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KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 
 
ALOITUSVAIHEEN VIRANOMAISNEUVOTTELU 21.1.2014,  MUISTIO 
 

Paikka ja aika: Videoneuvottelu 21.1.2014 klo 10.30 
  Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kokoushuone Matala, Oulu 
  ja Kalajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone, Kalajoki 
   
Läsnäolijat:  Antti Huttunen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 
  Liisa Ranto-Oikari  Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 
  Eero Laukkanen  Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 
  Olli Eskelinen Pohjois-Pohjanmaan liitto 
  Juhani Turpeinen Pohjois-Pohjanmaan museo 
  Jukka Puoskari Kalajoen kaupunki 
  Aleksiina Paakki Kalajoen kaupunki 
  Osmo Heikkala Kalajoen kaupunki 
  Marko Raiman Kalajoen kaupunki  
  Aino Alatalo  Kalajoen kaupunki 
  Riina Jorasmaa  Kalajoen kaupunki 
  Erkki Sarjanoja Ramboll Finland Oy   
  Sami Heikkinen Serum arkkitehdit Oy 
  Maarit Virkkunen Serum arkkitehdit Oy 
  Anna-Kaisa Aalto Serum arkkitehdit Oy 

1. Järjestäytyminen 

- Antti Huttunen avasi tilaisuuden.   

- Läsnäolijat esittäytyivät. Kaavakonsulttina toimii Serum arkkitehdit Oy, jossa projektipäällikkönä jatkaa 
Anna-Kaisa Aalto Maarit Virkkusen jäätyä äitiyslomalle 14.2.2014. 

2. Selvitysten ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman esittely 

- Serum arkkitehdit esitteli laadittuja analyyskarttoja (kaavoitustilanne, maanomistus, liikenne, reitistöt ja 
ulkoilu, elinkeinot ja palvelut, kuntatekniset verkostot, suojelualueet ja pohjavesi, rakentamista 
rajoittavat tekijät, alueen rakenne, nykyiset osa-alueet, alueen arvot ja vetovoimatekijät, alueen 
heikkouksia ja mahdollisuuksia). Kartat on laadittu työn alkuvaiheessa, ja niitä tarkentavat 
osayleiskaavan selvitykset. 

- Osayleiskaavan selvitykset ovat valmistuneet. Selvityksiä esiteltiin. 

- Kaupallinen selvitys, Ramboll Finland Oy (13.2.2013, korjaus 17.1.2014): 

- Kalajoella kaupan kysyntä perustuu pääasiassa asukkaiden kysyntään, matkailijoista 
lisäkysyntää. Kauppa keskittynyt Kalajoen keskustaan Kalajoentien varteen noin 1 km 
matkalle, pohjoispuolella 8-tien varressa erikoiskauppaa. 

- Nykyisin päivittäistavarakaupan saavutettavuus hyvä, keskustaerikoiskaupan tarjontaa selvästi 
vähemmän kuin vertailukunnissa (Raahe, Ylivieska, Kokkola). Viime vuosina kaupan tarjonta ei 
ole seurannut väestönkasvua, seurauksena ostovoiman ulosvirtausta mm. Ylivieskaan. 

- Kauppakeskushanke 8-tien ja Kalajoentien varrelle: tavoitteena hajanaisen keskustan profiilin 
nosto, kaupan tarjonnan lisääminen ja ostovoiman ulosvirtauksen kääntö takaisin Kalajoelle. 

- Vähittäiskaupan kysynnän Kalajoella on arvioitu kehittyvän melko voimakkaasti v. 2030 
mennessä. Tähän vaikuttaa etenkin matkailijamäärien huomattava kasvu, mutta myös 
henkilökohtaisen kulutusluvun ja väestönmäärän maltillinen kasvu. Kehityksen 
mahdollistavat myös Kalajoen korkea työpaikkaomavaraisuus (92 %) ja keskustan 
liikenteellisesti hyvä sijanti 8-tien varressa. 
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- Jatkossa keskustaa tulee kehittää mm. mahdollistamalla uudet liiketilat. Meinalan ja 
Hiekkasärkkien ja profiilit tulee pitää selkeinä, jottei muodostu kilpailua keskustan kanssa. 

- Maisemaselvitys, Serum arkkitehdit Oy (7.1.2014): 

- Maisemaselvitys sisältää perusselvitykset (kallio- ja maaperä, maastonmuodot ja 
maankohoaminen, vesi ja vedenjakajat, ilmasto, kasvillisuus ja luontoarvot, 
kulttuuriympäristö), maisemarakenneanalyysin sekä näiden pohjalta tehdyn maisemallisen 
maankäyttösuosituksen. 

