2014) 
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Kuva 11. Maisemaselvitys, kulttuuriympä-
ristö (Kalajoen keskustan osayleiskaava 
2035, maisemaselvitys, Serum arkkitehdit 
Oy 2014) 

 

 

Kuva 12. Suunnittelualueen ulkopuolella, joen vastarannalla, sijaitsee Kalajoen pappilan rakennetun kult-
tuuriympäristön aluekokonaisuus (rky 2). Kalajoen pappila toimii Kalajoen kirkon lisäksi alueen maamerk-
kinä.  
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Arkeologinen kulttuuriperintö 

Suunnittelualueelle on laadittu keskustan osayleiskaavan yhteydessä arkeologinen inventointi 
vuonna 2015 (Kalajoki, Keskustan osayleiskaavan muinaisjäännösinventointi 2015/Mikroliitti Oy). 
Kaavamuutosalueella ei tunneta muinaismuistolain (295/1963) rauhoittamia kiinteistä muinais-
jäännöksiä tai muita arkeologisen perinnön kohteita. Tieto on tarkistettu Museoviraston ylläpitä-
mästä muinaisjäännösreksiteristä 28.9.2022. 

3.1.2 Rakennettu ympäristö 
Kaavamuutosalue sijaitsee keskellä muuta yhdyskuntarakennetta siten, että se rajautuu pääosin 
rakennettuun ympäristöön joka suunnalta.  

Suunnittelualueen läheisyyteen sijoittuva rakennuskanta on pääosin pien- ja omakotitaloraken-
nuksia, ulkomuodoltaan yksikerroksisia omakotitaloja, jotka on rakennettu pääosin 1970 ja 1980-
luvuilla. Rakennukset ovat pääosin kaksi kerroksisia, harjakattoisia ja julkisivujen värisävyt vaihte-
levia.  

 
Kuva 13. Suunnittelualueen rakennettu ympäristö koostuu pääosin pien- ja omakotitaloista sekä liikeraken-
nuksesta.  
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Kuva 14. Valtatien risteysalueen tuntumaan, sijoittuu kaksi huoltoasemaa.  

 
Kuva 15. Alueen maamerkkinä toimii jokirannassa sijaitsevan Kalajoen pappilan lisäksi Kalajoen kirkko.   
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Kampus-alueen historiaa 

 
Kuva 16.Vuoden 1947 ilmakuva alueelta. Jokiranta oli viljeltyä peltoaluetta, jonka maisemaa hallitsi kirkko. 

 
Kuva 17. Ilmakuva vuodelta 1997. Suunnittelualueella sijaitsi Kampus-rakennusten lisäksi kauppa, Holman-
tien ja valtatien 8 kulmauksessa. 
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Kampuksen korttelialue on rakentunut vuosien 1969 ja 2015 aikana. Alueen asemakaava on vuo-
delta 1986. 

Oppilaitosalueelle on myönnetty ensimmäinen rakennuslupa 14.10.1969 Keski-Pohjanmaan Ka-
lajoen Mieskotiteollisuuskoulun rakentamiseen. 

 

Kuva 18. 5.9.1969 päivätyn asemapiirroksen mukaan alue suunniteltiin rakennettavaksi vaiheittain. Ensimmäisessä vai-
heessa 14.10.1969 rakennusluvitettiin 780 m2 suuruisen koulurakennuksen rakentaminen. Toisessa vaiheessa oli tavoit-
teena rakentaa 2-kerroksinen oppilasasuntola (2400 m2) ja kolmannessa vaiheessa 1-kerroksinen metalli ja konekor-
jaamo sekä puutyöosasto (3500 m2 + 8700 m2).  
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Koulurakennus 

Koulurakennuksen rakentaminen luvitettiin 14.10.1969 ja sitä on myöhemmin laajennettu. 

 

Kuva 19.Pohjapiirros koulurakennuksesta 14.10.1969. Koulusiivessä sijaitsi mm. ruokala, keittiö sekä luokkahuoneita. 
Kalajoen mieskotiteollisuuskoulun suunnittelija oli Sulo Kalliokosken arkkitehtitoimisto, Vaasa. 

 

Kuva 20.Koulusiiven julkisivu koilliseen 14.10.1969. Tiilimuurattu huopakatteinen rakennus seisoi betonijalustalla.  

 

Kuva 21. Koulusiiven julkisivu lounaaseen 14.10.1969. 

              

Kuva 22.Koulusiiven pääty kaakkoon 14.10.1969 Kuva 23. Koulusiiven pääty luoteeseen 14.10.1969. 

Ompelu- ja kutomaosasto 

Vuonna 1974 koulun nimi oli Kalajoen Kotiteollisuuskoulu. Vuonna 1969 rakennettua koulurakennusta laa-
jennettiin kerrosalaltaan 1423 m2 suuruisella ompelu- ja kutomaosastolla (rakennuslupa 21.10.1974) 
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Kuva 24. Asemapiirros 21.10.1974. Kalajoen kotiteollisuuskoulun suunnittelija oli Ylivieskan rakennus- ja insinöörityö Oy 
(YRIT). 

 
Kuva 25. Koulurakennuksen julkisivu kaakkoon 21.10.1974, valtatielle nro 8. Rakennuksen pääasiallinen julkisivumate-
riaali oli poltettu savitiili, ikkunoiden yläpuolinen osa julkisivussa profiloitua peltiä ja ikkunoiden väliosat minerit-levyä, 
betonisokkeli ja katteena kaksinkertainen bitumikate. 

 

Kuva 26. Koulurakennuksen julkisivu luoteeseen 21.10.1974. 

 

Kuva 27. Koulurakennuksen julkisivu koilliseen 21.10.1974. 

 

Kuva 28. Koulurakennuksen julkisivu lounaaseen 21.10.1974. 
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Päärakennuksen laajennus vuonna 2011 

Rakennusluvan 16.8.2011 perusteella toimistotilan, taukotilan ja opetustilan väliseiniä puretaan ja rakenne-
taan uusia. Toiseen kerrokseen tehdään taukotilaan luokkahuone ja avotoimisto. Oppilaitoksen nimi on Ka-
lajokilaakson koulutuskuntayhtymä Kalajoen ammattiopisto Artema. 

 

 

Kuva 29. Päärakennuksen laajennus, julkisivu lounaaseen 16.8.2011. Arteman suunnittelija oli Arkkitehtisuunnittelu Nis-
kanen Oy. 

 

Kuva 30.Päärakennuksen laajennus, julkisivu valtatielle 16.8.2011 

 

Kuva 31. Päärakennuksen laajennus, julkisivu luoteeseen 16.8.2011 

Työpajat 

Työpajarakennus sisälsi metalli-, konekorjaamo- sekä puutyöosaston. Työpajojen (870 m2) rakentaminen lu-
vitettiin 15.9.1971. 
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Kuva 32. Työpajojen pohjapiirustus 15.9.1971. Rakennus sisälsi rakennusosaston työtilat, pajan ja hitsaamon, sorvihuo-
neen, puutyöosaston, maalaamon, kuivaushuoneen, pukuhuoneet, luokan, opettajanhuoneet ja varastoja. Kalajoen 
miesteollisuuskoulun suunnittelija oli Sulo Kalliokoski Arkkitehtitoimisto. 

 
Kuva 33. Metalli-, konekorjaus- ja puutyöosasto, julkisivu koilliseen 15.9.1971. Rakennuksen julkisivu oli puhtaaksi muu-
rattua tiiltä, kate huopakate, sokkeli maalattua betonia ja ovet maalattuja puupaneeliovia. 

 
Kuva 34. Metalli-, konekorjaus- ja puutyöosasto, julkisivu lounaaseen 15.9.1971.  

 
Kuva 35. Metalli-, konekorjaus- ja puutyöosasto, leikkaus 15.9.1971 

Vuonna 1971 rakennettua puutyö-, metalli- ja rakennusosastoa laajennettiin 29.11.1977 päivätyn raken-
nusluvan mukaisesti 5. rakennusvaiheella (1266 m2), kuivaamolla (57 m2) ja ulkovarastolla (271 m2). 

Rakennusselostuksen mukaan rakennusalueen pintavedet ohjattiin avo-ojien kautta läheiseen Kalajokeen. 
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Kuva 36. Karttaote alueesta vuodelta 1977. 

 
Kuva 37. Asemapiirros Kampusalueelta 29.11.1977 

 

Kuva 38. Puutyö-, metalli- ja rakennusosaton julkisivu kaakkoon 29.11.1977. Kalajoen kotiteollisuuskoulun suunnittelija 
oli Ylivieskan rakennus- ja insinöörityö Oy (YRIT). Julkisivu pääosin kalkkihiekkakiveä, ikkunoiden yläpuoliset osat ja ik-
kunoiden välit puurunkoa, joka pinnoitettu profiloidulla pellillä, kattona kaksinkertainen bitumikermihuopa ja maalattu 
betonisokkeli. Rakennusselostuksen mukaan rakennuksessa on maanvarainen alapohja. 

 

Kuva 39. Julkisivu luoteeseen. 

Puu-, metalli- ja rakennusosastojen opetustilojen kattorakenteet muutettiin vuonna 1999 harjakatoksi (1:8) 
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ja katemateriaali muutettiin samalla konesaumatuksi peltikatteeksi. Oppilaitoksen nimi oli Kalajoen käsi- ja 
taideteollisuusoppilaitos. 

 
Kuva 40. Puu-, metalli- ja rakennusosaston julkisivu kaakkoon 10.3.1999. Suunnittelija Pohjanmaan rakenneinsinöörit 
Oy, Nivala. Julkisivupelti uusittiin, katolle vaihdettiin uusi konesaumattu pelti, ikkunapellit, räystäskourut, syöksytorvet 
ja nosto-ovet uusittiin. 

 

 
Kuva 41.Puu-, metalli- ja rakennusosaston julkisivu luoteeseen 10.3.1999.. 

 
Kuva 42. Puu-, metalli- ja rakennusosaston julkisivu lounaaseen 10.3.1999. 

 
Kuva 43. Puu-, metalli- ja rakennusosaston julkisivu koilliseen 10.3.1999. 

17.12.1998 lähtien kiinteistön 36:47 nimeltään Rakentaja omistaa Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä. 
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Kuva 44. Ote Kalajoen Kirkonseudun rakennuskaavasta, 31.5.1999. 

Puu-, metalli- ja kuvaamataidon tiloja laajennettiin edelleen vuonna 2003.  

 

 
Kuva 45. Pohjapiirros 28.4.2003 
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Kuva 46. Puu-, metalli- ja kuvaamataidon tilat laajennuksen jälkeen, julkisivu luoteeseen laajennuksen jälkeen, 
28.4.2003. Kalajoki Instituutti Arteman suunnittelija oli Arkkitehtuuritoimisto Ylipahkala Oy, Oulu. Rakennuksen entinen 
tiilijulkisivu ohutrapattiin, pystypanelointi uusittiin, entinen betonisokkeli maalattiin, entinen konesaumattu peltikate 
säilytettiin ja ulko-ovet uusittiin. 

 
Kuva 47. Puu-, metalli- ja kuvaamataidon tilat laajennuksen jälkeen, julkisivu kaakkoon 28.4.2003. 

 
Kuva 48. Puu-, metalli- ja kuvaamataidon tilat laajennuksen jälkeen, julkisivu koilliseen, 28.4.2003. 

 
Kuva 49. Puu-, metalli- ja kuvaamataidon tilat laajennuksen jälkeen, julkisivu lounaaseen 28.4.2003. 

Puu-, metallityön sekä kuvallisten aineiden tiloja saneerattiin ja laajennettiin edelleen vuonna 2004. 
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Kuva 50. Ote Kalajoen kirkonseudun rakennuskaavasta, 11.3.2004, rakennusoikeus 7000 k-m2. 

Vuonna 2004 tontilla sijaitsee päärakennuksen lisäksi rakennus-, puu- ja metallityön opetusti-
lat käsittävä työsalirakennus, liikuntasali, oppilasasuntola sekä rakennusosaston uudisraken-
nus. 

Rakennusluvalla 11.3.2004 peruskorjataan ja laajennetaan metalli-, puu- ja kuvallisten opetus-
tiloja (228 m2). Samalla laajennetaan ja järjestellään matkailu- ja käsityömatkailuosaston ope-
tustiloja päärakennuksessa (220 m2) sekä rakennetaan 72,5 m2:n suuruinen väestönsuoja op-
pilaitoksen alueelle. 

Laajennuksien jälkeen rakennusoikeutta on käytetty 8061 k-m2. Oppilaitoksen nimi on Kala-
joen käsi- ja taideteollinen oppilaitos, Artema. 

 
Kuva 51. Asemapiirros 11.3.2004. 
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Kuva 52. Puu-, metalli- ja kuvaamataidon tilat, pohjapiirustus 11.3.2004. Kalajoen Instituutti Arteman suunnittelija oli 
Arkkitehtuuritoimisto Ylipahkala Oy, Oulu. 

 

Kuva 53. Puu-, metalli- ja kuvaamataidon tilat, Julkisivu kaakkoon 11.3.2004 

 

Kuva 54. Puu-, metalli- ja kuvaamataidon tilat, julkisivu luoteeseen 11.3.2004 

 
Kuva 55. Puu-, metalli- ja kuvaamataidon tilat, julkisivu koilliseen 11.3.2004 
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Kuva 56. Puu-, metalli- ja kuvaamataidon tilat, julkisivu lounaaseen 11.3.2004 

Rakennusluvalla 4.4.2013 koulun puu- ja metallityötiloja laajennetaan edelleen (972 m2). Oppilaitoksen nimi 
on Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Kalajoen ammattiopisto. 

 
Kuva 57. Asemapiirros 4.4.2013 

 
Kuva 58. Puu- ja metallityötilat vuoden 2013 laajennuksen jälkeen, julkisivu kaakkoon 4.4.2013. JEDU Kalajoen ammat-
tiopiston suunnittelija oli Arkkitehtuuritoimisto Ylipahkala, Oulu. 

 
Kuva 59.Puu- ja metallityötilat vuoden 2013 laajennuksen jälkeen, julkisivu luoteeseen 4.4.2013 
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Kuva 60. Puu- ja metallityötilat vuoden 2013 laajennuksen jälkeen, julkisivu lounaaseen 4.4.2013 

 
Kuva 61. Puu- ja metallityötilat vuoden 2013 laajennuksen jälkeen, julkisivu koilliseen 4.4.2013 

 
Kuva 62. Leikkaus, metalliosaston laajennus 4.4.2013 

Ulkovarasto 

260 m2:n suuruinen ulkovarasto on rakennettu vuonna 1977 ja sitä on laajennettu 100 m2:llä 
vuonna 1988. Vuonna 1988 oppilaitoksen nimi muuttui Kalajoen käsi- ja taideteollisuusoppilai-
tokseksi. Ulkovarastoa laajennettiin edelleen rakennusluvalla 31.12.2009 

 
Kuva 63. Pohjapiirros. Vanha ulkovarasto vuodelta 1977, jota on laajennettu vuonna 1988. 

