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A. VASTINEET OSAYLEISKAAVALUONNOKSESTA ESITETTYIHIN LAUSUNTOIHIN 

1. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

1.1. Ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue: Alueidenkäyttöyksikkö 
 
Lausunnon keskeinen sisältö: [1] C-aluetta sekä KM-1 ja KM-2 -aluetta koskemaan tulee 
lisätä [1. vaihe]maakuntakaavan mukainen määräys, jonka mukaan vähittäiskaupan 
suuryksiköiden yhteenlaskettu kerrosala Kalajoen keskusta-alueella saa olla enintään 
40 000 [k-]m². [2] SR-alueen merkinnän selityksen tulisi olla ”Maankäyttö- ja 
rakennuslainsäädännön nojalla suojeltava alue.” [3] Keskustan pohjoispuolelle osoitettujen 
teollisuus- ja turkistarha-alueiden toiminnan ja laajuuden kuvausta tulee täydentää ja 
alueiden vaikutusten arviointia tulee tarkentaa. Jatkossa tulee tutkia osayleiskaava-alueen 
laajentamisen tarvetta turkistarha-alueen ympäristössä. [4] Kaavaehdotusta varten tulee 
tutkia kaava-alueen tai sen osan osoittamista maankäyttö- ja rakennuslain 16 §:n 
mukaiseksi suunnittelutarvealueeksi. Samalla tavalla tulee tarkastella myös 
maisematyölupavelvoitteen määräämistä osalle kaava-aluetta. 
 
Kaupungin vastine: [1] 1.5.2017 voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen 
myötä vähittäiskaupan suuryksikön kooksi on määritelty yli 4 000 k-m2 suuruinen yksikkö 
(aikaisemmin 2 000 k-m2). Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaava on lainvoimainen ja 
sen mukaan Kalajoen keskustan alueelle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksiköitä 40 000 
k-m2 verran. Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavaa varten toimitettiin Pohjois-
Pohjanmaan liitolle kaupan palveluverkko 2030-selvityksen päivittämistä varten tiedot 
Kalajoella tapahtuneista vähittäiskaupan suuryksikköhankkeista. Kalajoen keskustassa 
nykyisellään, lakiuudistuksen jälkeen ainoastaan uusi kauppakeskus (11 307 k-m2) luetaan 
vähittäiskaupan suuryksiköksi. Muut liikerakennukset ovat kooltaan alle 4 000 k-m2. 
Maakuntakaavan kokonaisuudistus on aloitettu, mikä saattaa edelleen tuoda muutoksia 
kaavojen sisältöihin. Voimassa olevat maakuntakaavat huomioidaan voimassa olevan 
lainsäädännön mukaisesti kunnan laatimissa kaavoissa. Vähittäiskaupan suuryksikkökoon 
merkitsemistä osayleiskaavan ei nähdä tarkoituksenmukaisena, sillä maakuntakaavan tuoma 
suuryksiköiden kokoraja huomioidaan aina myös asemakaavan muutoksissakin. 
[2] SR-alueen merkintä on muutettu esitetyn mukaisesti. 
[3] Turkistarha-alue rajataan ehdotusvaiheessa kaava-alueen ulkopuolelle. Rahvon 
teollisuusalueen toiminnan ja laajuuden kuvausta on täydennetty ja vaikutusten arviointia on 
tarkennettu ehdotusvaiheen kaavaselostukseen. 
[4] Kaavaehdotusvaiheessa osayleiskaava-alueen itäisillä ja eteläisillä alueilla maa- ja 
metsätalousvaltaisia alueita osoitetaan merkinnällä M-4 (Maa- ja metsätalousvaltainen alue. 
Asuinrakennuksia voidaan toteuttaa maatalouskeskuksien tai kylärakenteen yhteyteen. 
Rakennukset tulee sijoittaa siten, että ne eivät sulje avoimia näkymiä. Alue on 
suunnittelutarvealuetta.). Kaavaehdotusvaiheessa lisättiin myös yleinen määräys koskien 
maisematyölupavelvoitetta (V-, V-2-, VR-1-, VU-, VU-2-, VU-3-, SL-, SR- ja EV-Alueilla 
sekä niillä rky-1-, sm-1-, ma-mk-, sk-1-, hs-, ks-, rs-, luo- ja sp-alueilla, jotka eivät sijoitu 
maa- ja metsätalousvaltaisille alueille, maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden 
kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman mrl 128 §:n 
mukaista maisematyölupaa.). 
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1.2. Ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue: Luonnonsuojeluyksikkö 
 
Lausunnon keskeinen sisältö: Kaavaselostukseen ei sisälly luonnonsuojelulain 65 §:n 
mukaista arviointia kaavan vaikutuksista Natura 2000 -verkostoon kuuluvien alueiden 
suojelun perusteena oleviin luonnonarvoihin. 15.5.2007 päivättyä Hiekkasärkkien 
rantaharjualueen osayleiskaavan Natura-arviointia on päivitettävä Maristonpakkojen, 
Vihas–Keihäslahden ja Kalajoen suiston Natura-alueiden osalta Pohjois-Pohjanmaan 
ympäristökeskuksen lausunnossa 8.1.2008 edellyttämällä tavalla. Perusteluna on, että 
vaikutusten arvioinnin pohjaksi tarvittava rakennusoikeuden määrä on kaavaselostuksessa 
määritelty. 