- Maisemallisessa maankäyttösuosituksessa asuinrakentamiseen ensisijaisesti suositeltavat 
alueet liittyvät nykyiseen taajamarakenteeseen. Toissijaisesti rakentamiseen suositeltavia 
alueita sijoittuu kaava-alueen länsi-, pohjois- ja eteläosiin. Rakentamattomina / pääosin 
rakentamattomina alueina suositellaan säilyvän mm. Vetoniemenperän-Etelänkylän ja 
Lepistönperän peltoaukeat, jokiranta, tärkeät viheryhteydet keskustaan, soistuneet alueet 
sekä luonnonsuojelu- / Natura-alueet. 

- Esiteltiin myös kaavasuunnittelun tueksi laadittu kartta: Virkistys ja maisema, alueellisen 
identiteetin aineksia. Estyksessä oli nostettu esiin jokirannan ja merenrannan potentiaali, ns. 
Keskuspuisto ja Plassin puisto, kirkkomaat, peltoaukeat, Merenoja, pääulkoilureitit ja 
viherkehät. 

- Rakennetun kulttuuriympäristön selvitys, Stadionark (30.12.2013): 

- Selvitys sisältää rakennuskannan inventoinnin sekä raporttiosuuden. Inventoinnin pääpaino 
on ennen v. 1954 toteutetuissa kohteissa. Muinaisjäännösten osalta ei ole tehty uusia 
inventointeja.  

- Selvityksessä on esitetty suojelusuosituksia (sr ja s) vaalittaville kohteille, mutta jätetty 
yleiskaavan ratkaistavaksi, miten arvot huomioidaan. 

- Inventoinnissa on tunnistettu kuusi rakennetun kulttuuriympäristön aluekokonaisuutta: 
Plassin alue ja vanha markkinakatu, Plassintien pohjoisosan vanhat maatilat ja torpat, Vanhan 
Holmantien varren asutus, Kirkon ympäristö, Kalajoentien kauppakatu, Etelänkyläntien 
maisema. 

- Luontoselvitys, Tmi Pohjanmaan Luontotieto / Terhi Ala-Risku (30.9.2013): 

- Selvityksessä on kuvattu mm. alueella olevat uhanalaiset luontotyypit, Pohjanmaalla 
uhanalaiset kasvilajit, kasvilajiston puolesta tärkeimmät alueet, linnuston kannalta 
tärkeimmät alueet sekä alueella tavatut uhanalaiset nisäkkäät ja kalalajit. 

- Selvityksessä on osoitettu kaavoituksessa huomionarvoiset luontokohteet, jotka tulisi jättää 
rakentamisen ulkopuolelle. Kohteet sijoittuvat pääosin alueille, joille ei kohdistu 
maankäyttöpaineita. 

- Melutarkastelu, Ramboll Finland Oy (13.1.2014): 

- Tarkastelussa on analysoitu nykytilanteen melua sekä arvioitu alustavien rakennemallien 
meluvaikutuksia. Selvityksessä on huomioitu myös vireillä olevien tuulivoimalahankkeiden 
vaikutukset. Ennusteet tarkentuvat jatkossa tarkempien maankäytön suunnitelmien, liikenne-
ennusteen ja teollisuusmelulähteiden mallinnuksen myötä. 

- Laskelmien perusteella ympäristömelu ei aiheuta ongelmaa alueella nykytilanteessa. 
Rakennemallien mukaisessa tilanteessa melu lisääntyy jonkin verran asukasmäärän kasvaessa, 
muttei edelleenkään muodosta merkittävää ongelmaa alueella. Kahden tarkastellun 
rakennemallin välillä ei havaittu juurikaan eroa meluvaikutusten osalta. 

3. Viranomaisten kannanotot 

- Olli Eskelinen, Pohjois-Pohjanmaan liitto: 

- Esitetty aineisto näyttää kattavalta ja havainnolliselta. 

- OAS:ia tulisi täydentää 1. vaihekaavan sisällön osalta, mm. kaupan suuryksiköt, vt 8:n 
parannustarve, matkailukaupunki-merkintä, kevyen liikenteen yhteydet. 
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- Maakuntakaavan kaupallisessa selvityksessä käytetyt mitoitusluvut poikkeavat hieman oyk-
selvityksen luvuista. Lukuja olennaisempaa on kuitenkin kaupan sijoittuminen, mm. se ettei 
Särkkien alue kilpaile keskustan kanssa, mikä on hyvin tuotu esiin myös oyk:n tavoitteissa. 