 
Kuva 64. Käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen ulkovaraston julkisivu lounaaseen 22.9.1988. Julkisivu profiloitua peltiä, 
katto galvanoitua peltiä ja betonisokkeli. 
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Kuva 65. Ulkovaraston julkisivu koilliseen vuonna 1988. 

 
Kuva 66. Asemapiirros 31.12.2009 

 
Kuva 67. Ulkovaraston julkisivu kaakkoon 31.12.2009. Julkisivuista poistettiin vanha profiilipeltiverhous ja tilalle asen-
nettiin vaakapaneeli. 

 
Kuva 68. Ulkovaraston julkisivu luoteeseen 31.12.2009.  
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Kuva 69. Kalajoen ammattiopisto Artemen ulkovaraston pohjapiirros 31.12.2009. Suunnittelija Insinööritoimisto Vesa 
Östberg Oy. 

Oppilasasuntola 

Kaksikerroksinen 852 m2:n suuruinen oppilasasuntola luvitettiin 7.10.1971.  

 
Kuva 70. Kalajoen Miesteollisuuskoulun oppilasasuntolan pohjapiirros 7.10.1971, 1. kerros, jossa oli 8 majoitushuonetta, 
seurusteluhuone, urheiluvälinevarasto, wc-tilat, siivouskomero sekä 72,5 m2 suuruinen asuinhuoneisto. Suunnittelijana 
oli Sulo Kalliokoski Arkkitehtitoimisto. 

 

Kuva 71. Oppilasasuntolan pohjapiirros 7.10.1971, 2. kerros, jossa oli 12 majoitushuonetta, seurusteluhuone sekä 
suihku- ja wc-tilat. 
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Kuva 72. Oppilasasuntola, julkisivu koilliseen 7.10.1971. Julkisivultaan puhtaaksimuurattu huopakattoinen tiilirakennus 
seisoo maalatulla betonijalustalla. 

 

Kuva 73. Oppilasasuntola, julkisivu lounaaseen 7.10.1971. 

 

Kuva 74. Oppilasasuntola leikkaus 7.10.1971. 

Oppilasasuntolaa saneerattiin vuonna 1994 ja saneeraus valmistui syyskuussa 1995. 

 

Kuva 75. Kampusalueen asemapiirros, 11.5.1994 
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Kuva 76. Kalajoen käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen oppilasasuntolan pohjapiirros 1. kerros, 11.5.1994. Suunnitteli-
jana oli Arkkitehtuuritoimisto O. Isopahkala Oy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 77. Oppilasasuntolan pohjapiirros 2. kerros, 11.5.1994 

 

Kuva 78. Oppilasasuntolan huonejakautuma- ja pinta-alatiedot 11.5.1994. 
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Kuva 79. Oppilasasuntolan julkisivu lounaaseen 11.5.1994. Julkisivumateriaalina on entinen keltainen savitiili, kate muo-
vipinnoitettua peltiä, betonisokkeli, parvekekaiteet pystylautaa ja pilarit terästä. 

 

Kuva 80. Oppilasasuntolan julkisivu koilliseen 11.5.1994 

 

Kuva 81. Oppilasasuntolan leikkaus 11.5.1994. 

Liikunta- ja kuntosali 

15.12.1984 rakennusluvitettiin alueelle Kotiteollisuuskoulun 6. lisärakennus, liikunta- ja kuntosali (850 m2) 
sekä kaksi teorialuokkaa. 
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Kuva 82. Alueen karttaote 15.12.1984. Hankealue sijoittuu kiinteistölle 36:22 nimeltään Rakentaja. Kiinteistön omisti 
Kalajoen kunta. 

 

Kuva 83. Asemapiirros 15.12.1984. 
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Kuva 84. Pohjapiirros, liikuntasali ja juhlasali, kuntosali ja taideluokat, 15.12.1984 

 

Kuva 85. Kalajoen kotiteollisuuskoulun liikunta- ja kuntosali sekä taideluokat, julkisivu koilliseen 15.12.1984. Suunnitte-
lija Ylivieskan rakennus- ja insinöörityö Oy. 

 

Kuva 86. Liikunta- ja kuntosali sekä taideluokat, julkisivu lounaaseen 15.12.1984 
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Kuva 87. Liikunta- ja kuntosali sekä taideluokat, julkisivu luoteeseen 15.12.1984 

 

Kuva 88. Liikunta- ja kuntosali sekä taideluokat, julkisivu kaakkoon 15.12.1984 

 

Kuva 89. Liikunta- ja kuntosali sekä taideluokat, leikkaus 15.12.1984. 

 

Rakennusosaston opetustilat 

Vuoden 2003 rakennushanke, joka luvitettiin 28.4.2003, toteutettiin kahdessa vaiheessa. Ensim-
mäinen vaihe käsitti rakennusosaston tilojen toteuttamisen uudisrakentamisena (870 m2) piha-
töineen sekä pihalla sijaitsevan olemassa olevan varaston katoksen rakentamisen perustuksineen.  

Toinen vaihe sisälsi puu-, metalli-, kuvallisaineiden osaston ja terveydenhoitajatilojen peruskor-
jauksen, väestönsuojan rakentamisen laajennuksena sekä uusien sisääntulotilojen rakentamista. 

Tontilla sijaitsi jo ennestään oppilaitoksen päärakennus, oppilasasuntola ja liikuntatilat, joita vuo-
den 2003 rakennushanke ei koskenut.   

Asemakaavan mukainen rakennusoikeus oli 7000 k-m2, josta oli käytetty 6849 k-m2. Hankkeen 
toteuttamisen jälkeen rakennusoikeus oli 7719 m2, johon rakennusoikeuden ylitykseen anottiin 
ja saatiin poikkeamislupa 10.4.2003. Rakennusosaston uudisrakennus valmistui 26.11.2003. 

Oppilaitoksen nimi oli muuttunut Kalajoki-instituutti Artemaksi. 
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Kuva 90. Asemapiirros 28.4.2003. 

 

Kuva 91. Kalajoki Instituutti Arteman Rakennusosaston uudisrakennuksen pohjapiirros 1. kerros, 28.4.2003. 
Suunnittelija Arkkitehtuuritoimisto Ylipahkala Oy. 

 

Kuva 92. Rakennusosaston uudisrakennuksen pohjapiirros 2. kerros, 28.4.2003. 
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Kuva 93. Rakennusosaston julkisivu luoteeseen, 28.4.2003 

 

Kuva 94. Rakennusosaston julkisivu kaakkoon, 28.4.2003 

Väestönsuoja 

Rakennusluvalla 11.3.2004 alueelle rakennetaan väestönsuoja. 

 
Kuva 95. Väestönsuoja, leikkaus, 11.3.2004. Suunnittelija Kari Narkaus OY insinööritoimisto, Oulu. 

Sähköpääkeskus ja puistomuuntamo 

Rakennusluvalla 2.8.2012 koulurakennusta laajennetaan sähköpääkeskuksella (16 k-m2) sekä 
puistomuuntamolla. Oppilaitoksen nimi on Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Kalajoen ammat-
tiopisto. 
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Kuva 96. Ote asemakaavasta 21.8.2012 

 

Kuva 97. Asemapiirros 2.8.2012 
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Uusi varastokatos 

Rakennusluvalla 20.11.2014 alueelle rakennetaan rakennus-, metalli- ja matkailuosaston kalusto-
varasto, uusi varastokatos (300 m2), jota käytetään myös koulun autojen paikoitus- ja suojakatok-
sena. Varastokato valmistui 11.2.2015 

Alueella on voimassa Kirkonseudun Vuorenkallion asemakaava. Oppilaitos sijoittuu korttelin 4001 
tontille 1. Kiinteistön nro on 36:47 ja pinta-ala 32 570 m2. Asemakaavan mukainen rakennusoi-
keus on 7000 m2 ja rakennettu kerrosala on 9679 m2. 

 

 
Kuva 98. Asemapiirros 20.11.2014 

 

Kuva 99. Pohjapiirros 20.11.2014 

 

 

Kuva 100. Julkisivut 20.11.2014 
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Kuva 101. Leikkaus 20.11.2014. Seinärakenteena oleva vaakakoolattu kantava runko on verhottu poimulevyverhouk-
sella. Katteena on kantava poimulevy. 

 

Nykytilanne 

Suunnittelualueella toimii nykyisin Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän (Koulutuskeskus JEDU) 
oppilaitos. Kampusalue muodostaa tiiviisti rakennetun oppilaitosrakennusten ryhmän paikoitus-
alueineen kortteliin 4001. Kampusalue on rakentunut vuosien 1969 – 2015 välisenä aikana. 

 

 
Kuva 102. Kampusalueen sisääntulo paikoitusalueineen, oikealla päärakennus. 

Kampusalueelle sijoittuu JEDU:n päärakennus ruokaloineen, matkailun, tekstiilin ja muotoilun ym. 
opetustiloineen sekä rakennusosaston, metalliosaston ja puuosaston tilat, sisustusrakentaminen 
sekä sisustusosaston opetustilat, varasto- ja katostilat, monikäyttöluokka, toimisto- ja sosiaalitilat 
sekä liikuntahalli ja opiskelija-asuntola. 

Keskustan osayleiskaavaa 2035 varten laaditussa Rakennetun kulttuuriympäristön selvityksessä 
(2013) suunnittelualueella ei ole todettu olevan arvokkaiksi arvioituja rakennuksia. Hankealueella 
ei ole tiedossa myöskään muinaismuistolain rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä tai ympä-
ristönsuojelun kohteita.  
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Kuva 103. Olemassa olevat kampusalueen rakennukset 

 

Kuva 104. Olemassa olevat Kampusalueen rakennukset ja tavoitteet rakennuskannan uudistamisesta 
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Päärakennus 

 
Kuva 105. Tietoja päärakennuksesta 

 
Kuva 106. Päärakennuksen sisäänkäynti. 
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Opiskelija-asuntola 

 
Kuva 107. Tietoja nykyisestä opiskelija-asuntolasta 

 
Kuva 108. Nykyinen opiskelija-asuntola 
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Liikuntahalli 

 
Kuva 109. Tietoja liikuntahallista ja sen vieressä sijaitsevasta sisustusosaston opetustiloista. 

 
Kuva 110. Taustalla liikuntahalli ja etualalla sisustusosaston opetustilat. 
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Varastotilat 

 
Kuva 111. Tietoja varastotiloista. 

Rakennusosasto 

 
Kuva 112. Tietoja rakennusosastosta 
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Metalli- ja rakennusosaston varastokatos 

 
Kuva 113. Tietoja metalli- ja rakennusosaston varastokatoksesta. 

Metalliosasto 

 
Kuva 114. Tietoja metalliosastosta 
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Kuva 115. Metalliosasto 

Puu- ja sisustusosaston tilat 

 
Kuva 116. Tietoja puu- ja sisustusosaston tiloista. 
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Puuosasto 

 
Kuva 117. Tietoja puuosastosta 

Toimistotilat 

 
Kuva 118. Tietoja toimistotiloista. 
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Kuva 119. Toimistotilat 

Muuta toimintaa Kampus-alueella 

 
Kuva 120. Tietoja muusta toiminnasta Kampusalueella. 
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Kuva 121. Kampus-alueen sisäpihaa. Oikealla päärakennuksen ruokalasiipi, taustalla oppilasasuntola, va-
semmalla etualalla osa toimistosiipeä ja puuosastoa. 

Pysäköintialueet  

Kampusalueella on nykyisin yhteensä 95 autopaikkaa. Pysäköintialueet kampusalueella ovat as-
falttipintaisia ja pääosin hajasijoitettu rakennusten yhteyteen koko piha-alueella. Valtatien 8 ja 
Holmantien risteysalueen tuntumassa, rakentamattomalla tontilla on laajempi asfaltoitu pysä-
köintialue. Pysäköintialueita kampusalueen rakennusten yhteydessä hajasijoitettuna on yhteensä 
50 kpl, kampusalueen sisäänkäyntiväylän yhteydessä noin 40 autopaikkaa ja lisäksi Holmantien 
varrella sijaitsevalla rakentamattomalla tontilla asfaltoitu jäsentymätön paikoituskenttä. 

 

Kuva 122. Kampusalueen nykyiset autopaikat 
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Kunnallistekniikka on toteutettu kaavamuutosalueelle jo aiemmin voimassa olevan asemakaavan 
mukaisena. Alueelle johtava Holmantie, Kulmatie ja kampuksen tontille johtava Opintie on pääl-
lystetty.  

Teiden lisäksi alueella on jätevesi-, sadevesi-, kaukolämpö-, vesijohtolinjat sekä sähkökaapeli ja 
valokuitu. Kaava-alue sijoittuu kunnallisen viemäri- ja vesijohtoverkoston varrelle. Vesihuollon ra-
kentamisesta, ylläpidosta ja hoidosta vastaa Osuuskunta Valkeavesi. Alueen kaukolämpöverkosta 
vastaa Kalajoen Lämpö Oy. Sähkön toimittaa alueelle Elenia. 

Suunnittelualueen itäosassa sijaitsee avo-oja, joka johtaa hulevesiä huoltoasemalta ja Kampus-
alueelta Kalajokeen. 

 

 
Kuva 123. Kampusalueen kunnallistekniikka 29.8.2022, valokuitu tilanne 8/2022 ja sähkölinjat tilanne 
4/2020. 
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3.1.3 Liikenne 

Asemakaavan muutosalueeseen rajautuvan valtatien 8 liikenne on runsasta, koska se on Kokkola-
Oulu maantie ja pääväylä rannikon etelä- ja pohjoissuuntaiselle liikenteelle. Valtatie 8 on Pohjois-
Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hallinnoima tie. Valtatie 8 keskimääräi-
nen vuorokausiliikenne on vuoden 2017 mittausten mukaan joen kohdalla noin 7350 ajoneuvoa. 
Holmantien paikallistien liikennemäärä on vuoden 2017 mittausten mukaan noin 1336 ajoneuvoa 
vuorokaudessa.   

 

Kuva 124. Valtatie 8 kulkee suunnittelualueen vieressä. Kuvassa ranta-alueelta näkyvä pappila ja pappilan 
vieritse linjattu valtatie 8:n silta. 

Kuva 125. Liikennemäärät vuonna 2016. Mustalla merkitty luku on 
keskimääräinen vuorikausiliikenne ja punaisella merkitty luku on 
raskaiden ajoneuvojen osuus (Ramboll Finland Oy 2017) 

 

 

 

 

 

Kuva 126. Tieliikenteen keskivuorokausiliikenne keskustan 
osayleiskaavan vuoden 2035 ennustetilanteessa. Valtatien 8 kes-
kimääräinen vuorokausiliikenne vuoden 2035 ennustetilanteessa 
on 9200 ajoneuvoa vuorokaudessa. Holmantien keskimääräinen 
vuorokausiliikenne vuoden 2035 ennustetilanteessa on 2200 ajo-
neuvoa vuorokaudessa. Ennusteen mukaan Holmantien eteläosan 
liikenne kasvaa jopa 63 %. 
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Kuva 127. Alueelle johtava Holmantie ja Holmantien varren kevyen liikenteen väylä sekä Kulmatie että kampuksen ton-
tille johtava Opintie on päällystetty. Opintie toimii kulkuyhteytenä kampusalueelle ja se palvelee liikennettä oppilaitok-
selle. 