 
Kaupungin vastine: Osayleiskaavasta laadittiin ehdotusvaiheessa luonnonsuojelulain 65 
§:n mukainen Natura-arviointi (Ramboll Finland Oy 7.9.2016). Siinä kaavan vaikutukset 
Vihas-Keihäslahden Natura-alueeseen arvioitiin enintään vähäisiksi ja Kalajoen suiston 
Natura-alueeseen kohtalaisiksi, ei kuitenkaan merkittäviksi. Maristonpakkojen osalta 
arvioitiin, että merkittävät vaikutukset Natura-alueen eheyteen voidaan välttää 
kulunohjauksen ja ja -rajoittamisen avulla. Maristonpakkojen ja sen itäpuolelle suunnitteilla 
olevalle Liikuntapuiston alueelle ollaan laatimassa parhaillaan kulunohjaussuunnitelmaa, 
jonka arvioitu valmistumisaika on syksyllä 2017. Osayleiskaavaselostuksessa esitettyjä 
arvioita rakennusoikeudesta voidaan pitää ainoastaan suuntaa-antavina, eivätkä ne ole 
sitovia. Rakennusoikeuden määrää ei (keskustan ulkopuolisia seudullisia vähittäiskaupan 
suuryksikköalueita lukuun ottamatta) määritellä oikeusvaikutteisella osayleiskaavakartalla. 
Osayleiskaavan perusteella vaikutukset voidaan arvioida vain yleisellä, kaavan 
tarkkuustasoa vastaavalla tasolla. Vaikutusarviointia tarkennetaan asemakaavavaiheessa, 
jolloin määritellään rakennusoikeuden lisäksi tarkemmin mm. rakentamisen tyyppi ja sijainti 
sekä korttelialueiden sisäisten viheralueiden, katujen ja ulkoilureittien paikat. 
 
1.3. Ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue: Ympäristönsuojeluyksikkö 
 
Lausunnon keskeinen sisältö: [1] Kaavaehdotusvaiheessa on syytä laatia kaavan 
rakennemallivaihetta tarkempi meluselvitys. Kaavakartalla tulee esittää 
melualuemerkinnällä merkittävimpien melulähteiden, kuten tieliikenteen, teollisuuden ja 
tuulivoimapuistojen melualueiden sijainti ja laajuus. Meluntorjunnasta tulee antaa koko 
kaava-aluetta koskeva yleisluontoinen suunnittelumääräys. [2] Turkistarha-alueen 
vesienkäsittelyjärjestelmä eli pintavalutuskenttä pumppausaltaineen ja ojastoineen tulee 
sisällyttää kaava-alueeseen. 
 
Kaupungin vastine: [1] Kaavaehdotusvaiheessa on laadittu tarkempi meluselvitys 
(Ramboll Finland Oy 4.2.2016). Kaavan melua koskevia kaavamerkintöjä ja –määräyksiä on 
täydennetty selvityksen perusteella. Alueet, jolla liikenteen aiheuttama päiväsaikainen melu 
ylittää selvityksen mukaan 55DB on merkitty kaavakartalle merkinnällä me 
(Meluntorjuntatarve. Alueella on ympäristömelusta aiheutuva selvitystarve, joka on otettava 
huomioon yksityiskohtaisemmassa maankäytön suunnittelussa ja ja rakentamisen 
ohjauksessa. Laadittujen ennusteiden mukaan liikenteen päiväaikainen melu ylittää alueella 
55DB). Kaavassa ei osoiteta uutta asuinrakentamista suunniteltujen, laajenevien tai olemassa 
olevien tuulivoimala-alueiden eikä ympäristöhäiriötä aiheuttavien teollisuusalueiden 
välittömään yhteyteen. [2] Turkistarha-alue on rajattu ehdotusvaiheessa kaava-alueen 
ulkopuolelle. 
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1.4. Ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue: Vesistöyksikkö 
 
Lausunnon keskeinen sisältö: [1] Kaavaehdotukseen tulee lisätä määräys happamien 
sulfaattimaiden huomioimisesta maankäytössä maankuivatuksen ja massojen käsittelyn 
osalta. Ehdotusvaiheessa tulee myös arvioida osayleiskaavan vaikutukset vesistön 
happamoitumisriskeihin. [2] Kaavaan merkittyjä vesivaurioille alttiiden rakennusten 
alimpien rakentamiskorkeuksien arvoja voidaan pyöristää lähimpään 10 cm:iin (esim. 
+9,42 metriä +9,40 metriin). 
 
Kaupungin vastine: [1] Kaavaehdotukseen on lisätty yleinen määräys happamien 
sulfaattimaiden huomioimisesta: ”Rakennuslupavaiheessa sekä metsä- ja pelto-ojituksia 
suunniteltaessa tulee selvittää maaperätietojen perusteella hapettuvien kaivuumaiden 
(happamien sulfaattimaiden) olemassaolo ja tarvittaessa esittää toimenpiteet haittojen 
estämiseksi.” [2] Alimpien rakentamiskorkeuksien arvoja pyöristetään 
tarkoituksenmukaisemmiksi. 
 
 
1.5. Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualue 
 
Lausunnon keskeinen sisältö: Liikenneverkon luokittelumerkintöjä tulee korjata. Kaava-
alueen MRL:n mukaisten maanteiden (valtatiet 8 ja 27 sekä seututie 786) merkintätapana 
tulee käyttää vt- ja st-merkintöjä. Nykyisillä yhdystieluokan teillä (Holmantie, Markkinatie, 
Plassintie, Mehtäkyläntie, Saarisilta, Etelänkyläntie ja Kurikkalantie) voidaan käyttää 
merkintää yt/kk (yhdystie/kokoojakatu), joka jättää tien hallinnollisen aseman avoimeksi. 
Muilla väylillä merkinnät voi jättää kokonaan pois, jolloin ne ovat kaavassa automaattisesti 
katuja. Kalajoentie on asemakaavassa jo katu, joten sillä yt/kk-merkintää ei käytetä. 
 
Kaupungin vastine: Liikenneverkon luokittelumerkinnät on tarkistettu. Kalajoentie 
merkitään osayleiskaavaehdotuksessa kaduksi.  