- Juhani Turpeinen, Pohjois-Pohjanmaan museo: 

- Rky-selvityksen lähdemateriaali on kiitettävän laaja. Aluekokonaisuudet ja kohteet on hyvin 
löydetty. 

- Mihin rajaus vuoteen 1954 perustuu (jättää pois modernit kohteet)? Serum tiedustelee asiaa 
selvityksen tekijältä. 

- Maakuntakaavan Rky-selvitys valmistuu tämän vuoden aikana. Selvityksessä huomioidaan 
myös modernit kohteet. 

- Museovirastolta pyydetään lausunto, onko vielä tarvetta lisäselvityksille. 

- Eero Laukkanen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus: 

- Luontoselvityksen lähtöaineistoa voi pitää riittävänä ja riittävän ajantasaisena 
osayleiskaavatasolle (selvitykset 2000-luvulta). 

- Taajama-alueiden osalta selvityksessä keskitytty virkistysarvoihin. Kulttuuriympäristöön 
sopeutuneista lajeista, kuten lepakoista, on alueelta varsin vähän tietoa nykyisin. 

- Pienvesien luetteloon tulee lisätä Nuoraoja. Perattujen uomien lisäksi alueella on myös 
luonnontilaisia jaksoja, mikä on tarpeen täsmentää selvitykseen, varsinkin jos näille alueille 
kohdistuu maankäyttöpaineita. 

- Mariston läheisyyteen voidaan osoittaa lähinnä virkistyskäyttöön liittyvää rakentamista. Kun 
alueen maankäytön suunnitelmat tarkentuvat, harkitaan, olisiko Natura-arvionti tarpeen 
päivittää. 

- Luontoselvityksen tiedot kannattaa tarkistaa/päivittää Hertta-tietokannasta. Kannattaa myös 
huomioida tuulipuistojen selvitykset (kaavoitus ja yva), mm. linnuston kerääntymisalueet. 

- Holmanperän saarten ja kaislikon alueella pesivien lintujen määrässä oli virheitä, mm. 
silkkiuikku ja tukkasotka. Tietojen tarkennusta tulevan kesän aikana voisi harkita, sillä jatkossa 
alueen merkittävyyden arviointi (luo-merkintä) edellyttää oikeiden lukujen käyttöä. 

- Antti Huttunen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus: 

- Kaupallinen selvitys on hyvä lähtökohta kaavoitukselle. Esitetty kaupan lisäpinta-alatarve on 
linjassa maakuntakaavan selvityksen kanssa (mkk: keskusta 40 000 k-m², Meinala 15 000 k-m²). 

- C-alueiden laajuus on tärkeä osayleiskaavassa määriteltävä asia jatkosuunnittelun kannalta. 

- Liisa Ranto-Oikari, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus: 

- Hyvä, että melutarkastelu on tehty jo tässä vaiheessa. 

- RKY-selvitys on kattava ja hyvä. Tulokset poikkeavat Kalajoen tien varren (Pohjankylän 
aluekokonaisuuden) osalla nähtävillä olevasta keskustan asemakaavasta. Siinä kokonaisuuden 
kulttuurihistoriallisia arvoja ei ole huomioitu.   Toivotaan, että kaupunki vie selvityksen tiedot 
Kioskiin, yhteyshenkilönä on Kirsti Reskalenko ja Antti Huttunen. 

- Analyysikartassa tuulivoimapuistojen melualueet eivät vastaa tuulivoimarakentamiselle 
annettuja melun ohjearvoja, ja ne tulee korjata. 

- Osallisiin lisätään Keski-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys ja Kalajoen 
luonnonsuojeluyhdistys. 

- Seppo Heikkinen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, palaute sähköpostitse: 

- Vaasa-Oulu vt 8 -selvitys on valmistunut. Selvitys huomioidaan osayleiskaavatyössä. 

4. Yhteenveto ja jatkotoimet 

- Selvitykset on laadittu hyvin ja tarjoavat hyvät lähtökohdat jatkotyölle. Luontoselvitykseen ja 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan tehdään pienet tarkistukset palautteen perusteella. 

LIITE 9 
3/4



 Serum  arkkitehdit Oy 
 Nilsiänkatu 11-13 F6, 00510  Helsinki, 
21.1.2014 puh. 050 466 1500, etunimi.sukunimi@serum.fi 

- Seuraava viranomaisneuvottelu järjestetään ennen kaavaluonnoksen nähtäville asettamista. 

- Kaavakonsultti laatii muistion ja lähettää sen osanottajille kommentoitavaksi. 

 
Jakelu: Läsnäolijat + 
 Seppo Heikkinen, Liisa Koski-Ahonen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 
 
Muistion laati:   
Maarit Virkkunen 22.1.2014 
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