 

   

Kuva 128.  Alueen rakentunutta kevyen liikenteen verkkoa, valtatien 8 alikulku. 
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Kuva 128. Liikennelaskenta, tilanne 27.4.2022. Keskimääräinen vuorokausiliikenne on lisääntynyt 96 ajo-
neuvolla vuodesta 2016.  

Liikennemelu 

Keskustan osayleiskaavaa 2035 varten on laadittu meluselvitys (Kalajoen keskustaajaman 
osayleiskaavaehdotus, meluselvitys, Ramboll/ Luhtinen Olli-Matti, 4.2.2016). Meluselvityksessä 
tarkasteltiin ainoastaan ulkoalueiden melutilannetta. Julkisivuihin eli rakennusten sisätiloihin koh-
distuva melu ei ole yleensä ongelma, ellei rakennuksiin kohdistuva päivämelu ylitä 65 dB – mitä ei 
Kalajoen alueella juurikaan esiinny. Asuin-, opetus- ja hoitotilojen sisätilojen päiväohjearvo 35 dB 
edellyttäisi rakennuksen ulkovaipalta vain 35 dB kokonaiseristävyyttä, minkä vaatimuksen useim-
mat rakennukset helposti täyttävät. 

Liikennemeluselvityksessä on käytetty vuoden sen aikaisia liikennemäärätietoja sekä osayleiskaa-
vaehdotuksen mukaisia vuoden 2035 ennustetilanteen liikennemäärätietoja. Holmantien paikal-
listien liikennemäärä on vuoden 2017 mittausten mukaan noin 1336 ajoneuvoa vuorokaudessa.  
Holmantien keskimääräinen vuorokausiliikenne vuoden 2035 ennustetilanteessa on 2200 ajoneu-
voa vuorokaudessa. Ennusteen mukaan Holmantien eteläosan liikenne kasvaa jopa 63 % (+2 dB). 
Liikenteen kasvu laajentaa melualuetta hyvin maltillisesti, eivätkä meluohjearvot ylity keskustan 
osayleiskaavan kaavaehdotuksen 2035 uusilla/ laajentuvilla asuinalueilla. Koska melutason oh-
jearvot ovat ulkona samat oppilaitoksia palvelevilla alueilla ja asumiseen käytettävillä alueilla (päi-
vällä 7-22 55 dB) eikä oppilaitoksia palvelevilla alueilla sovelleta yöohjearvoja, niin meluohjearvot 
eivät ylity kampusalueella. 
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Kuva 129.  Taulukko valtioneuvoston päätöksen 993/92 mukaisista melutason ohjearvoista, jotka on tarkoi-
tettu käytettäväksi hyväksi kaavoituksessa, rakentamisessa ja tiesuunnittelussa. 

 

 

Kuva 130.  Nykytilanne 2015, tieliikenteen päiväajan (07-22) keskiäänitaso LAeq. 
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Kuva 131.  Osayleiskaavaehdotuksen mukainen 2035 ennustetilanne ilman meluntorjuntatoimenpiteitä, tie-
liikenteen päiväajan (07-22) keskiäänitaso LAeq. 
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Kuva 132. Tieliikenteen melu, tilanne ilman meluntorjuntatoimenpiteitä, Kalajoen keskustan osayleiskaava 
2035. 
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Kuiva 133. Tieliikenteen melu, tilanne meluntorjuntatoimenpitein, Kalajoen keskustan osayleiskaava 2035. 
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Ulkoilu- ja kevyen liikenteen verkosto 

Keskustan osayleiskaavaa 2035 varten tutkittiin ulkoilu- ja kevyen liikenteen verkostoja. Keskus-
tan osayleiskaavan yhtenä tavoitteena on olemassa olevan kävely- ja pyöräilyverkoston turvaami-
nen ja täydentäminen kattavan kävely- ja pyöräilyverkoston luomiseksi. 

Keskustan osayleiskaavaa varten laaditussa kevyen liikenteen reittikaaviossa on Holmantien var-
teen osoitettu oleva kevyen liikenteen reitti ja Varpusaaren puiston rantaan oleva rantapolku. 
Kummatkin kevyen liikenteen yhteydet on toteutettu. Holmantien varren kevyen liikenteen väylä 
on päällystetty ja jatkuu valtatien 8 alikulkuna valtatien toiselle puolelle. Reitistöt muodostavat 
yhtenäisen viheryhteyden Kalajoen keskustaan.  

 

Kuva 134. Varpusaaren puistossa sijaitseva rantapolku on toteutettu jokirantaan luonnonmukaisena ka-
peana rantapolkuna.  

Varpusaaren puisto toimii lähivirkistysalueena ja on frisbeegolfin harrastajien aktiivisessa käy-
tössä. Puistoon on rantapolulle rakennettu siltoja ja polun varteen frisbeegolfiin liittyviä rakennel-
mia.  

 

Kuva 135. Reittikaavio, Kalajoen keskustan osayleiskaavan 2035 analyysiaineistosta. 
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3.1.4 Palvelut, työpaikat ja väestö 

Kaavoitettava alue sijoittuu Kalajoen kaupunkikeskustan läheisyyteen. Valtatien risteysalueen 
tuntumaan sijoittuu kaksi huoltoasemaa sekä Kalajoen kirkko. Holmantien varteen on sijoittunut 
muutama liikerakennus.   

Asemakaavan muutosalue on oppilaitoskäytössä ja sinne sijoittuu opetustilojen lisäksi opiskelija-
asuntoja. Opiskelijoita kampusalueella on yhteensä noin 150. Opiskelija-asuntolassa majoittuvien 
määrä vaihtelee 20 – 40 opiskelijaan vuosittain. Henkilökuntaa kampusalueella on noin 25. 

Kampusalueelle sijoittuu JEDU:n päärakennus ruokaloineen, matkailun, tekstiilin ja muotoilun ym. 
opetustiloineen sekä rakennusosaston, metalliosaston ja puuosaston tilat, sisustusrakentaminen 
sekä sisustusosaston opetustilat, varasto- ja katostilat, monikäyttöluokka, toimisto- ja sosiaalitilat 
sekä liikuntahalli ja opiskelija-asuntola. Lisäksi kampusalueella järjestetään erilaisia kursseja ja yri-
tyskoulutusta. Liikuntahallilla on aktiivista iltakäyttöä. 

Ydinkeskustan palvelut sijoittuvat Kalajoen ydinkeskustaan, jonne kampusalueelta on matkaa 1 
km. Alueelta Hiekkasärkkien ydinalueen matkailupalveluihin on matkaa noin 7 km. Kalajoen ydin-
keskustassa sijaitsee mm. elintarvikekauppoja, ravintoloita, kirjasto- ja kulttuurikeskus, pankit 
huoltoasema, apteekki, terveysasema, koulut ja päiväkodit, kaupungin palvelut sekä erikoisliik-
keet. 

3.1.5 Maanomistus 

Pääosin kaavamuutosalue on Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän omistuksessa. Pienialaisia alu-
eita on Kalajoen kaupungin omistuksessa. Valtatie 8 (Kokkolantie) on valtion omistamaa tiealu-
etta. 

 
Kuva 136. Kaavamuutosalueen maanomistus.  
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4  S U U N N I T T E LU T I L A N N E  

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

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

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

4.2 Maakuntakaava 
Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava 
Pohjois-Pohjanmaan kokonaismaakuntakaavaa on uudistettu vaihemaakuntakaavoituksen peri-
aatteella vuodesta 2009 alkaen. Maakunnan liiton virasto on koonnut voimassa olevista vaihe-
maakuntakaavoista ja Hankihiven ydinvoimamaakuntakaavasta yhdistelmäkartan sekä näitä maa-
kuntakaavoja koskevista merkinnöistä ja määräyksistä koosteen, joka helpottaa kokonaisuuden 
hahmottamista.  

Vaihemaakuntakaavojen lisäksi Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan 
laatiminen on ohjelmoitu toteutettavaksi vuosina 2021-2023. Pohjois-Pohjanmaa on mukana 
energiamurroksessa, joka edellyttää uusia energian tuottamisen, varastoinnin ja siirron ratkaisuja. 
Ilmastonmuutoksen hillinnän ja siihen sopeutumisen kannalta energia on keskeinen alueidenkäy-
töllinen kysymys, johon sisältyy sekä energian tuotantoon että kulutukseen liittyvä alueidenkäy-
tön yleispiirteinen ohjaus. Energia- ja Ilmastovaihemaakuntakaava käsittelee koko maakunnan 
alueidenkäyttöä ja sen suunnitellut pääteemat ovat aluerakenne ja saavutettavuus, liikennejär-
jestelmä ja logistiikka-alueet, energiantuotannon varastointi ja siirto, viherrakenne ja ekosystee-
mipalveluiden tarkastelu sekä energiamurroksen vaikutukset maankäytön suunnitteluun ja ilmas-
tovaikutusten arviointi.   
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Kuva 137. Ote Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavojen yhdistelmäkartasta (1., 2., ja 3 vaihemaakunta-
kaava) 
 
Maakuntakaavassa suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta (A-1). Merkinnällä osoitetaan 
asumisen, palvelujen, teollisuus- ja muiden työpaikka-alueiden ym. taajamatoimintojen sijoittu-
misalue ja laajentumisalueita. Lisämerkintä -1 osoittaa, että alueen yksityiskohtaisemmassa suun-
nittelussa ja käytössä tulee ottaa huomioon maankohoamisrannikon erityispiirteet. 

Maakuntakaavojen taajamatoimintojen alueen suunnittelumääräyksen mukaan yksityiskohtai-
semmassa suunnittelussa tulee alueiden käyttöönottojärjestyksessä ja mitoituksessa kiinnittää 
erityistä huomiota vaihtoehtoisten aluekokonaisuuksien toiminnallistaloudelliseen edullisuuteen, 
ympäristön laatuun ja kevyen liikenteen toimintaedellytyksiin. Yksityiskohtaisemmassa kaavoituk-
sessa tulee edistää yhdyskuntarakenteen eheytymistä hajanaisesti ja vajaasti rakennetuilla alu-
eilla sekä taajaman ydinalueen kehittämistä toiminnallisesti ja taajamakuvallisesti selkeästi hah-
mottuvaksi keskukseksi. Maankäyttöratkaisuissa tulee pyrkiä hyvään energiatalouteen. Yksityis-
kohtaisemmassa kaavoituksessa tulee määritellä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen kannalta 
edulliset vyöhykkeet taajamarakenteen perustaksi. Lisäksi tulee huomioida kulttuuri- ja luontope-
rintöarvojen sekä uudisrakentamisen sopeutuminen rakennettuun ympäristöön. Maankäytön 
suunnittelussa tulee ottaa huomioon tulvariskialueet ja tulvien hallintasuunnitelmat sekä varau-
tua sään ääri-ilmiöiden vaikutuksiin. 

 



Kalajoen kaupunki | Kirkonseudun asemakaavan muutos korttelissa 4001 
_______________________________________________________________________________________ 
 

 

63 

 

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 1. vaihekaava hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 
2.12.2013 ja se on kuulutettu lainvoimaiseksi 23.11.2015. Maakuntakaavassa suunnittelualue on 
taajamatoimintojen aluetta (A-1). Merkinnällä osoitetaan asumisen, palvelujen, teollisuus- ja mui-
den työpaikka-alueiden ym. taajamatoimintojen sijoittumisalue ja laajentumisalueita. Lisämer-
kintä -1 osoittaa, että alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja käytössä tulee ottaa huo-
mioon maankohoamisrannikon erityispiirteet.  

Aluetta koskee suunnittelumääräys, jossa yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee alueiden 
käyttöönottojärjestyksessä ja mitoituksessa kiinnittää erityistä huomiota vaihtoehtoisten alueko-
konaisuuksien toiminnallistaloudelliseen edullisuuteen, ympäristön laatuun ja kevyen liikenteen 
toimintaedellytyksiin. Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee edistää yhdyskuntarakenteen 
eheyttämistä hajanaisesti ja vajaasti rakennetuilla alueilla sekä taajaman ydinalueen kehittämistä 
toiminnallisesti ja taajamakuvallisesti selkeästi hahmottuvaksi keskukseksi. Maankäyttöratkai-
suissa tulee pyrkiä hyvään energiatalouteen. Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee mää-
ritellä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen kannalta edulliset vyöhykkeet taajamarakenteen ke-
hittämisen perustaksi. Yksityiskohtaisempiin kaavoihin tulee sisällyttää periaatteet uudisrakenta-
misen sopeuttamisesta rakennettuun ympäristöön. Alueiden käytön suunnittelussa ja rakentami-
sessa on varmistettava, että alueella sijaitsevien kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen 
kannalta tärkeiden kohteiden kulttuuri- ja ympäristöarvot säilyvät. Taajaman merkittävä laajenta-
minen päätien toiselle puolelle yksityiskohtaisempaan kaavaan perustuen edellyttää turvallisten 
yhteyksien järjestämistä päätien poikki. Maankäytön suunnittelussa tulee ottaa huomioon tulva-
riskialueet ja tulvien hallintasuunnitelmat sekä varautua sään ääri-ilmiöiden vaikutuksiin. 

Maakuntakaavassa suunnittelualue on osoitettu lisäksi matkailun vetovoima-alueena/ matkailun 
ja virkistyksen kehittämisen kohdealueena (mv-5). Merkinnällä osoitetaan ympäristöarvojen, 
matkailun ja virkistyksen kannalta valtakunnallisesti ja kansainvälisesti merkittäviä aluekokonai-
suuksia. Alueen kehittäminen merellisenä matkailualueena perustuu Hiekkasärkkien matkailukes-
kuksen palveluihin sekä Rahjan saariston ja muun maankohoamisrannikon luonnon- ja kulttuu-
riympäristöön liittyviin virkistys- ja vapaa-aikatoimintoihin. Aluetta koskee suunnittelumääräys, 
jossa alueen maankäyttöä suunniteltaessa on kiinnitettävä erityistä huomioita virkistysalueiden 
ja -reittien verkoston muodostamiseen sekä maisema- ja ympäristöarvojen säilymiseen ja matkai-
lukeskusten rakentamisen sopeuttamiseen ympäristöön. 