2. Kalajoen kaupunki, hyvinvointipalvelut 

Lausunnon keskeinen sisältö: [1] Yleiskaavassa tulee huomioida ja mahdollistaa 
kaupungin ydinkeskustaan senioreiden omistus- ja palveluasumista sekä ympäröivällä 
alueella lasten päivähoito-, esiopetus-, erityisopetus-, aamu- ja iltapäivätoiminta sekä 
keskustan koulurakentamisen tarpeet. Ydinkeskustan monikäyttöisten esi-, perus- ja 
lukiokoulutuksen sekä kulttuuritilojen, sisä- ja ulkoliikuntatilojen rakentamisen tarpeisiin 
tulee osoittaa kaavassa riittävästi tilaa. Palveluasumista ja muuta kohtuuhintaista 
senioriasumista on tarkoituksenmukaista kehittää edelleen myös terveyskeskuksen 
välittömässä läheisyydessä. Myös 8-tien eteläisen liikenneympyrän merenpuoleinen alue 
voisi olla kiinnostava vaihtoehto selvittää ko. rakentamisen osalta. [2] Mäntyrinteen 
alueella tulisi keskittyä asumisalueiden sekä päiväkoti- ja työtoiminnan kehittämiseen. [3] 
Hiekkasärkkien alue on ollut vetovoimainen asumisen alue. Olisi tarkoituksenmukaista, että 
8-tien merenpuoleinen alue voisi kasvaa yhteen yhtenäisenä asutuksen alueena kaupungin 
keskustaan saakka. Kaavaluonnoksessa näiden välissä on iso peltoalue. [4] Tulisi vielä 
arvioida, tarvitaanko hyvinvointipalveluiden (esim. päiväkoti ja koulu) kasvaviin tarpeisiin 
varaus nykyisen hiihtokeskuksen läheisyyteen. [5] Keskustaan suunnitellun kaupan 
palvelujen alueen lisäksi tulee arvioida, tarvitaanko muualle varauksia isoille kaupan 
hankkeille. 
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Kaupungin vastine: [1, 2] Kaavassa osoitetaan hyvinvointipalveluille riittävät 
aluevaraukset, ja alueiden sijoittumista on tutkittu kaavaehdotusvaiheessa. [3] Kaavassa 
osoitettu peltoalue keskustaajaman ja uuden loma-asutusalueen välissä mahdollistaa 
maatalouselinkeinon säilymisen keskustaajaman ympäristössä. Kalajokilaakson 
viljelykokonaisuuteen liittyvällä, maisemallisesti merkittävällä peltoaukealla on arvoa 
virkistysalueena sekä peltolinnustolle tärkeänä pesimäalueena. Avoimet näkymät sekä 
kohtuullinen etäisyys pysyvän asumisen alueisiin on eduksi myös tulevaa loma-asutusaluetta 
ajatellen. Keskustaajaman länsipuoliset alueet kytkeytyvät uusin kokoojakaduin ja 
ulkoilureitein kiinteäksi osaksi keskustaajamaa peltoalueesta huolimatta. Kaavassa on 
osoitettu runsaasti asumisen laajenemisalueita, jotka mahdollistavat moninkertaisesti 
väestöennusteita suuremman asukasmäärän lisäyksen. Merkittävä osa uusista 
laajennusalueita sijaitsee keskustan länsipuolella. Varauksia ei ole näin ollen 
tarkoituksenmukaista kasvattaa. [4] Osayleiskaavassa osoitetaan varaukset julkisille 
palveluille kaavaehdotusvaiheessa laaditun Kalajoen palveluverkkoselvityksen mukaisesti. 
[5] Vähittäiskaupan alueet on sijoitettu ensisijaisesti keskustaan. Tämän lisäksi kaava 
mahdollistaa keskustaan haasteellisesti sijoitettavien kaupallisten toimintojen sijoittumisen 
Meinalaan. Kaavassa osoitetut aluevaraukset on arvioitu riittäviksi myös hankkeiden 
toteutumista ajatellen. 

3. Museovirasto 

Lausunnon keskeinen sisältö: Kalajoen arkeologinen inventointi on vuodelta 2003 ja se on 
osittain ajantasainen. Inventoinnissa ei kuitenkaan ole kiinnitetty huomiota historiallisen 
ajan muinaisjäännöksiin. Osayleiskaava-alueella tulee suorittaa arkeologinen selvitys. 
Selvityksen perusteella arvioidaan, onko kaava-alueella muinaismuistolain (295/1963) 
rauhoittamia muinaisjäännöksiä, jotka tulee huomioida kaavassa asianmukaisin (sm) 
merkinnöin. Mahdollisia muinaisjäännöksiä tai irtolöytöpaikkoja ei tule merkitä kaavoihin. 

Kaupungin vastine: Kaavaehdotusvaiheessa on laadittu muinaisjäännösinventointi 
(Mikroliitti Oy 2015). Kaavamerkintöjä ja kaavaselostusta on täydennetty inventoinnin 
perusteella. 

4. Pohjois-Pohjanmaan museo 

Lausunnon keskeinen sisältö: [1] Kaavan selvityksistä ja osayleiskaavakartasta puuttuu 
yksi Kalajoen keskusta-alueen kannalta merkittävä paikallisesti arvokas kohde, Kalajoen 
kristillisen opiston pihapiirissä sijaitseva Tyynelä (Kasarmintie 2). [2] Pohjois-Pohjanmaan 
museo ottaa tarkemmin kantaa osayleiskaavaluonnoksessa esitettyyn Plassin vanhan 
markkinapaikan valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön rajauksen 
muutokseen käytyään tarkistamassa alueen maastossa. [3] SR-alueen merkinnän selityksen 
tulisi olla ”Maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön nojalla suojeltava alue.” Merkintään ei 
osayleiskaavaluonnoksessa ole liitetty kaavamääräystä. Kaavamääräykseksi museo 
ehdottaa seuraavaa: ”Alueella olevia rakennuksia ja rakenteita ei saa purkaa eikä niiden 
ulkoasua muuttaa siten, että niiden kulttuurihistoriallisesti arvokas / kylämiljöön kannalta 
merkittävä luonne turmeltuu.” [4] Korttelin 1005 kohdalle (mm. Vanhan-Jussilan kiinteistö) 
esitetty yleiskaavamerkintä C Keskustatoimintojen alue tulee ohjaamaan asemakaavoitusta 
liian suurimittakaavaiseen ja sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevia 
kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kohteita alistavaan lisärakentamiseen. Pohjois-
Pohjanmaan museo esittää Vanhan-Jussilan kiinteistön alueella käytettäväksi 
kaavamerkintää SR Maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön nojalla suojeltava alue. 