Lisäksi suunnittelualue on maakuntakaavassa osoitettu kaupunkikehittämisen kohdealueeksi (kk-
6), Kalajoen matkailukaupunki, jolla osoitetaan aluetta, jota kehitetään kansainvälisenä matkailu- 
ja kaupunkikeskuksena. Aluetta koskee suunnittelumääräys, jossa yksityiskohtaisemmassa suun-
nittelussa tulee edistää toiminnallisesti monipuolisen sekä maisemallisesti ja kaupunkikuvallisesti 
korkeatasoisen matkailukaupungin kehittämistä Kalajoen kaupunkikeskustan ja Hiekkasärkkien 
matkailukeskuksen muodostaman kaksoiskeskuksen varaan. 

 
Kuva 138. Ote Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 1.vaihekaavasta (2015). 
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Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 2. vaihekaava hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 
7.12.2016 ja on kuulutettu voimaantulleeksi 2.2.2017.  
 

 
Kuva 139. 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. Kolmatta vaihemaakuntakaavaa koskevat valituk-
set hylättiin ja 3. vaihemaakuntakaava on lainvoimainen. Suunnittelualueen osalta 3. vaihekaava 
ei aseta erityisiä määräyksiä kaavassa käsiteltyihin teemoihin liittyen.  

 
Kuva 140. Ote Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 3. vaihekaavasta. 

4.3 Yleiskaava 
Keskustaajaman osayleiskaava 

Alue kuuluu kokonaisuudessaan oikeusvaikutuksettomaan Keskustaajaman osayleiskaava-
alueeseen. Osayleiskaava on hyväksytty Kalajoen kunnanvaltuustossa 27.5.1993. 
Osayleiskaavassa suunnittelualee on osoitettu pääosin julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi 
(PY). Osa suunnittelualueesta on osoitettu virkistyspalvelujen alueeksi (V) sekä tieliikenteen 
alueeksi (LM).  
 
Suunnittelualueelle on lisäksi osoitettu liikenteen aiheuttaman melualueen raja (lm), jossa  
alueelle ei saa sijoittaa sairaaloita, hoitolaitoksia, lasten päiväkoteja, vanhainkoteja tai vastaavia 
melulta suojeltavia rakennuksia. Asuinrakennusten sekä majoitus- ja koututustilojen 
ääneneristävyyden on oltava vähintään 40 dB. Toimistotilojen ja vastaavien hiljaisten työtilojen 
liikennemelun ääneneritävien hiljaisten työtilojen liikennemelun ääneneritävyyden on oltava 
vähintään 35 dB. 
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Alueelle on laadittu oikeusvaikutteinen Kalajoen keskustan osayleiskaavan muutos 2035 
korvaamaan vuoden 1993 vanhentunut oikeusvaikutukseton osayleiskaava. Kalajoen keskustan 
osayleiskaava 2035 on hyväksytty Kalajoen kaupunginvaltuustossa 25.5.2021. Osayleiskaava ei ole 
vielä lainvoimainen. Kalajoen keskustan osayleiskaavassa 2035 suunnittelualue on osoitettu 
julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi (PY). Alue on varattu pääasiassa kunnan, valtion ja 
seurakuntien palveluille ja hallinnolle.  

Suunnittelualueelle on valtatien 8 (vt) varteen osoitettu melua-alue (me) sekä kevyenliikenteen 
reitti alikulkuineen. Osayleiskaavakartassa osoitetuilla luvuilla +5,80 ja +6,40 on osoitettu 
vesivaurioille alttiiden rakenteiden alin korkeus N 2000-järjestelmässä. Korkotasoa voidaan 
tarkistaa rakennuspaikkakohtaisesti erillisen lausuntomenettelyn kauta. 

Osayleiskaavan yleisten määräysten mukaan valtateiden ja muiden yleisten teiden mahdolliset 
melu- ja tärinähaitat on otettava huomioon asemakaavoja laadittaessa ja liikenneväylien 
parannustoimia suunniteltaessa. Alueen hulevedet on käsiteltävä kiinteistöllä, imeytettävä, tai jos 
imeytys ei ole mahdollista, johdettava hidastaen mahdollisimman luonnonmukaisesti eteenpäin. 
Tarkemmissa maankäytön suunnitelmissa selvitetään hulevesien hallinnan periaatteet, varataan 
riittävät maa-alueet hulevesien käsittelyä ja johtamista varten sekä määrätään paikallisesti 
käsiteltävien hulevesien määrä. 

 

 

 

 

 

 
Kuva 141. Ote keskustaajaman oikeusvaikutuksetto-
masta osayleiskaavasta 1993. 

 

 

                  
Kuva 142. Ote Kalajoen kaupunginvaltuuston 
25.5.2021 hyväksymästä oikeusvaikutteisesta Kes-
kustan osayleiskaavasta 2035. 
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4.4 Voimassa oleva asemakaava 
 

Kirkonseudun asemakaava 

Suunnittelualueella on voimassa lääninhallituksen 24.10.1986 vahvistama Kalajoen Vuorenkallion 
kirkonseudun rakennuskaavan muutos ja laajennus sekä Kalajoen kaupunginhallituksen 14.6.1999 
hyväksymä Vuorenkallion ja Etelänkylän rakennuskaavan muutos. 

Korttelin 4001 tontti 1 on asemakaavassa osoitettu opetustoimintaa palvelevien rakennusten 
korttelialueeksi (YO). Valtatien 8 ja Holmantien kulmauksessa sijaitseva tontti 2 on asemakaavassa 
osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (K). Suunnittelualue rajautuu kaakkoisosal-
taan valtatiehen 8, sen kauttakulku- ja sisääntuloalueeseen, suoja- ja näkemäalueeseen (LT) sekä 
valtatien varren lähivirkistysalueeseen (VL). Suunnittelualue rajautuu koillisosaltaan Kalajoen ran-
nalla sijaitsevaan lähivirkistysalueeseen (VL). Lounaisosaltaan suunnittelualue rajautuu yleisen 
tien alueeseen (LYT). Luoteisosaltaan suunnittelualue rajautuu Kulmatien varren erillispientalo-
alueisiin (AO) sekä asuinpientalojen korttelialueeseen (AP). Suunnittelualueella korttelin 4001 
tonttien 1 ja 2 välissä sijaitsee asemakaavan mukainen Opintien katualue. 

 
Kuva 143. Ote ajantasaisesta Kirkonseudun asemakaavojen yhdistelmäkartasta. 

Rakennusjärjestys 
Rakennusjärjestys on hyväksytty Kalajoen kaupunginvaltuustossa 23.3.2021 § 15. 

Rakennuskiellot 
Suunnittelualue ei ole rakennuskiellossa. 

Pohjakartta 
Alueen pohjakarttaa on pidetty ajan tasalla maastomittauksin kaupungin toimesta ja vastaa kaa-
van laatimisajankohdan olosuhteita. 
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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 
Kirkonseudun korttelin 4001 asemakaavan muutoksen laatiminen on tullut ajankohtaiseksi, kun 
Kampuksen uudisrakennuksen suunnittelu korttelissa 4001 on aloitettu tilaohjelman laatimisella. 
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on 2. asteen koulutuksen kehittämisen mahdollistaminen. 
Suunnittelun yhteydessä on todettu tarve asemakaavan muutokseen Kalajoen Kampusalueen 
suunnittelua varten. Samalla saadaan otettua käyttöön valtatien 8 ja Holmantien kulmauksessa 
oleva rakentamaton liikerakentamiseen osoitettu tontti. 

5.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 

Kalajoen kaupunginhallitus on kokouksessaan 7.6.2021 päättänyt käynnistää asemakaavanmuu-
toksen Kalajoen kampuksen alueella, korttelissa 4001. Kaavamuutoksen laatiminen saatettiin vi-
reille kaupunginhallituksen kokouksen 11.4.2022 päätöksellä asettamalla osallistumis- ja arvioin-
tisuunnitelma julkisesti nähtäville 21.4.-20.5.2022. Asemakaavan muutos on lisätty Kalajoen kaa-
voitusohjelmaan 2022-2024 kaupunginvaltuuston päätöksellä 22.2.2022 § 12. 

5.3 Osallistuminen ja yhteistyö 

5.3.1 Osalliset 

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

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

5.3.2 Vireilletulo 

Kalajoen kaupunginhallitus päätti saattaa kaavahankkeen vireille kokouksessaan 11.4.2022. Kaa-
van sisältöä ja laadintaa kuvaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) asetettiin julkisesti 
nähtäville 21.4.-20.5.2022. Kaavan vireille tulosta ilmoitettiin kaupungin ilmoituslehdessä, kau-
pungin internetsivuilla sekä kirjeitse osallisille. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on kaava-
selostuksen liitteenä (Liite 1). Asemakaavoituksen vireilletulosta on järjestetty Kaavoituskeskivii-
kon tilaisuus Kalajoen pääkirjastolla 27.4.2022. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut näh-
tävillä kaupungin kotisivuilla www.kalajoki.fi. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään 
tarvittaessa kaavaa valmisteltaessa.  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olon aikana (21.4.-20.5.2022) saatiin neljä lau-
suntoa. Saatu palaute on osallistumis- ja arviointisuunnitelman liitteenä.  

Viranomaisneuvottelun järjestämiselle ei nähty tarvetta. 
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5.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 

Kaavaluonnosaineisto asetetaan julkisesti nähtäville MRL 62 § ja MRA 30 § mukaisesti __.__.-
__.__.2022 väliseksi ajaksi. Kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta kuulutetaan kaupungin 
kuulutuslehdessä sekä www-sivuilla osallisten kuulemista varten. Kaavaluonnoksesta pyydetään 
lausunnot viranomaisilta ja muilta toimijoilta. Kaava-alueen maanomistajia tiedotetaan kirjeitse 
luonnoksen nähtäville asettamisesta. Osallisilla on mahdollisuus jättää mielipiteensä kaava-aineis-
tosta.  

 

Voimassa oleva asemakaava Asemakaavan muutosluonnos 

  
Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueen (YO) rajausta muutetaan niin, että 
kortteliin liitetään liikerakennusten korttelialue (K), Opintien katualue sekä osa maantien 
aluetta (LT). Lähivirkistysalueen rajausta (VL) tarkennetaan olemassa olevan Varpusaaren 
puistoalueen mukaiseksi siten, että siihen liitetään osa opetustoimintaa palvelevasta 
korttelialueesta (YO) sekä lisäksi osaa maantien alueesta (LT). Virkistysalueelle (VL) osoitetaan 
ohjeellinen polku. Korttelin 4001 kerrosluku tarkistetaan. Kortteliin 4001 osoitetaan kolme 
tonttia ohjeellisella kaavamerkinnällä. Korttelin 4001 tontille 1 osoitetaan rakennusooikeutta 
enintään 6 000 k-m2, tontille 2 rakennusoikeutta enintään 9000 k-m2 ja tontille 3 
rakennusoikeutta enintään 6 000 k-m2.   

 

Lausunnot ja mielipiteet (täydennetään kaavoituksen edetessä). 

Kaavaehdotusaineisto asetetaan julkisesti nähtäville MRL 65 § ja MRA 27 § mukaisesti 30 päivän 
ajaksi kaupungin kotisivuille www.kalajoki.fi sekä tulostettuna kaupungintalolle. Kaavaehdotuk-
sesta pyydetään lausunnot viranomaisilta ja muilta toimijoilta. Kaava-alueen maanomistajia tie-
dotetaan kirjeitse ehdotuksen nähtäville asettamisesta. Osallisilla on mahdollisuus jättää ehdo-
tuksesta muistutuksia normaaliin tapaan 

Lausunnot ja muistutukset (täydennetään kaavoituksen edetessä). 

Kaavan hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto. Kaupunginvaltuuston hyväksymispäätök-
sestä kuulutetaan kaupungin ilmoitustaululla, Kalajokiseutu -lehdessä sekä kaupungin kotisivuilla 
(Täydennetään kaavoituksen edetessä). 

http://www.kalajoki.fi/
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5.3.4 Viranomaisyhteistyö 

Kaavamuutoksen vähäisistä vaikutuksista johtuen aloitusvaiheen viranomaisneuvottelua ei nähdä 
tarpeelliseksi järjestää. Mikäli kaavoituksen edetessä nousee esiin sellaisia tarpeita, joiden vuoksi 
neuvottelu on tarpeen, järjestetään se kaavaluonnoksen nähtävillä olon jälkeen, ennen kaavaeh-
dotusaineiston nähtäville asettamista. 

5.4 Asemakaavan tavoitteet 
 
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on 2. asteen koulutuksen kehittäminen. 
Asemakaavan muutoksella on tarkoitus pääasiallisesti tarkastella Kampusalueen rakennusoi-
keutta ja kerroslukuja sekä korttelin ja tonttien rajausta, kokoa, liikenne- ja puistoaluetta sekä 
Holmantien ja valtatien 8 kulmauksessa olevan rakentumattoman tontin käyttötarkoitusta. Ase-
makaavan muutoksen yhteydessä tarkastellaan myös muita kaavamerkintöjä ja -määräyksiä 

5.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 

Kaavamuutoksen yhteydessä tehdään tarvittavia teknisiä tarkistuksia ja korjataan merkintöjä tar-
vittaessa, jotta kaava mahdollistaisi osaltaan 2. asteen koulutuksen kehittämisen ja kampuksen 
uudisrakennuksen rakentamisen. 

Asemakaavamuutoksella toteutetaan Keskustan osayleiskaavan 2035 tavoitteita. Yhtenä osayleis-
kaavan tavoitteena on olemassa olevan kävely- ja pyöräilyverkoston turvaaminen ja täydentämi-
nen kattavan kävely- ja pyöräilyverkoston luomiseksi.  

5.4.2 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen 

Kaavamuutoksella on tarkoitus mahdollistaa Kampuksen uudisrakennuksen toteuttaminen kort-
teliin 4001 laaditun tilaohjelman mukaisesti.  
 
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa tilaohjelman toteuttaminen, jossa Kampuk-
sen uudisrakennukseen sijoitettaisiin opetustilat Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU:lle, lu-
kiolle, Kalajoen akateemisille palveluille, Raahen opistolle sekä työvoima- , elinkeino- ja yrityspal-
veluille yhteistiloineen eli tiloja oppilaitos-, työelämä ja vapaa-ajanpalveluille.  Kampusrakennus 
tulisi olemaan pinta-alaltaan yhteensä noin 4000 k-m2 ja uudisrakennus palvelisi noin 566 henki-
löä, joista opiskelijoita olisi 455 ja henkilökuntaa 63. 
 
Kortteli 4001 jaetaan kolmeksi tontiksi siten, että yhdelle tontille mahdollistetaan Kampuksen uu-
disrakennuksen sijoittaminen, toiselle tontille opiskelija-asuntolan sijoittaminen ja kolmannelle 
tontille mahdollistetaan Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän JEDU:n opetustilojen kehittäminen 
tulevaisuudessa.  
 
Uuden kampusrakennuksen sijoittuessa näkyvälle paikalle, Kalajoen kirkon ja jokirannassa sijait-
sevan kirkkoherranpappilan arvokkaaseen ympäristöön, uuden rakennuskannan julkisivujen, vä-
rien, kattomuodon ja -värin soveltuvuutta ympäristöön tulee ohjata kaavatyövaiheessa viitesuun-
nitelmin, kaavamääräyksin sekä lisäksi rakennuslupavaiheessa. Tavoitteena on rakentaa ympäris-
töön arkkitehtonisesti korkeatasoinen, monikerroksinen pääosin puurakenteinen oppilaitosra-
kennus siihen liittyvine meluaitoineen.  
 
Prosessin aikana on käyty useita neuvotteluja Kampus-hankkeesta ja järjestetty hankkeesta ilta-
koulu. Neuvottelujen ja iltakoulusta saadun palautteen perusteella tavoitteet ovat tarkentuneet. 
(Täydennetään kaavatyön edetessä). 
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Viitesuunnitelmat 
Viitesuunnitelmilla on tutkittu Kampuksen uudisrakennuksen sijoittumista siten, että uudisraken-
nus soveltuu ulkonäöltään jokimaisemaan sekä arvokkaaseen kirkon ja pappilan muodostamaan 
ympäristöön. Viitesuunnitelmissa on otettu huomioon suunnittelualueen vaiheittainen rakentu-
minen ja melusuojaus. Kampuksen uudisrakennus muodostaa maamerkkimäisen rakennusmassa 
valtatien 8 varteen ja rakennusten muotoilussa ja sijoittamisessa on huomioitu joki- ja merimai-
semat.  
 
Kaavamääräyksiin tulisi sisällyttää seuraavia alueen rakentamista ohjaavia määräyksiä: 
 
Julkisivu Kokkolantien ja Holmantien suuntiin tulee olla uudisrakennuksen koko mitalla laadukas 
ja mielenkiintoinen, tunnistettava puulla verhoiltu kerroksittain porrastettu julkisivu, joka muo-
dostaa Kampukselle yhtenäisen ja voimakkaan ilmeen.  
Puulla verhoillun julkisivurakenteen tulee jatkua mielenkiintoisena poimuilevana puurakenteisena 
melusuojauksena Kokkolantien puolelle siten, että se suojaa Kampuksen sisäpihaa riittävästi me-
lulta. 
Julkisivun korkeimman kohdan tulee olla teiden kulmauksessa. 
Teiden kulmauksessa tulee olla myös yksi uudisrakennuksen sisäänkäynneistä. 
 
Sisäpihan materiaalit tulee olla puu, tiili tai laadukas betonijulkisivu, ei kevytrakenteisia metalli-
julkisivuja. 
 

 

Kuva 144. Kampus-alueen asemapiirustus, Arkkitehtitoimisto ALA Oy  
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Kuva 145. Viitesuunnitelmassa esitetty pysäköintiratkaisu, Arkkitehtitoimisto ALA Oy. Autopaikkoja esitetty 
yhteensä 214 ap ja polkupyöräpaikkoja yhteensä 220 pp. 

 

Kuva 146. Uudisrakennuksen taakse muodostuu huoltopiha, jonka kautta hoidetaan mm. uudisrakennuksen 
keittiön huolto ja rakennuksen saattoliikenne. Arkkitehtitoimisto ALA Oy. 
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Kuva 147. Kampus-alueen viitesuunnitelma, Arkkitehtitoimisto ALA Oy. Kampuksen sisä- ja ulkotilat muodostavat koko-
naisuuden. Arkkitehtitoimisto ALA Oy.  

Tavoitteena on rakentaa Kampus-alue vaiheittain: 

1.Lähtötilanne 

 

Kuva 148. Lähtötilanne, Arkkitehtitoimisto ALA Oy 
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2.Uuden päärakennuksen rakentaminen 

Uuden päärakennuksen rakentaminen, Arkkitehtitoimisto ALA Oy. Uusi Kampus-rakennus kasvaa kohti 
tontin kulmaa ja toimii kaupunkikuvallisena aksenttina valtatien varrella. Rakennus sovittautuu 
julkisivuratkaisullaan valtatien mittakaavaan ja näyttäytyy kokoaan suurempana. Kampuksen 
uudisrakennus käy vuoropuhelua kirkon kanssa. Uudisrakennuksen korkein kohta jää kirkon tornia 
alemmas, jotta kirkko säilyy maisemassa pääosassa. 

 

 

Kuva 149. Uuden päärakennuksen sijoittaminen valtatien 8 ja Holmantien kulmaukseen. Arkkitehtitoimisto ALA Oy. 

3.Vanhan päärakennuksen purkaminen 

 

Kuva 150. Vanhan päärakennuksen purkaminen uuden Kampus-rakennuksen valmistuttua. Uudesta Kampus-rakennuk-
sesta on näkymät joelle ja pappilaan. Arkkitehtitoimisto ALA Oy. 
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Kuva 151. Uudisrakennuksen julkisivu toimii myös pihaa suojaavana meluaitana. Arkkitehtitoimisto ALA Oy. 

 

Kuva 152. Innovatiivinen puurakenne melusuojauksesta, joka viittaa Kalajoen historiaan ja maisemaan. Arkkitehtitoi-
misto ALA Oy. Puulla verhoiltu julkisivurakenne jatkuu mielenkiintoisena poimuilevana puurakenteisena melusuojauk-
sena valtatien 8 varteen. 
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4.Uusien opiskelija-asuntojen rakentaminen 

 

Kuva 153. Vanhan puretun päärakennuksen paikalle rakennetaan uusia opiskelija-asuntoja. Arkkitehtitoimisto ALA Oy. 

5.Vanhan opiskelija-asuntolan purkaminen ja uusien opiskelija-asuntolarakennusten rakentami-
nen tilalle 

 

 

Kuva 154. Vanha opiskelija-asuntola puretaan. Arkkitehtitoimisto ALA Oy. 
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Kuva 155. Opiskelija-asuntoja rakennetaan lisää vanhan puretun opiskelija-asuntolan tilalle. Arkkitehtitoimisto ALA Oy. 

 

Kuva 156. Opiskelija-asunnoista on näkymät joelle. Arkkitehtitoimisto ALA Oy. 
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Kuva 157. Kampuksen uudisrakennus, leikkaus, Arkkitehtitoimisto ALA Oy. 

 

 

Kuva 158. Uuden Kampus-rakennuksen pääsisäänkäynti. Arkkitehtitoimisto ALA Oy. 

Uuden Kampus-rakennuksen pohjapiirustuksia: 

 

Kuva 159. Uuden Kampus-rakennuksen pohjapiirustus, 1. krs. Arkkitehtitoimisto ALA Oy. 
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Kuva 160. Uuden Kampus-rakennuksen pohjapiirustus, 2. krs. Arkkitehtitoimisto ALA Oy. 

 

Kuva 161. Uuden Kampus-rakennuksen pohjapiirustus, 3 . krs. Arkkitehtitoimisto ALA Oy. 

 

 

Kuva 162. Uuden Kampus-rakennuksen pohjapiirustus, 4 . krs. Arkkitehtitoimisto ALA Oy. 
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Kuva 163. Uuden Kampus-rakennuksen pohjapiirustus, 5. krs. Arkkitehtitoimisto ALA Oy. 

Opiskelija-asuntolan pohjapiirustuksia: 

 

 

 

Kuva 164. Uuden asuntolarakennuksen pohjapiirustuksia. Arkkitehtitoimisto ALA Oy. 
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Kuva 165. Näkymä kirkon suunnasta uudelle Kampus-alueelle, Arkkitehtitoimisto ALA Oy. 

 

 

Kuva 166. Näkymä valtatieltä 8 Kampus-alueelle, Arkkitehtitoimisto ALA Oy. 
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Kuva 167. Näkymä liikenneympyrästä Kampus-alueen pääsisäänkäynnille, Arkkitehtitoimisto ALA Oy. 

 

 

6  A S E M A K A AVA N  KU VAU S  

6.1 Kaavan rakenne 
Asemakaavalla ei muodostu uutta pääkäyttötarkoitusta sisältäviä korttelialueita, katuja, viheralu-
eita, vesialueita eikä urheilualueita. Korttelin 4001 kaavamerkintä (YO) pysyy nykyisellään, mutta 
korttelin rajausta, rakennusoikeutta ja kerroslukua muutetaan. Korttelin 4001 rajaus muuttuu, 
kun siihen liitetään liikerakennusten korttelialue (K) sekä maantien aluetta (LT). Korttelin 4001 YO-
aluetta muutetaan osaksi lähivirkistysaluetta (VL). Kaavalla muutetaan opetustoimintaa palvele-
vien rakennusten korttelialueen (YO), lähivirkistysalueen (VL) sekä maantien alueen (LT) kokoa. 
Opintien katualue ja liikerakennusten kortteli (K) liitetään osaksi opetustoimintaa palvelevaa kort-
telia (YO). Kaavassa tarkastellaan myös kaavamerkintöjä ja -määräyksiä. Kaavakartan esitystavalle 
asetetut vaatimukset täyttyvät kaavan tarkoitus ja sisältö huomioon ottaen (MRA 24 §). 

6.1.1 Mitoitus 
Kaavamuutoksen pinta-ala on noin 4,1 ha. Kerrosala lisääntyy voimassa olevaan kaavaan nähden 
14 000 k-m2, jolloin opetustoimintaa palvelevaa kerrosalaa muutosalueen kortteliin muodostuu 
yhteensä enintään 21 000 k-m2.  

Opetustoimintaa palvelevan korttelialueen pinta-ala muuttuu kaavamuutoksessa niiltä osin, kuin 
korttelin rajausta muutetaan.  
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6.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 
Kortteli 4001 säilyy nykyisessä käyttötarkoituksessaan, lukuunottamatta liikerakennusten kortte-
lialuetta (K). Kaavamuutoksen myötä mahdollistetaan 2. asteen koulutuksen kehittäminen kam-
pusalueella sekä alueen tiivistäminen ja lisärakentaminen jo rakentuneen kunnallisteknisen ver-
koston varrelle. Holmantien ja valtatien 8 kulmauksessa olevan rakentamattoman maa-alueen ra-
kentuminen oppilaitoksen käyttöön mahdollistuu asemakaavan muutoksella. Korttelin rakennus-
oikeuden lisäämisellä korttelista muodostuu entistä tiiviimpi kokonaisuus. Alueen tiivistäminen 
tehostaa olevan kunnallistekniikan hyödyntämistä. Ympäristön laatua tukee alueen uudisraken-
taminen. Rakennuskannan uudistaminen keskeisellä paikalla kohentaa kaupunkikuvaa valtatien 8 
varrella Kalajoen keskustaa lähestyttäessä.  

Jokirannassa oleva Varpusaaren puisto säilyy ja lähivirkistysalueen pinta-alan laajentaminen kaa-
vamuutoksella ohjeellisine polkuineen vahvistaa alueen viheralue- ja kevyen liikenteen verkostoa. 
Rakentamisen myötä alueen yleisilmeestä muodostuu rytmittynyt kokonaisuus ja osaltaan alue 
siistiytyy. 

6.3 Korttelialueet 
 
Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue (YO) 
Kaavassa osoitetaan opetustoimintaa palvelevaan kortteliin 4001 (YO) kolme tonttia ohjeellisella 
kaavamerkinnällä. Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueen (YO) rajausta 
muutetaan niin, että kortteliin liitetään liikerakennusten korttelialue (K), Opintien katualue sekä 
osa maantien aluetta (LT). Samalla osa opetustoimintaa palvelevan korttelinosan alueesta  (YO) 
muutetaan virkistysalueeksi (VL) olemassa olevan tilanteen mukaisesti. 

Korttelin 4001 kerrosluku tarkistetaan ja korttelin kolmelle tontille osoitetaan rakennusoikeutta 
yhteensä 21 000 k-m2. Rakennusoikeuden nostamisella mahdollistetaan kampusalueen 
kehittymismahdollisuus ja kampuksen uudisrakennuksen rakentuminen laaditun tilaohjelman 
mukaiseksi.  

Lähivirkistysalueet (VL) 
Kaavamuutoksen myötä asemakaavassa osoitettu Varpusaaren puisto säilyy edelleen virkistysalu-
eena (VL). Kaavamuutos mahdollistaa Keskustan osayleiskaavan 2035 luontoselvityksessä esitetyn 
Holman tulvaniityn hoitamisen tulevaisuudessakin lampaita laiduntamalla. Samalla alueen käyttö 
aktiivisena frisbeegolfalueena mahdollistetaan. Kaavassa osoitetaan lähivirkistysalueeseen lisät-
täväksi voimassa olevassa asemakaavassa osoitettua opetustoimintaa palvelevien rakennusten 
korttelialuetta (YO) olemassa olevan tilanteen mukaisesti.  

Valtatien 8 ja korttelin 4001 välinen valtatien reuna-alue osoitetaan lähivirkistysalueeksi (VL). Lä-
hivirkistysalueelle osoitetaan kaavamerkinnällä ohjeellinen polku. Kaavassa mahdollistetaan pol-
kuverkostolla kulkumahdollisuus jokirantaan ja Varpusaaren puistoon ja vahvistetaan alueen vi-
heralue- ja kevyen liikenteen verkostoa osayleiskaavan tavoitteiden mukaisesti. 

Liikennealueet 
Alueen nykyinen liikenneverkko säilyy ajoneuvoliikenteen osalta pääosin ennallaan. Olemassa 
olevat katualueet mahdollistavat katujen rakentamisen tulevaisuudessakin kampusalueen liiken-
nemäärien vaatimalla tavalla. Opintien katualue muutetaan osaksi opetustoimintaa palvelevaa 
korttelialuetta (YO). Kortteliin 4001 osoitetaan liittymämahdollisuus Holmantieltä.  

6.4 Kaavamerkinnät ja -määräykset 
Ne kaavamerkinnät ja -määräykset, jotka koskevat tämän asemakaavan muutoksen merkintöjä, 
on esitetty kaavakartalla.  
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Kortteli 4001 on osoitettu opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YO). Lähivir-
kistysalue on osoitettu kaavamerkinnällä VL. Lähivirkistysalueelle on osoitettu ohjeellinen polku 
kaavamerkinnällä. 

Kortteliin 4001 on ohjeellisella kaavamerkinnällä osoitettu kolme tonttia. Korttelin 4001 tontille 1 
on osoitettu rakennusoikeutta enintään 6000 k-m2, tontille 2 rakennusoikeutta enintään 9000 k-
m2 ja tontille 3 rakennusoikeutta enintään 6 000 k-m2. Korttelin 4001 tontille 1 on osoitettu ra-
kennusala sitovalla kaavamerkinnällä. Kortteliin 4001 on osoitettu liittymämahdollisuus Holman-
tieltä. Valtatien 8 aiheuttaman liikennemelun vaatima melusuojaus on huomioitu kaavamerkin-
nällä ja -määräyksellä. 

Suunnittelualueelle on kaavamerkinnällä osoitettu maanalaisille johdoille varattu alueen osa sekä 
puistomuuntamon rakennusala. 