INARO / Kalajoen kaupunki / Kalajoen keskustan osayleiskaava 2035 / Luonnosvaiheen vastineet 
 

6 (27) 
 

Kaupungin vastine: [1] Tyynelä on huomioitu kaavaan liitteenä olevassa rakennetun 
kulttuuriympäristön selvityksessä ja kohde on merkitty kaavakartalle 
osayleiskaavaehdotuksessa tunnuksella k069. [2] Plassin markkinapaikan valtakunnallisesti 
merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön rajauksesta ollaan yhteydessä Pohjois-
Pohjanmaan museoon ennen kaavaehdotuksen nähtäville asettamista. Rajaus on korjattu 
kaavakartalle maastokäynnillä todetun tarpeen mukaisesti. [3] SR-alueen merkinnän selitys 
ja kaavamääräys on muutettu ehdotuksen mukaan. [4] Vanha-Jussilan kiinteistön 
kaavamerkinnäksi on muutettu SR Maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön nojalla suojeltava 
alue. 

B. VASTINEET OSAYLEISKAALUONNOKSESTA ESITETTYIHIN MIELIPITEISIIN  

1. Annukka ja Ville Takalo 

Mielipiteen keskeinen sisältö: [1] Santaholman alueelle on kaavaluonnoksessa osoitettu 
KTY-merkinnällä toimitilarakennusten korttelialue, jossa toimii tällä hetkellä WeldOne-
niminen yritys. Nykyisellään alueella oleva toiminta aiheuttaa haittaa ympäristölle. Alueen 
asukkaille aiheutuu ilta- ja yötöistä meteliä, maalauksien aikaan merkittävää hajuhaittaa ja 
hiekkapuhallusten yhteydessä pölyt laskeutuvat alueen kiinteistöjen päälle pilaten mm. 
ikkunapellit. Toimitilarakennusten korttelialue ei sovellu keskelle kaavaluonnoksessa 
osoitettuja Santaholman ja Plassinpuiston asuinalueita, joilla tavoitellaan korkeatasoista 
asumisympäristöä. [2] Kaavaluonnoksessa Holmanperän kaislikot on osoitettu luonnon 
monimuotoisuuden kannalta tärkeäksi alueeksi (luo, kohde 25). Alueella pesivä 
naurulokkipopulaatio aiheuttaa jo nykyisellään kestämättömiä terveys- ja meluhaittoja 
ympäristön asukkaille. Kaavamerkintä on ristiriidassa nykyisen asemakaavan kanssa, jossa 
alueelle on osoitettu uutta asumista. Lokkien ulosteet likaavat kiinteistöjen pihat ja 
lähialueen, kuten Taapelintorin alueen, aiheuttaen terveysriskin kiinteistöjen asukkaille. 
Pihojen ja puistojen lisäksi Kalajoen virkistyskäyttö kärsii, kun lokkipopulaation ulosteet 
pilaavat veden laadun uimakelvottomaksi. Esitämme, että luo-merkinnästä luovutaan 
jokialueella. 

Kaupungin vastine: [1] Kyseinen kiinteistö on voimassa olevassa asemakaavassa 
teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta (T). Osayleiskaavaehdotuksessa alue on 
osoitettu toimitilarakennusten korttelialueeksi (KTY), joka ei mahdollista ympäristöhäiriötä 
aiheuttavaa toimintaa. Yleiskaavassa tavoitellun käytön toteutuminen edellyttää kuitenkin 
asemakaavamuutosta. [2] Holmanperän kaislikoiden luo-merkintä ja alueella pesivistä 
lokeista aiheutuvat ongelmat on otettu esille kahdessa muussa luonnosvaiheen 
kuulemisaikana annetussa mielipiteessä sekä yhdessä kuulemisajan jälkeen saapuneessa 
mielipiteessä. Lisäksi Kalajoen kaupungin ympäristölautakunnan kuulemisajan jälkeen 
saapuneessa lausunnossa (päivätty 13.2.2015) ehdotetaan luo-merkinnän poistamista 
naurulokkipopulaation aiheuttamiin haittoihin vedoten. Saadusta palautteesta johtuen 
Kalajoen maankäyttöpalvelut pyysi Kalajoen ympäristöterveydenhuollolta lausuntoa 
Kalajoen Holmanperän ja Santaholman rantojen ja näiden alueiden välisten saarien 
lokkipopulaation aiheuttamasta terveysriskistä. Terveystarkastaja Riitta Forsin ja 
ympäristöterveydenhuollon johtaja Inkeri Erosen valmistelemassa 27.2.2015 päivätyssä 
lausunnossa todetaan mm. seuraavaa: ”Holmanperän ja Santaholman asukkaat ovat useaan 
otteeseen valittaneet lokkien ulosteista ja melusta. Pesimäaikaan lokit parveilevat 
äänekkäinä joukkoina ja likaavat asukkaiden pihat ja talojen katot. – – – Alueella näkyi 
kesällä 2014 myös runsaasti huonokuntoisia lokinpoikasia. Lokit levittävät ulosteissaan 
taudinaiheuttajia. – – – Evirasta lähetetyn tiedon mukaan heille lähetetyistä kuolleista 
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lokeista on löydetty cico-virustartunta ja salmonellaa, joka yleisimmin on ollut serotyyppiä 
Salmonella typhimurium. Lapset ovat aikuisia herkempiä saamaan tartuntoja ja maassa 
oleva uloste joutuu leikeissä helposti suuhun. Ympäristöterveydenhuolto näkee suuren 
lokkipopulaation näin lähellä asutusta erittäin suurena terveyshaittana. Lokkien pesintää 
tulisi ohjata sellaisille alueille, joita ei ole tarkoitettu asumiseen eikä virkistyskäyttöön.” 
Lokkien karkoittamiseen on haettava lupa ELY –keskukselta, joten luo-merkinnän poisto ei 
poistaisi lokkiongelmaa mutta ei myöskään estä puuttumasta ongelmaan. Alueella on 
muitakin luontoarvoja, joiden vaalimisen luo-merkintä takaa Holmanperän kaislikoiden 
(kohde 25) osalta. Saaret säilyvät virkistysalueina (V), mutta niille ei tulla ohjaamaan 
virkistyskäyttöä jatkossakaan. Kaupunki selvittää mahdollisuuksia asukkaille aiheutuvan 
terveyshaitan poistamiseksi.  

2. Maila Heikkinen, Jorma Heikkinen ja Leila Korhonen 

Mielipiteen keskeinen sisältö: [1] Omistamamme Yliuntisentie 17:ssä sijaitsevan 
lypsykarjatilan tulisi olla kaavassa AM-aluetta eikä AP-aluetta. [2] Omistamamme 
maatalousmaat Junnikkalan sahan vieressä ja eteläpuolella tulisi kaavassa merkitä MA-1-
alueeksi T-alueen sijaan. Maa-aluetta ei saa pirstoa. 

Kaupungin vastine: [1] Kyseinen lypsykarjatilan alue merkitään 
osayleiskaavaehdotuksessa maatilojen talouskeskusten alueeksi (AM). [2] Kyseiset 
maatalousalueet merkitään maisemallisesti arvokkaaksi peltoalueeksi (MA-1). 

3. Heljä Lotvonen 

Mielipiteen keskeinen sisältö: Vanha-Jussilan tonttia ei saa kaavoittaa massiiviseen 
asuntokäyttöön. Tonttia ei tule liittää keskustan tiivistyssuunnitelmaan. 

Kaupungin vastine: Vanha-Jussilan kiinteistön kaavamerkinnäksi muutetaan SR 
Maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön nojalla suojeltava alue (ks. vastine lausuntoon 4, 
kohta 4). 

4. Jarmo Hilli ja Raimo Hilli 

Mielipiteen keskeinen sisältö: [1] Omistamamme maa-alueet ja maatilakeskus Kivisuon 
alueella tulee merkitä asuinrakentamisen estävän M-5-merkinnän sijaan M-4- tai AM-
alueeksi. Tilalla on emolehmänavetta, jonka laajennus on osin vielä kesken. Tilalla 
asuminen helpottaisi kasvavan eläinmäärän hoitoa ja valvomista.  

Kaupungin vastine: Kyseisen maatilakeskuksen kaavamerkintä on muutettu 
osayleiskaavaehdotuksessa maatilojen talouskeskusten alueeksi (AM). 

5. Jaakko Laitala 

Mielipiteen keskeinen sisältö: [1] Vanha-Jussilan kiinteistönomistajat ja muut asianomaiset 
pyytävät kyseisen kiinteistön tonttien alueelle SR-kaavamerkintää kaavaluonnoksessa olleen 
C-merkinnän sijaan. C-merkinnästä seuraava asemakaavoituspaine johtaisi ajan mittaan 
Vanha-Jussilan pihapiirin nykyisen miljöön häviämiseen. Vanha-Jussilan kiinteistön osalta 
C-merkintää voidaan pitää myös voimassa olevan Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 
vastaisena. [2] Vanha-Jussilan eteläpuoleiselle tontille esitän merkintää AP ja 
länsipuoleiselle ns. lasiliikkeen tontille merkintää AP, AL, P, PL, tai EV. Lasiliikkeen 
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rakennus (a032; osayleiskaavaluonnoksen liite 5) on kaupunkikuvallisesti tärkeä, ja sille 
sopisikin myöhemmässä asemakaavoituksessa suojelumerkintä sr-3. 

Kaupungin vastine: [1] Vanha-Jussilan kiinteistön kaavamerkinnäksi muutetaan SR 
Maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön nojalla suojeltava alue (ks. vastine lausuntoon 4, 
kohta 4). [2] Vanha-Jussilan etelä- ja länsipuoleisten tonttien kaavamerkintöjä on tutkittu 
kaavaehdotusvaiheessa. Kaupunki ei kuitenkaan pidä tarpeellisena suojella ns. lasiliikkeen 
rakennusta. Rakennus sijoittuu asemakaavassa valtatien 8 liikennealueelle. 

6. Kalle Junnikkala / Junnikkala Oy 

Mielipiteen keskeinen sisältö: Junnikkala Oy:n mielestä Ylivieskantieltä Meinalaan johtava 
kokoojakadun tulisi ensisijaisesti kulkea sahan pohjoispuolelta. Kadun sijoittamista voidaan 
tutkia Junnikkala Oy.n omistamalle maa-alueelle. Tämä vaatii kuitenkin tarkempia 
neuvotteluja, suunnittelua ja korvauksia. Liikenneturvallisuuden kannalta ongelmallista 
ovat risteysalueet Ylivieskantielle ja risteävä liikenne sekä liikennöinti suuremmilla 
kulkuneuvoilla (trukit, rekat jne.) tontilla. Sahan toiminnan kannalta yhteys Meinalaan on 
hyvä, ja yhteyttä voidaan tutkia myös sahan eteläpuolelta. Sahan laajenemisaluetta voidaan 
supistaa tarkoituksenmukaisemmaksi. 