Kerroskorkeus korttelin 4001 tontilla 1 on vähintään VI ja enintään VI, tontilla 2 enintään II ja ton-
tilla 3 enintään VI. 

Asemakaavan muutosluonnoksessa on annettu lisäksi yleismääräys, jonka myötä rakennusten 
suunnitteluvaiheessa tulee tehdä riittävät pohjatutkimukset rakennusten perustamistavan mää-
rittämiseksi ja liikennemelu on huomioitava melusuojauksessa.  

6.5 Nimistö 
Alueelle ei kaavamuutoksen myötä tule uusia katuja eikä niin ollen myöskään uusia katujen nimiä 
eikä uutta nimistöä. Kaava-aluetta rajaavat jo rakentuneet kadut; Holmantie ja Kulmatie. Lähivir-
kistysalue säilyy Varpusaaren puistona. 
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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, rakennettuun ympäristöön, luonnon-
ympäristöön, maisemaan, liikenteeseen, talouteen sekä ihmisten elinoloihin ja ympäristöön. Val-
takunnalliset alueidenkäyttötavoitteet huomioidaan vaikutusten arvioinnin yhteydessä.  

Alueen pääkäyttötarkoitus opetustoiminnan alueena säilyy ennallaan. Kaavamuutoksen tarkoi-
tuksena ei ole muuttaa alueen käyttötarkoitusta, vaan mahdollistaa alueelle 2. asteen koulutuk-
sen kehittäminen. Pääosin rakentunut kunnallistekniikka mahdollistaa korttelin rakentumisen no-
peallakin aikavälillä, ilman suuria muutostöitä. Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan alueen 
lisärakentaminen ja tiivistäminen sekä kunnallisteknisen verkoston täysi hyödyntäminen.  

Asemakaavan muutoksella poistuu yksi liikerakentamisen korttelialue (K) Holmantien ja valtatien 
8 risteysalueen tuntumasta.  

7.1 Ihmisten elinoloihin, elinympäristöön 
Voimassa olevassa kaavassa alue on osoitettu opetustoimintaa palvelevaksi alueeksi. Alueen pää-
käyttötarkoitus pysyy ennallaan. Kaavamuutoksella mahdollistetaan alueen 2. asteen koulutuksen 
kehittyminen sekä uuden kampusrakennuksen rakentaminen laaditun tilaohjelman ja tehtävien 
päätösten mukaisesti.  

 
Kuva 168. Varpusaaren puisto säilyy kaavamuutoksessa edelleen lähivirkistysalueena polkuineen, siltoineen 
ja frisbeegolfiin liittyvine rakenteineen. Kaavamuutos mahdollistaa lähivirkistysalueen käytön tulevaisuu-
dessakin aktiivisessa frisbeegolf-käytössä. 



Kalajoen kaupunki | Kirkonseudun asemakaavan muutos korttelissa 4001 
_______________________________________________________________________________________ 
 

 

85 

 

Virkistysaluerajauksen laajentaminen opetustoiminnan korttelialueelle (YO) sekä maantien alu-
eelle (LYT) kaavamerkinnöillä osoitettuine polkuineen vahvistaa virkistysaluetta ja sen käyttöä 
sekä liittää alueen vahvemmin viheralue- ja kevyen liikenteen verkostoon.  

Kaavan vaikutukset suhteessa ympäristöön jäävät vähäisiksi, mutta suurempi muutos ympäris-
töön tulee, kun uuden kampusrakennuksen rakentaminen alueelle toteutuu sekä olemassa olevaa 
vanhaa oppilaitoksen rakennuskantaa tulevaisuudessa puretaan ja niiden tilalle rakennetaan uu-
sia opetustoimintaan liittyviä rakennuksia. Toteutuessaan alueella olevien lähialueen asukkaiden 
elinympäristön voidaan arvioida siistiytyvän, sillä vanhojen rakennusten tilalle rakennetut uudis-
rakennukset ja kunnostettu piha-alue muodostavat uudistuneen kokonaisuuden verrattuna ole-
massa olevaan ympäristöön. Lähialueen asukkaille, opiskelijoille sekä muille alueella liikkuville 
kaavamuutoksella on myönteinen vaikutus.  

 
Kuva 169. Ympäristönä kampusalue on ainutlaatuisen luonnonläheinen oppilaitosalue rajautuessaan joki-
rannassa sijaitsevaan puisto- ja virkistysalueeseen, jossa on mahdollisuudet mm. frisbeegolfin harrastami-
selle.  

Kampusalue sijaitsee lisäksi keskustapalvelujen läheisyydessä, hyvien ajoneuvo-, kävely- ja pyö-
räily-yhteyksien varrella. Jokirannan virkistysalueen vahvistaminen mahdollistaa vapaa-ajanpalve-
luiden ja harrastusmahdollisuuksien säilymistä ja kehittämistä. Alueelle olemassa olevan polku- ja 
kevyen liikenteen reitistön ja jokirannassa sijaitsevan lähivirkistysalueen turvaaminen ja vahvista-
minen sekä kävely- ja pyöräilyverkoston ja puistoverkoston laajentaminen kattavan verkoston 
luomiseksi luovat positiivisia vaikutuksia ihmisten ulkoilumahdollisuuksiin ja terveyteen. Kattava 
keskusta-alueelle johtava kävely- ja pyöräilyverkosto edesauttaa myös oppilaitoksen palvelujen 
saavutettavuutta. 
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Kaavamuutos vaikuttaa palveluverkostoon ja sen saavutettavuuteen siten, että nykyinen pääkäyt-
tötarkoitus oppilaitoskäytössä säilyy, mutta koulutusta kehitetään tulevaisuutta varten. Toisen as-
teen koulutuksen kehittämisellä ja lisääntyvällä koulutustarjonnalla on positiivisia vaikutuksia ih-
misten elinoloihin sekä vapaa-ajan palveluluihin.  

7.2 Luonnonympäristö 
Kaavamuutoksen jälkeen alue säilyy pääkäyttötarkoitukseltaan entisellään. Suunnittelualue on 
pääosin rakennettua oppilaitoksen ympäristöä paikoitusalueineen, lukuun ottamatta jokirannan 
Varpusaaren puiston lähivirkistysaluetta. Varpusaaren puisto säilyy kaavamuutoksen myötä. Osa 
nykyisestä opetustoiminnan alueesta muuttuu kaavamuutoksen myötä lähivirkistysalueeksi, ny-
kyisen käytön mukaisesti. Uutta viheraluetta kevyen liikenteen reitteineen muodostuu kaavamuu-
toksella valtatien 8 ja kampuskorttelin väliselle alueelle. Korttelin 4001 asemakaavan muutoksen 
vaikutukset luonnonympäristöön ja vesistöihin jäävät kaavan toteuduttua arvioiden vähäisiksi.  

Kuntoiluun voidaan ajatella ihmisten käyttävän vaivattomasti saavutettavaa Varpusaaren puisto- 
ja lähivirkistysaluetta polkuineen, siltoineen ja rakennelmineen. Varpusaaren puiston on lisäksi 
rakennettu frisbeegolfin harrastamiseen liittyviä rakennelmia, jotka aktivoivat lajin harrastamista. 
Asemakaavan muutoksella lähivirkistysaluetta laajennetaan ja polku- ja kevyen liikenteen reitis-
töä vahvistetaan. Polkuverkosto on osoitettu ohjeellisella kaavamerkinnällä kaavamuutokseen.  

Koska suunnittelualue on pääosin rakentunutta ympäristöä, alueella ei ole todettu löytyneen har-
vinaisia tai erityisesti huomioitavia kasvi- tai eläinlajistoa, joiden elinpiiri häiriintyisi lisärakenta-
misesta.  

Jokirannassa, oppilaitosalueen vieressä, sijaitseva Varpusaaren puisto sisältyy Keskustan osayleis-
kaavan 2035 luontoselvityksen mukaan Holman tulvaniittyalueeseen, jota rantaniityllä kesäisin 
laiduntavat lampaat hoitavat. Kaavamuutos mahdollistaa Holman tulvaniittyalueen säilymisen si-
ten, että alue on osoitettu kaavamuutoksessa lähivirkistysalueeksi (VL). Lähivirkistysaluetta on 
laajennettu kaavamuutoksessa, joka vahvistaa alavan tulvaniittyalueen säilymistä. Varpusaaren 
puisto sisältää polkuverkostoja, siltoja ja frisbeegolfin harrastamiseen liittyviä rakennelmia. Var-
pusaaren puisto on aktiivisesti frisbeegolfin harrastajien käytössä.  

7.3 Maisema ja kulttuuriympäristö 
Suunnittelualue on maisemaltaan pääosin rakentunutta oppilaitosympäristöä. Kaavamuutos 
mahdollistaa nykyisen yhdyskuntarakenteen tiivistymisen sekä täydennys- ja lisärakentamisen  
korttelissa.  

Alueen maisemaan tulee vaikuttamaan eniten uuden kampusrakennuksen rakentuminen näky-
välle paikalle, valtatien 8 ja Holmantien kulmaukseen, rakentumattomalle, nykyisin voimassa ole-
vassa asemakaavassa liikerakennustontiksi osoitetulle alueelle. Nykyisin rakentamaton liiketontti 
toimii asfaltoituna paikoitusalueena ja muuttuu kaavamuutoksen myötä rakentuneeksi oppilai-
tosalueeksi.  
 
Uuden kampusrakennuksen sijoittuessa näkyvälle paikalle, Kalajoen kirkon ja jokirannassa sijait-
sevan kirkkoherranpappilan arvokkaan ympäristön, uuden rakennuskannan julkisivujen, värien, 
kattomuodon ja -värin osalta soveltuvuutta ympäristöön tulee ohjata kaavatyövaiheessa viite-
suunnitelmin, kaavamääräyksin sekä lisäksi rakennuslupavaiheessa. Tavoitteena on rakentaa ym-
päristöön arkkitehtonisesti korkeatasoinen, monikerroksinen pääosin puurakenteinen oppilaitos-
rakennus.   
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Uusi kampusrakennus voisi toimia kampusalueen maamerkkinä sekä muodostaa, rajaa ja selkeyt-
tää Holmantien katutilaa omalta osaltaan. Koska suunnittelualue sijaitsee näkyvällä paikalla, val-
tatien 8 varrella, suunnittelualue on hyvä suunnitella kokonaisuutena ja laatia viitesuunnitelma 
piha- ja paikoitusalueineen koko kampusalueelle. 

Tulevaisuudessa osa olemassa olevasta rakennuskannasta puretaan ja tilalle rakennetaan uusia 
opetustoimintaan liittyviä rakennuksia. Kaavamuutoksen myötä alueen yleisilmeen voidaan arvi-
oida selkeytyvän ja siistiytyvän, kun vanhojen rakennusten tilalle rakennetaan uudisrakennuksia 
ja kunnostettu piha-alue uudisrakennuksineen muodostaa uudistuneen kokonaisuuden verrat-
tuna olemassa olevaan ympäristöön. Uudisrakentaminen tiivistää aluetta ja kohentaa kaupunki-
kuvaa. Alueelle investoitu ja rakennettu kunnallistekniikka saadaan lisärakentamisen myötä te-
hokkaampaan käyttöön. 

Uudisrakentamisella kampusalueella on vaikutusta myös alueen pienilmastoon. Uudisrakennus-
ten optimaalisella sijoittelulla voidaan saada aikaan suojaisia piha-alueita. Rakennusten korkeuk-
sien kasvaessa rakennusten varjostusvaikutus saattaa lisääntyä. 

Uudisrakentaminen ei johda merkittävästi puuston ja kasvillisuuden vähenemiseen suunnittelu-
alueella, koska alue on jo pääosin rakentunut. 

Kaavamuutoksella rakennettavat kohteet sijoittuvat hieman etäämmälle alavasta jokirannasta. 
Jokirantaan on nykyisellään rakentunut Varpusaaren puisto polkuineen, siltoineen ja muine ra-
kennelmineen. Osa nykyisestä opetustoiminnan alueesta muuttuu kaavamuutoksella lähivirkis-
tysalueeksi, joten kaavamuutoksella Varpusaaren puisto vahvistuu entisestään. Kaavamuutok-
sella on lähivirkistysalueelle osoitettu ohjeellisella kaavamerkinnällä polkuja. Kaavamuutos mah-
dollistaa ranta-alueen nykyisen käytön ja mahdollisuuden tehdä ranta-alueesta entistä viih-
tyisämpi. Kaavamuutos mahdollistaa frisbeegolfin harrastamisen puistoalueella edelleen. Kaava-
muutos mahdollistaa Holman tulvaniittyalueen säilymisen maisemassa, tulvaniittyaluetta hoita-
vine lampaineen. 

Suunnittelualueelle ei sijoitu arvokasta maisema-aluetta, suojeltuja rakennuksia eikä muinais-
muistoja.   

7.4 Rakennettu ympäristö ja yhdyskuntarakenne 
Asemakaavan muutosalue on pääosin rakennettu. Suunnittelualueen rakennettu ympäristö muo-
dostuu oppilaitosrakennuksista. Jokiranta on lähivirkistysaluetta. Kaavamuutoksen jälkeen lähivir-
kistysalueen pinta-ala suurenee alueella hieman.  

Kaavamuutoksen yhtenä tavoitteena on yhdyskuntarakenteen tiivistyminen sekä uudis- ja täyden-
nysrakentamisen mahdollistaminen asemakaavoitetulla alueella. Yhdyskuntarakenteella on huo-
mattava merkitys pitkän aikavälin ilmastopolitiikassa. Yhdyskuntien tiivis ja toimiva rakenne luo 
edellytyksiä liikenteen päästöjen vähentämiselle, rakennuskannan energiatehokkuudelle ja 
maankäytön hiilinielujen säästämiselle. 

Kampusalueen rakentuminen tiivistää alueen yhdyskuntarakennetta ja uudistaa alueen rakennus-
kantaa. Suunnittelualueen ensimmäisessä vaiheessa on kortteliin tarkoitus rakentaa uusi kampus-
rakennus Holmantien ja valtatien 8 risteysalueen tuntumaan, rakentumattomalle tontille. Tule-
vaisuudessa alueelta on tarkoitus purkaa pois osa nykyisistä vanhoista kampusalueen rakennuk-
sista ja rakentaa uusia oppilaitosrakennuksia vanhojen rakennusten tilalle. Rakennettu ympäristö 
muuttuu uudisrakentamisen myötä. 

7.5 Liikenne 
Asemakaavan muutosalue rajautuu runsasliikenteiseen Kokkola-Oulu maantiehen, valtatiehen 8. 
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Valtatie 8 on Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hallinnoima tie. 

Suunnittelualueelta on matkaa Ouluun noin 130 km, Raaheen noin 58 km, Kokkolaan noin 68 km, 
Ylivieskaan noin 40 km ja Oulaisiin noin 49 km. 