Kaupungin vastine: Merkitään tiedoksi.Ylivieskantien ja Meinalan välisen kokoojakadun 
linjausta sekä sahan ja sen ympäristön kaavamerkintöjä on tutkittu edelleen 
kaavaehdotusvaiheessa yhteistyössä alueen maanomistajien kanssa.  

7. Kaisu Lindqvist 

Mielipiteen keskeinen sisältö: Omistamani metsäpalsta sisältyy osayleiskaavaluonnoksessa 
MY-3-alueeseen (maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja). 
Pyydän, että se muutetaan M-5-alueeksi (maa- ja metsätalousvaltainen alue), koska 
Koivikon-Kivimäen lehtometsä ei ulotu metsääni. 

Kaupungin vastine: MY-3-merkintä poistetaan kyseiseltä metsäpalstalta, koska 
osayleiskaavan luontoselvityksessä todettu huomionarvoinen luontokohde, Koivikon-
Kivimäen lehtometsä, ei ulotu palstan alueelle. 

8. Heikki Kivioja 

Mielipiteen keskeinen sisältö: En hyväksy osayleiskaavaluonnoksessa (Pohjankylällä 
sijaitseville) pelloilleni osoitettua kaavamerkintää AP (pientalovaltainen asuntoalue). 
Haluan, että peltojen osalta merkintä tulee olemaan M-4 (maa- ja metsätalousvaltainen 
alue). Näin voitaisiin varmistaa peltojen säilyminen viljelykäytössä myös tulevaisuudessa. 

Kaupungin vastine: Kaavamerkintä AP poistetaan kyseisiltä pelloilta, koska maanomistaja 
sitä toivoo. 

9. Pekka Kivioja ja Marja Kivioja 

Mielipiteen keskeinen sisältö: [1] Emme hyväksy (Pohjankylällä sijaitseville) maillemme 
osoitettua kaavamerkintää AP (pientalovaltainen asuntoalue). Haluamme, että peltojen 
osalta merkintä tulee olemaan M-4 (maa- ja metsätalousvaltainen alue). [2] Ihmettelemme 
myös maillemme kaavoitettua aluetta merkinnällä AM (maatilojen talouskeskusten alue). 
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Sillä ei ole mitään merkitystä, sillä emme ole saaneet kyseiselle alueelle lupaa pinta-alamme 
rajoissa toteutettavan tuotantorakennuksen laajentamiseen emmekä ole saaneet mitään 
apua tuotannon siirtämisessä toiseen paikkaan. Sen sijaan metsään, missä maata kairattiin 
ja todettiin, että sinne ei voi rakentaa, on osoitettu kotieläntalouden suuryksiköiden alue 
(ME). Onko tämä tehty vain siksi, että voidaan sanoa, että laajentumispyrkimyksemme on 
huomioitu. 

Kaupungin vastine: [1] Kaavamerkintä AP poistetaan kyseisiltä pelloilta, koska 
maanomistajat sitä toivovat. [2] Sijainti keskustaajaman asuinalueiden tuntumassa ei 
mahdollista eläintilan laajentamista kyseisellä paikalla. Kotieläintalouden suuryksiköt on 
kaavassa pyritty osoittamaan etäämmälle kaupunkirakenteesta, jotta ne eivät aiheuttaisi 
ristiriitoja asutuksen kanssa. Ympäristöluvan mukainen toiminta pyritään mahdollistamaan 
osayleiskaavassa. Toiminnan sijoittamisesta on keskusteltu vuosina 2013–2014 alueen 
toiminnanharjoittajan kanssa. 

10. Leena Ventelä, Antti Ventelä ja Aino Ventelä-Suorsa 

Mielipiteen keskeinen sisältö: Omistamamme kasvinviljelytila Mäntyrinteen alueella on 
osoitettu osayleiskaavaluonnoksessa asuinalueeksi (AP). Haluamme, että talouskeskuksen 
alueella voidaan harjoittaa maa- ja metsätaloutta tai mahdollisesti muuta yritystoimintaa, 
joten sen kaavamerkinnän tulisi olla AM (maatilojen talouskeskusten alue). Jos AM-
merkintä ei ole mahdollinen, vastustamme asuinalue, virkistysalue ja julkisten palveluiden 
alue -merkintöjä omistamillamme mailla. Mäntyrinteen alueella ei mielestämme ole tarvetta 
kaavaluonnoksessa esitetyille suurille virkistysalueille asuinalueen keskellä, koska alue 
sijaitsee metsän vieressä. 

Kaupungin vastine: Alueen maanomistajien kanssa on neuvoteltu 25.6.2015. 
Talouskeskuksen alue on muutettu osayleiskaavaehdotuksessa maatilojen talouskeskusten 
alueeksi (AM). 

11. Jarkko Manninen, Toivo Manninen ja Jarmo Manninen 

Mielipiteen keskeinen sisältö: Kaavaluonnoksessa omistamamme tilat (Vetoniemenperällä) 
on osittain osoitettu merkinnällä MA-2 (maisemallisesti arvokas peltoalue). Esitän, että tilat 
osoitetaan kokonaisuudessaan AP-alueena (pientalovaltainen asuntoalue). Alueella on 
kunnallistekniikka ja vesi, ja alue olisi hyvää asuinaluetta.  

Kaupungin vastine: AP-aluetta laajennetaan maanomistajan toivomuksen mukaisesti. 
Muutos kaavaluonnoksessa ehdotettuun aluevaraukseen on vähäinen. 