Kaavamuutosalueeseen sisältyy kaistale valtatien 8 maantien aluetta (LYT). Kaavamuutoksella osa 
valtion omistamasta maantien reuna-alueesta on osoitettu kaavamuutoksella lähivirkistysalu-
eeksi (VL) ja osa opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YO). 

Tiestö ja katualueet suunnittelualueelle ovat rakentuneet asemakaavan mukaisena. Liikenne kam-
pusalueelle kulkee pääosin Holmantieltä erkanevan Opintien kautta sekä Kulmatien kautta. Kaa-
vamuutoksella Opintie poistuu ja se muutetaan osaksi opetustoimintaa palvelevaa korttelia. Hol-
mantien varteen on rakennettu kevyen liikenteen väylä, joka jatkuu valtatien 8 alikulkuna valta-
tien toiselle puolelle.  Suunnittelualueen lisärakentuminen ei vaikuta korttelille kulkuun juurikaan.  

Kaavamuutoksen myötä ja rakennushankkeiden käynnistyttyä ja oppilasmäärän lisääntyessä lii-
kennemäärät alueella nousevat hieman.  

Valtatien 8 varressa oppilaitoksen kohdalla sijaitsee pysäkki ja valtateitä 8 pitkin kulkee julkista 
liikennettä, joten oppilaitos on liikenteellisesti hyvin saavutettavissa.  

 

Kevyen liikenteen verkosto 

Alueelle on rakennettu kevyen liikenteen verkosto. Tiheä katuverkosto suunnittelualueen ympä-
rillä ja läheisyydessä mahdollistaa liikkumisen alueella myös kävellen tai pyörällä. Kävellen tai pyö-
räillen on mahdollista saavuttaa ydinkeskustan palvelut sekä Hiekkasärkkien vapaa-ajan palvelut. 
Keskustan osayleiskaavaa varten laaditussa kevyen liikenteen reittikaaviossa on Holmantien var-
teen osoitettu kevyen liikenteen reitti ja Varpusaaren puiston rantaan rantapolku. Kummatkin ke-
vyen liikenteen yhteydet on toteutettu. Toteutettavaksi tulisi Valtatien 8 varteen kaavamerkin-
nällä osoitettu ohjeellinen yhdyspolku Varpusaaren puistoon. 

Rakentuneet katualueet ovat selkeyttäneet ja jakaneet aluetta vyöhykkeisiin. Holmantien varren 
kevyen liikenteen väylä on päällystetty ja jatkuu valtatien 8 alikulkuna valtatien toiselle puolelle. 
Reitistöt muodostavat yhtenäisen viheryhteyden Kalajoen keskustaan. Holmantien varteen on ra-
kennettu kevyen liikenteen väylä, joka jatkuu valtatien 8 alikulkuna valtatien toiselle puolelle.  
Keskustan osayleiskaavaa 2035 varten tutkittiin ulkoilu- ja kevyen liikenteen verkostoja. Keskus-
tan osayleiskaavan yhtenä tavoitteena on olemassa olevan kävely- ja pyöräilyverkoston turvaami-
nen ja täydentäminen kattavan kävely- ja pyöräilyverkoston luomiseksi. 

Varpusaaren puistossa sijaitseva rantapolku on toteutettu jokirantaan luonnonmukaisena ka-
peana rantapolkuna. Varpusaaren puisto toimii lähivirkistysalueena. Puistoon on rantapolulle ra-
kennettu siltoja. 

Paikoitusalueet 

Paikoitusalueet on kampusalueella pääosin hajasijoitettu rakennusten yhteyteen koko piha-alu-
eelle. Opintien, kampusalueen pääsisäänkäyntiväylän molemmin puolin on rakennettu laajempi 
asfaltoitu paikoitusalue.  
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Lisärakentaminen ja rakennusoikeuden lisääminen tulevat todennäköisesti lisäämään paikoitus-
alueen tarvetta ja mahdollisesti liikennettä. Paikoitusaluetta lisääviä, liikenteen sujuvuutta ja tur-
vallisuutta edistäviä ja sujuvaa huoltoliikennettä edistäviä ratkaisuja on hyvä miettiä viitesuunni-
telmassa sekä rakennuslupavaiheessa, tarkemmassa piha-aluesuunnitelmassa. Autoille, polku-
pyörille, sähköpotkulaudoille – ja pyörille ym. tulevaisuuden liikennevälineille on hyvä varata riit-
tävästi paikoitustiloja.   

Kaavaluonnoksessa on suunnittelualueelle osoitettu ohjeellisella pysäköimispaikkamerkinnällä 
autopaikkoja. Viitesuunnitelmassa on osoitettu 220 polkupyöräpaikkaa suunnittelualueelle. 

7.6 Sosiaaliset vaikutukset 
Kampusalueen kaavamuutoksen sosiaaliset vaikutukset liittyvät suurelta osin uusien opetustilojen 
rakentumiseen alueelle. Kampusalueen rakentuminen tuo alueelle uusia opiskelijoita ja opettajia. 

Suunnittelualueen ympäristössä sijaitsee rakentunutta omakotitalo- ja pientaloasutusta. Koska 
asemakaavan muutosalue on käyttötarkoitukseltaan jo ennestään oppilaitosaluetta, ei ristiriitoja 
asumisen ja oppilaitoksen käyttötarkoituksen välillä arvioida syntyvän. 

Kampusalueella on nykyisin sekä päivä- että iltatoimintaa mm. kansalaisopiston piirejä sekä opin-
toja järjestetään sekä nuorisolle että aikuisopiskelijoille, joten sosiaaliset vaikutukset ovat toden-
näköisesti positiivisia, oppilaitoksen hyvän saavutettavuuden, lisääntyneiden koulutus- ja vapaa-
ajanpalveluiden vuoksi.  

7.7 Taloudelliset vaikutukset 
Asemakaavan muutos mahdollistaa 2. asteen koulutuksen kehittämisen. Koulutuksen kehittämi-
nen mahdollistaa nuorten ja aikuisväestön kouluttautumisen omalla paikkakunnalla sekä ulko-
paikkakuntalaisten kouluttautumisen Kalajoella. Uudisrakentamisen myötä opettajien ja oppilas-
määrän on mahdollista kasvaa. Yrityksillä on mahdollista saada koulutettua työvoimaa oppilaitok-
sesta valmistuvista opiskelijoista. 

Uudet rakennushankkeet edesauttavat paikallisten yritysten mahdollisuuksia toimia ja kasvaa 
paikkakunnalla. Rakennusliikkeiden lisäksi rakennushankkeista voivat hyötyä suunnittelutoimis-
tot, rakennustavaraliikkeet, puu- ja sisustusalan yritykset. 

8  A S E M A K A AVA N  TOT E U T U S  
Asemakaava-alueen lähiympäristö pääosin rakentunutta ympäristöä, jossa on myös vanhempaa 
rakennuskantaa. Suunnittelualue on pääosin rakentunutta opetustoiminnan aluetta, lukuun otta-
matta valtatien 8 ja Holmantien kulmauksessa olevaa rakentumatonta tonttia.  Jokiranta on puis-
toalue- ja virkistysaluetta.  

Voimassa olevan kaavan mukainen kunnallistekniikka on pääosin rakennettu. Asemakaavan to-
teuttaminen edellyttää suunnittelualueen itäreunalla sijaitsevan avo-ojan siirtämistä korttelin 
4001 itäreunaan. Samoin valtatien 8 varteen asemakaavassa osoitettu polkuyhteys tulee raken-
nettavaksi. Korttelia toteutettaessa ja rakennuslupavaiheessa tulee ottaa huomioon korttelissa 
4001 sijaitsevat johtolinjat. Asemakaavan toteuttaminen saattaa edellyttää johtolinjojen siirtoja. 
Asemakaavan toteuttaminen ja uuden Kampusrakennuksen rakentaminen käynnistyy vaiheittain 
kaavan saatua lainvoiman ja uudisrakennussuunnitelmien valmistuttua. Rakennuslupia voidaan 
myöntää suoralla rakennusluvalla asemakaavan mukaisille rakennushankkeille. 
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Kalajoella 27.92022 

Jaana Pekkala 
Kaavoituspäällikkö 
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O S A L L I S T U M I S -  J A  A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A N  ( O A S )  T A R K O I T U S  

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

K A A V O I T E T T A V A  A L U E  
Kaavoitettava alue sijoittuu Kalajoen Vuorenkallion alueelle, Kalajoen eteläpuolelle, rajautuen valtatiehen 8, Holman-
tiehen ja Kulmatiehen. Suunnittelualue koskee yhteensä viittä kiinteistöä sekä valtion liikennealueita. Asemakaavan 
muutos koskee Kirkonseudun asemakaavan korttelin 4001 tontteja 1 ja 2 sekä lähivirkistys-, katu- ja yleisen tien aluetta. 
Alue on pääosin Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymän omistuksessa ja pienialaisia alueita kaupungin omistuksessa. 
Pääosin asemakaavan muutosalue on rakentunut käsittäen alueella toimivan oppilaitoksen rakennuksia, pieni osa alu-
eesta on rakentumatonta. Suunnittelualueen pinta-ala on n. 4,1 hehtaaria. Kaava-alue tarkentuu valmisteluvaiheessa. 

A S E M A K A A V O I T U S T A  O H J A A V A T  S U U N N I T E L M A T  
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

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

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava 

Maakuntakaavan kokonaisuudistus on toteutettu vaiheittain. Kalajoelle on voimassa 1., 2. ja 3. vaihemaakuntakaavat.  
Ensimmäinen vaihemaakuntakaava sai lainvoiman 23.11.2015 ja 2. vaihemaakuntakaava maakuntakaavan sai lainvoi-
man 2.2.2017. Kolmas vaihemaakuntakaava on hyväksytty 11.6.2018. 3. vaihemaakuntakaavan valitukset hylättiin ja 
kaava on lainvoimainen.  

Maakuntakaavassa suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta (A-1). Merkinnällä osoitetaan asumisen, palvelujen, 
teollisuus- ja muiden työpaikka-alueiden ym. taajamatoimintojen sijoittumisalue ja laajentumisalueita. Lisämerkintä –1 
osoittaa, että alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja käytössä tulee ottaa huomioon maankohoamisrannikon 
erityispiirteet. 

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

Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee edistää yhdyskuntarakenteen eheyttämistä hajanaisesti ja vajaasti raken-
netuilla alueilla sekä taajaman ydinalueen kehittämistä toiminnallisesti ja taajamakuvallisesti selkeästi hahmottuvaksi 
keskukseksi. Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee määritellä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen kannalta 
edulliset vyöhykkeet taajamarakenteen perustaksi. Lisäksi tulee huomioida kulttuuri- ja luonnonperintöarvojen säilymi-
nen sekä uudisrakentamisen sopeutuminen rakennettuun ympäristöön. Maankäyttöratkaisuissa tulee pyrkiä hyvään 
energiatalouteen. Maankäytön suunnittelussa tulee ottaa huomioon tulvariskialueet ja tulvien hallintasuunnitelmat 
sekä varautua sään ääri-ilmiöiden vaikutuksiin. 

Keskustaajaman osayleiskaava 

Suunnittelualueella on voimassa Kalajoen keskustan osayleiskaava, jonka Kalajoen kunnanvaltuusto on hyväksynyt 
27.5.1993. Alueelle on laadittu Kalajoen keskustan osayleiskaavan muutos korvaamaan vuoden 1993 vanhentunut oi-
keusvaikutukseton osayleiskaava. Kalajoen keskustan osayleiskaava 2035 on laadittu oikeusvaikutteisena ja hyväksytty 
Kalajoen kaupunginvaltuustossa 25.5.2021. Osayleiskaavan muutos ei ole vielä lainvoimainen.  

http://www.kalajoki.fi/
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Kalajoen keskustan osayleiskaavassa suunnittelualue on osoitettu julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi (PY). Alue on 
varattu pääasiassa kunnan, valtion ja seurakuntien palveluille ja hallinnolle. Suunnittelualueelle on valtatien 8 varteen 
osoitettu melualue (me). 

Kirkonseudun asemakaava 

Suunnittelualueella on voimassa lääninhallituksen 24.10.1986 vahvistama Kalajoen Vuorenkallio, Kirkonseudun raken-
nuskaavan muutos ja laajennus sekä Kalajoen kaupunginhallituksen 14.6.1999 hyväksymä Vuorenkallion ja Etelänkylän 
rakennuskaavan muutos. Kiinteistöt sijoittuvat asemakaavan muutoksessa kortteliin 4001.  

Korttelin 4001 tontti 1 on asemakaavassa osoitettu opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YO), 
Valtatien 8 ja Holmantien kulmauksessa sijaitseva tontti 2 on asemakaavassa osoitettu liike- ja toimistorakennusten 
korttelialueeksi (K). Suunnittelualue rajautuu kaakkoisosaltaan valtatiehen 8, sen kauttakulku- tai sisääntulotieksi 
suoja- ja näkemäalueeksi (LT) ja valtatien varren lähivirkistysalueeseen (VL). Suunnittelualue rajautuu koillisosaltaan 
Kalajoen rannan lähivirkistysalueeseen (VL), lounaisosaltaan yleisen tien alueeseen vierialueineen (LYT) ja luoteisosal-
taan Kulmatien varren erillispientalojen korttelialueisiin (AO) ja asuinpientalojen korttelialueeseen (AP). Suunnittelu-
alueella korttelin 4001 tonttien 1 ja 2 välissä sijaitsee asemakaavan mukainen Opintien katualue.  

K A A V A N  L A A T I M I S T A R V E ,  L A A T I J A  J A  S E L V I T Y K S E T  
Kaavamuutoksen tavoitteena on 2. asteen koulutuksen kehittämisen mahdollistaminen. Kaava laaditaan kaupungin 
omana työnä. Alueelle ei tehdä erillisselvityksiä, vaan kaavahankkeessa hyödynnetään Keskustan osayleiskaavan 2035 
yhteydessä laadittuja selvityksiä.  

K A A V A N  T A V O I T T E E T  J A  V A I K U T U S T E N  A R V I O I N T I  
Kaavamuutosratkaisua valmistellaan laaditun tilaohjelman pohjalta. Vaikutuksia arvioidaan MRL:n mukaisesti huomioi-
den mm. ihmisten elinympäristö, rakennettu ympäristö, liikenne ja yhdyskuntarakenne sekä taloudelliset vaikutukset. 

O S A L L I S E T  J A  V I R A N O M A I S T A H O T  
Osallisia ovat kaikki, jotka tuntevat itsensä osallisiksi. MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, 
joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä ne viranomaiset ja yhtei-
söt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, esimerkiksi 
arvioida kaavan vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä, tai jättää muistutuksia kaavaehdotuksesta. 