12. Marjut Laitala 

Mielipiteen keskeinen sisältö: [1] Omistamamme Vanha-Jussilan kiinteistön alueelle 
suunniteltu massiivinen rakentaminen vaikeuttaisi talon käyttöä. [2] Kerrostalot valtatien 
varrella eivät ole kutsuvia, ja niiltä olisi näkymä lähinnä valtatielle. Valtatien 8 liikenne on 
yötä päivää vilkasta ja raskasta liikennettä on paljon, aiheuttaen melua, hiukkaspäästöjä 
sekä tärinää. [3] Tulvavesialueet jättäisin rauhaan. Alueet ovat lintujen ja pienten eliöiden 
paratiiseja, joita ihmisen toimet häiritsevät. Korkeintaan ehdottaisin ”pistoja” jokirantaan. 
Esim. Plassin kävelyreittiä ei juurikaan käytetä. 

Kaupungin vastine: [1] Vanha-Jussilan kiinteistön kaavamerkinnäksi muutetaan SR 
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Maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön nojalla suojeltava alue (ks. vastine lausuntoon 4, 
kohta 4). [2] Keskustan tuntumaan osoitetuilla kerrostalovaltaiset asuntoalueilla (AK) 
pyritään keskustan tiivistämiseen ja asuntokannan monipuolistamiseen. Asunnot on 
mahdollista suunnata valtatiestä poispäin ja liikenteen aiheuttamilta haitoilta voidaan 
suojautua rakenteellisin ratkaisuin. [3] Jokirantaan osayleiskaavaluonnoksessa osoitetut 
ulkoilureitit lisäävät virkistysmahdollisuuksia veden äärellä. Iso osa reiteistä on jo 
toteutunut, ja kaavassa osoitetut täydennykset parantavat jokirannan saavutettavuutta ja 
reitistön käytettävyyttä. Reitit on mahdollista toteuttaa ympäristöä kunnioittaen: polut 
toteutettaisiin kevytrakenteisina ilman pengerryksiä, jolloin ne jäävät myös ajoittain 
tulvaveden alle. Rantapolkuja ei ole osoitettu alueille, joilla ihmisten liikkuminen häiritsisi 
esim. lintujen pesintää. 

13. Matti Raudasoja 

Mielipiteen keskeinen sisältö: Toivon, että suojelukohdemerkinnällä a043 osoitettua 
rakennusta ei suojeltaisi osayleiskaavassa. Rakennuksen kunnossapitoon ei ole kiinnostusta 
ja rakennus on huonossa kunnossa. 

Kaupungin vastine: Rakennuksen suojelun tarve on tarkistettu. Rakennusta ei ole tarpeen 
suojella, ja suojelumerkintä on poistettu osayleiskaavaehdotuksesta.  

14. Mikko Siipola 

Mielipiteen keskeinen sisältö: [1] Kaavaluonnoksessa esitetty tielinjaus Etelänkyläntieltä 
Ylivieskantielle eristäisi tien pohjoispuolella toimivan tilakeskuksen siihen kuuluvista 
peltoalueista. Ehdottaisin tarkasteltavaksi yhdystien linjausta nykyisen Untisentien 
jatkeeksi. [2] Ahmankallion puistoalueelta tuleva ulkoilureitti pirstoo niin ikään tilan 
peltoalueita. Ehdottaisin linjauksen muuttamista peltoalueelle kulkevan valtaojan viereen. 

Kaupungin vastine: [1, 2] Kyseisen yhdystien linjaus siirretään etelämmäs 
Ahmankallioiden laitaan ja edelleen Ylängöntien viljelystien kohdalle. Ulkoilureitin linjaus 
siirretään valtaojan varteen. 

15. Pauli Kippola 

Mielipiteen keskeinen sisältö: Esitän, että omistamiini tontteihin Kokkolantien varressa 
lisättäisiin merkintä AKL, joka mahdollistaa liike-, huoltamo-, toimisto- ja 
kerrostalorakentamisen. 

Kaupungin vastine: Kyseisten tonttien kaavamerkintöjä on tutkittu kaavaehdotusvaiheessa. 
Osayleiskaavoituksen tavoitteena on kuitenkin ollut keskittää keskustan kaupalliset palvelut 
joen koillispuolelle mahdollisimman pienelle alueelle. Palveluita keskittämällä liikkeet 
hyötyvät toistensa asiakasvirroista ja liikennetarve vähenee. Myös pysäköintipaikkojen 
käyttöä voidaan tehostaa, kun kaupat sijaitseva kävelyetäisyydellä toisistaan. 

16. Pekka Hietala 

Mielipiteen keskeinen sisältö: Holmanperän kaislikoiden naurulokeista aiheutuvia 
ongelmia ei ole huomioitu kaavaluonnoksessa lainkaan. Ongelmia aiheuttavat lokkien 
ulosteet, kuolleet lokit sekä kesän kestävä ympärivuorokautinen kirkuna, jonka voimakkuus 
ylittää viihtyisän ja terveellisen asumisen suositusarvot. Lintujen vaikutusalue on suuri: 
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Holmanperä, Plassi, Lepistö, Ämmä. 

Kaupungin vastine: Ks. vastine mielipiteeseen 1, kohta 2. 

17. Pirkko Änkilä 

Mielipiteen keskeinen sisältö: [1] Ehdotan Änkiläntien jatkeeksi Pikkulanperälle merkityn 
tien linjaamista siirtoviemärin viereen. [2] Ehdotan Lepistöntien uuden liittymän siirtämistä 
etelämmäksi, esim. P-paikan kohdalle. Nykyisessä ehdotuksessa kulmatontti jää kovin 
pieneksi liikerakennukselle. 