Viranomaisia ovat Pohjois-Pohjanmaan elinkeino- liikenne ja ympäristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Jokilaaksojen 
pelastuslaitos, Pohjois-Pohjanmaan museo sekä Kalajoen kaupungin tekninen- ja ympäristö- ja sivistyslautakunta. Muita 
toimijoita alueella ovat Elisa Oy, Elenia Verkko Oy, Kalajoen Lämpö Oy, Kalajoen Kuitu Oy, Osuuskunta Valkeavesi sekä 
Vesikolmio Oy. Alueella toimivia yhdistyksiä ovat Kalajoen yrittäjät ry, Kalajoen omakotiyhdistys sekä Kalajoen kotiseu-
tuyhdistys. Meneillään olevista kaavahankkeista saa tietoa kaavoitustoimesta sekä Kalajoen kaupungin internetsivuilta 
osoitteesta www.kalajoki.fi. 

K A A V A N  A I K A T A U L U  
Asemakaava saatetaan vireille huhtikuussa 2022. Tavoitteena on saada kaavaluonnosaineisto yleisesti nähtäville syk-
syllä 2022. Kaavaehdotusaineisto ajoittuu, palaute huomioiden, loppuvuodelle 2022 ja hyväksymiskäsittely vuoden 
2023 alussa. 

http://www.kalajoki.fi/
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Ote Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavojen 
yhdistelmäkartasta  
(1., 2. ja 3 vaihemaakuntakaava) 
 

                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ote Kalajoen kunnanvaltuuston 27.5.1993 
hyväksymästä Kalajoen keskustan osayleis-
kaavasta. 

Ote ajantasaisesta Kirkonseudun asemakaa-
vojen yhdistelmäkartasta. 

Ote valtuuston 25.5.2021 hyväksymästä 
Keskustan osayleiskaavasta 2035 
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KAAVOITUSPROSESSI 
Kaavoitusta säätelee maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) sekä maankäyttö- ja rakennusasetus (MRA). Kalajoen kau-
punginvaltuuston päätöksen 27.5.2019 mukaan kaavoitusviranomaisena toimii kaupunginhallitus. Asemakaavan 
laatimisesta päättää kaupunginhallitus, elleivät kyseessä ole yhdyskuntakehityksen kannalta keskeiset tavoitteet, 
jolloin päättäjänä toimii valtuusto. Vähäiset asemakaavan muutokset hyväksyy kaupunginhallitus. Yleiskaavan laa-
timisesta ja hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto. Kaavojen valmistelusta vastaa kaavoitus- ja elinvoimalau-
takunta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään kaavoitustyön edetessä. 
 
1. KAAVAN VIREILLETULO JA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 
MRL 63§ 

Kaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS) ilmoitetaan paikallislehdessä, kaupungin 
internetsivuilla ja kirjeitse osallisille.  

2. KAAVAN VALMISTELU- ELI LUONNOSVAIHE 
MRL 62§, MRA 30§ 
Kaavaluonnos valmisteluaineistoineen asetetaan nähtäville palautteen saamiseksi ja siitä pyydetään lausunnot 
viranomaisilta. Luonnoksen nähtävillä olosta ilmoitetaan paikallislehdessä, kaupungin internetsivuilla ja kirjeitse 
osallisille. Nähtävillä oloaikana kaavaluonnoksesta voi jättää mielipiteitä. Ensimmäinen viranomaisneuvottelu jär-
jestetään tarvittaessa valmisteluvaiheessa. 

3. KAAVAEHDOTUS 
MRL 65§, MRA 27§  
Kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi. Ehdotuksen nähtävilläolosta ilmoitetaan paikallis-
lehdessä, kaupungin internetsivuilla ja kirjeitse osallisille. Kaupunkilaisilla ja osallisilla on mahdollisuus tehdä kaa-
vasta kirjallinen muistutus kaavan nähtävilläoloaikana. Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot. Kalajoella muis-
tutukset käsittelee kaavoitus- ja elinvoimalautakunta. Muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoit-
teensa, ilmoitetaan kaupungin perusteltu kannanotto esitettyyn muistutukseen. Tarvittaessa ehdotusvaiheessa 
voidaan järjestää viranomaisneuvottelu.  

4. KAAVAN HYVÄKSYMINEN 
MRL 52§, 67§ 

Kaupunginvaltuusto käsittelee kaavan hyväksymistä kaupunginhallituksen esityksestä. Hyväksymispäätöksestä 
kuulutetaan paikallislehdissä, kaupungin ilmoitustaululla ja kaupungin internetsivuilla. Kaavan hyväksymistä kos-
kevasta päätöksestä lähetetään tieto niille kaupungin jäsenille sekä muistutuksen tekijöille, jotka ovat sitä kirjal-
lisesti pyytäneet. Kaavan hyväksymisestä voi valittaa Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle. Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskus voi tehdä kaupungille oikaisukehotuksen valitusajan kuluessa. 

5. KAAVAN VOIMAANTULO 
MRA 93§ 

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

Y H T E Y S T I E D O T  
Kaavoituspäällikkö   Jaana Pekkala  044-4691 225 
Kaavoitusteknikko   Terho Männistö  044-4691 222 
E-mail: etunimi.sukunimi@kalajoki.fi       www.kalajoki.fi 

 



Asemakaavan seurantalomake
Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto
Kunta 208 Kalajoki Täyttämispvm 27.09.2022
Kaavan nimi Kirkonseudun asemakaavan muutos korttelissa 4001
Hyväksymispvm Ehdotuspvm
Hyväksyjä Vireilletulosta ilm. pvm 21.04.2022
Hyväksymispykälä Kunnan kaavatunnus
Generoitu kaavatunnus
Kaava-alueen pinta-ala [ha] 4,5492 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha] Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 4,5492

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 4,5531 100,1 21000 0,46 0,0000 13350

A yhteensä

P yhteensä

Y yhteensä 3,4795 76,4 21000 0,60 0,2180 14000

C yhteensä

K yhteensä 0,0000 -0,2475 -650

T yhteensä

V yhteensä 1,0389 22,8 0 0,4103

R yhteensä

L yhteensä 0,0347 0,8 -0,3808

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 rakennukset Suojeltujen 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 4,5531 100,1 21000 0,46 0,0000 13350

A yhteensä

P yhteensä

Y yhteensä 3,4795 76,4 21000 0,60 0,2180 14000

YO 3,4795 100,0 21000 0,60 0,2180 14000

C yhteensä

K yhteensä 0,0000 -0,2475 -650

K 0,0000 -0,2475 -650

T yhteensä

V yhteensä 1,0389 22,8 0 0,4103

VL 1,0389 100,0 0 0,4103

R yhteensä

L yhteensä 0,0347 0,8 -0,3808

LYT 0,0192 55,3 0,0148

Kadut 0,0000 -0,0675

LT 0,0155 44,7 -0,3281

E yhteensä

S yhteensä

M yhteensä

W yhteensä



Kalajoki, Kirkonseudun asemakaavan muutos 
korttelissa 4001 

Vireilletulovaiheen kuuleminen 21.4.–20.5.2022 

Kaavoituksen vastineet lausuntoihin 

4.10.2022 

Vireilletulovaiheen nähtävillä olleeseen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan saatiin seuraavat 
lausunnot (4 kpl): 

1. Museovirasto
2. Pohjois-Pohjanmaan museo/ arkeologia
3. Osuuskunta Valkeavesi
4. St1 Oy

Museovirasto Kaavoittajan vastine

Pohjois-Pohjanmaan museo vastaa pääosasta kulttuuriympäristön 
asiantuntijatehtävistä alueellaan, joten Museovirasto ei lausu kun-
takaavoista. 

Merkitään lausunto tiedoksi. Ei muutostar-
vetta kaavaan. 

Pohjois-Pohjanmaan museon lausunto / Arkeologia Kaavoittajan vastine

Kalajoen kaupunki on pyytänyt Pohjois-Pohjanmaan museolta 
lausuntoa koskien Kalajoen kaupungin Kirkonseudun asemakaa-
van muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa Vuorenkal-
lion alueella korttelissa 4001. Tämä Pohjois-Pohjanmaan museon 
lausunto koskee arkeologista kulttuuriperintöä. 

Kaavoitettava alue (4,1 ha) sijoittuu Kalajoen Vuorenkallion alu-
eelle, Kalajoen eteläpuolelle, rajautuen valtatiehen 8, Holman-
tiehen ja Kulmatiehen. Kaavamuutoksen tavoitteena on 2. asteen 
koulutuksen kehittäminen nykyisen oppilaitoksen alueelle. 

Suunnittelualueelle on tehty keskustan osayleiskaavan arkeologi-
nen inventointi vuonna 2015 (Kalajoki, Keskustan osayleiskaava-
alueen muinaisjäännösinventointi 2015/ Mikroliitti Oy). Kaava-
muutosalueella ei tunneta muinaismuistolain (295/1963) rauhoit-
tamia kiinteitä muinaisjäännöksiä tai muita arkeologisen perin-
nön kohteita. Arkeologiset selvitykset ovat tätä asemakaavaa var-
ten riittävät. Alueen arkeologisen kulttuuriperinnön osalta riittää 
sen tilanteen toteaminen Museoviraston ylläpitämään muinais-
jäännösrekisteriin viitaten. Kyseisen tiedon yhteydessä tulee mai-
nita päivämäärä, milloin tieto on tarkistettu muinaisjäännösrekis-
teristä. 

Museo muistuttaa vuoden 2020 alusta voimaan tulleesta uudesta 
museolaista (314/2019), jonka mukaan alueelliset vastuumuseot, 
tässä tapauksessa Pohjois-Pohjanmaan museo, vastaavat toimi-
alueensa rakennetun kulttuuriympäristön, maiseman sekä ar-
keologisen kulttuuriperinnön asiantuntijatehtävistä. Tämän 

Merkitään lausunto tiedoksi. 

Tehdään esitetty täydennys kaavaselos-
tukseen. Lausunto ei aiheuta muutosta 
kaavakartalle. 

Poistetaan Museovirasto osallisista eikä 
Museovirastolle tulla jatkossa osoitta-
maan lausuntopyyntöjä. 
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vuoksi Museovirasto voidaan poistaa osallisista, eikä sille tule 
osoittaa lausuntopyyntöjä. 

Kaavamuutoksella ei ole vaikutusta arkeologiseen kulttuuriperin-
töön, eikä Pohjois-Pohjanmaan museolla ole huomautettavaa 
Vuorenkallion alueen korttelin 4001 asemakaavan muutoksen 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. 

Osuuskunta Valkeavesi Kaavoittajan vastine

Muutoskohteen alueella sijaitsee tonttijohto ja sen sijainti on epä-
varma. 

Merkitään lausunto tiedoksi. Korttelin 
4001 alueella sijaitsee vesijohto, joka pi-
tää siirtää. Kaavaluonnoksessa tontti-
johdolle on kaavamerkinnällä osoitettu 
maanlaiselle johdolle varattu alueen 
osa, johon johto voidaan siirtää. Kaava-
luonnos mahdollistaa johtojen sijoitta-
misen yhteiskaivantoon. 

St1 Oy Kaavoittajan vastine

Asemakaavamuutoksen välittömässä tuntumassa sijaitsee St1 
Oy:n omistama liikenneasema Shell Kalajoki. Asemakaavamuu-
toksen rajaus vaikuttaisi olevan sellainen, ettei muutos vaikuta 
negatiivisessa mielessä Shell Kalajoen toimintaan. Pyydämme kui-
tenkin huomioimaan kaavaprosessin edetessä mahdolliset kaa-
van aiheuttamat liikenteelliset vaikutukset erityisesti koskien Hol-
mantien, Opintien ja Matturaisentien risteysaluetta. Nykyinen 
kulkuyhteys asemalle on hieman mutkan kautta, jolloin erityisesti 
raskaan kaluston kääntymisen vaikeuttaminen ja kaventaminen 
aiheuttaisi haasteita aseman myynnille. Haluamme tarjota liiken-
neaseman palvelut jatkossakin Kalajoen asukkaille, matkailijoille 
ja ohikulkijoille, jolloin asian huomioiminen on tärkeää. 

Merkitään lausunto tiedoksi. 

Holmantie on ELY-keskuksen hallin-
noima tie eikä sitä esitetä kavennetta-
vaksi, vaan se pysyy entisellään. 

Voimassa olevassa asemakaavassa oleva 
Opintie poistuu. Kaavaluonnoksessa 
osoitetaan ohjeellinen ajoneuvoliittymä 
Holmantieltä korttelin 4001 tontille 1.  

Suunnittelualue rajautuu Holman-
tiehen. Holmantie ja Matturaisentie jää-
vät suunnittelualueen ulkopuolelle, eikä 
niihin ole tulossa mitään muutoksia. 


	1 PERUS- ja tunnisteTIEDOt
	1.1 Tunnistetiedot
	1.2 Kaava-alueen sijainti
	1.3 Asemakaavan tarkoitus
	1.4 Luettelo kaava-aluetta koskevista asiakirjoista ja lähdemateriaalista
	1.5 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista

	2 TIIVISTELMÄ
	2.1 Kaavaprosessin vaiheet
	2.2 Asemakaavan toteuttaminen

	3 LÄHTÖKOHDAT
	3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista
	3.1.1 Luonnonympäristö ja virkistysalueet
	3.1.2 Rakennettu ympäristö
	3.1.3 Liikenne
	3.1.4 Palvelut, työpaikat ja väestö
	3.1.5 Maanomistus


	4 Suunnittelutilanne
	4.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
	4.2 Maakuntakaava
	4.3 Yleiskaava
	4.4 Voimassa oleva asemakaava

	5 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET
	5.1 Asemakaavan suunnittelun tarve
	5.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
	5.3 Osallistuminen ja yhteistyö
	5.3.1 Osalliset
	5.3.2 Vireilletulo
	5.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt
	5.3.4 Viranomaisyhteistyö

	5.4 Asemakaavan tavoitteet
	5.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet
	5.4.2 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen
	1.Lähtötilanne
	2.Uuden päärakennuksen rakentaminen
	3.Vanhan päärakennuksen purkaminen
	4.Uusien opiskelija-asuntojen rakentaminen
	5.Vanhan opiskelija-asuntolan purkaminen ja uusien opiskelija-asuntolarakennusten rakentaminen tilalle


	6 ASEMAKAAVaN KUVAUS
	6.1 Kaavan rakenne
	6.1.1 Mitoitus

	6.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen
	6.3 Korttelialueet
	6.4 Kaavamerkinnät ja -määräykset
	6.5 Nimistö

	7 Kaavan vaikutukset
	7.1 Ihmisten elinoloihin, elinympäristöön
	7.2 Luonnonympäristö
	7.3 Maisema ja kulttuuriympäristö
	7.4 Rakennettu ympäristö ja yhdyskuntarakenne
	7.5 Liikenne
	7.6 Sosiaaliset vaikutukset
	7.7 Taloudelliset vaikutukset

	8 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
	Liite 2_Asemakaavan_seurantalomake.pdf
	Asemakaavan seurantalomake
	Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto 
	Alamerkinnät