Kaupungin vastine: [1, 2] Änkiläntien jatke linjataan siirtoviemärin viereen. Lepistöntien 
uusi liittymä on linjattu kauemmas tontista. Liittymän tarkka sijainti tarkentuu 
jatkosuunnittelun aikana.  

18. Päivi ja Jorma Siira 

Mielipiteen keskeinen sisältö: Tolpanmäentiellä sijaitseva tontin piha- alue ja viereinen 
pieni pelto on osoitettu AP-alueeksi, mutta omistajalla ei ole tarvetta hyödyntää aluetta 
tonttimaana. 

Kaupungin vastine: Osayleiskaavaluonnoksessa alueen kaavamerkintä on AP 
(pientalovaltainen asuntoalue) ei ole ristiriidassa omistajan toivoman käytön kanssa. 
Yleiskaavan merkinnät ovat yleispiirteisiä ja osoittavat alueen pääasiallisen 
käyttötarkoituksen. 

19. Päivi Siira 

Mielipiteen keskeinen sisältö: [1] Holmanperälle suunniteltujen ns. hevostonttien 
minimikoon tulisi olla vähintään 4500–5000 m². Jos tontin koko on vain 3000 m² tai alle, 
niin siihen voi sijoittaa korkeintaan yhden pienen ponin tallin/aitauksen. [2] Ravirata 
kannattaa säilyttää nykyisellä paikallaan eli Särkillä. Miksi valmis rata tulisi siirtää eri 
paikkaan, ja kuka uuden raviradan maksaisi? Mökkitonttimaata löytyy kyllä Särkiltä 
muualtakin, mökkimaaksi sopivaa merenrantaa on Himangalle asti. Kunnioittakaa vanhojen 
hevosmiesten työtä ja Särkkien raviradan eteen ja antakaa sen sijaita nykyisellä paikalla. 

Kaupungin vastine: [1] Osayleiskaavassa ei tulla määrittelemään Holmanperän tonttien 
minimikokoa, vaan se tehdään asemakaavoituksen yhteydessä. Kaavaluonnoksen 
selostuksessa esitetyt tonttikoot eivät ole sitovia. Alustavat tonttikoot on määritelty 
laskennallista käyttöä varten ja niitä voidaan ehdotusvaiheessa tarkistaa. [2] Merkitään 
mielipide tiedoksi. 

20. Soini Kerolan perikunta 

Mielipiteen keskeinen sisältö: [1] Osayleiskaavaluonnoksessa esitetty suojelumerkintä 
asuinrakennuksellemme (k101) on poistettava. Rakennuksella ei ole suojeluarvoa. 
Suojelumerkintä haittaa ja estää rakennuksen tulevan käytön ja kehittämisen. Selvityksessä 
on virheellistä tietoa pihapiirin rakennusten lukumäärästä (1+2) ja rakennusvuodesta 
(1910–30). [2] Omistamme Hiihtomajantien varressa metsäpalstan, jolle 
osayleiskaavaluonnoksessa on esitetty kaavamerkintä VU-2 (urheilu- ja virkistyspalveluiden 
alue). Alueella tehdään polttopuita puustoa harventamalla. Toivomme, että tulevaisuudessa 
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samankaltainen toiminta voi jatkua ja yleiskaava sen mahdollistaa. 

Kaupungin vastine: [1] Rakennukselle esitetty suojelumerkintä poistetaan. [2] 
Osayleiskaavaluonnoksessa alueelle on suunniteltu VU-2-kaavamääräyksen mukaisesti 
hevosurheilun alueita, joiden toimintojen toteutuksen tulee perustua asemakaavaan tai 
muuhun sitä vastaavaan yksityiskohtaiseen suunnitelmaan, josta käy riittävällä tarkkuudella 
ilmi alueen toimintojen, rakentamisen, liikenneyhteyksien ja reitistöjen järjestelyt. 
Kaavaluonnoksen mukaisen käytön toteutuessa ei voida taata, että aluetta voidaan 
hyödyntää nykyiseen tapaan maa- ja metsätalouskäytössä, tosin Keihäsojan varteen on 
todennäköisesti varattava suojapuustoaluetta asemakaavoituksen yhteydessä. 

21. Suvi Laitala 

Mielipiteen keskeinen sisältö: [1] En voi hyväksyä osayleiskaavaluonnoksessa Vanha-
Jussilan kiinteistön alueelle suunniteltua käyttöä. Suunnitelma ja C-merkintä ovat 
ristiriidassa kulttuuriympäristön arvojen ja rakennuksen nykyisen käytön kanssa. [2] 
Korttelissa 1005 sijaitseva Lasiliikkeen rakennus tulisi ehdottomasti säilyttää osana 
monimuotoista kaupunkikuvaa, ja koska se on hyvin keskeisellä paikalla, sinne voisi 
suunnitella mm. matkailijoita palvelevaa toimintaa. [3] Kaavaluonnoksessa suunniteltu 
kerrostalovaltainen asuntorakentaminen ei sovellu maisemallisesti arvokkaalle paikalle joen 
läheisyyteen, Kalajoen kirkon ja tapulin edustalle. Mahdollisen rakennuskannan tulisi tällä 
paikalla olla matalaa ja maisemaa hallitsematonta. [4] Plassin puolelle on suunniteltu 
paljon uutta asutusta, myös liikerakennuksia. 8-tien toiselle puolelle on kuitenkin 
suunnitteilla runsaasti uutta liiketilaa. Onko näin massiiviseen liiketilarakentamiseen 
todellista tarvetta? Ehkä alue palvelisi paremmin asuntorakentamista. Riittääkö keskustaan 
suunnitelluille kerrostaloille kysyntää, sillä suurin osa väestöstä haluaisi asua rivi- ja 
omakotitaloissa? 

Kaupungin vastine: [1] Vanha-Jussilan kiinteistön kaavamerkinnäksi muutetaan SR 
Maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön nojalla suojeltava alue (ks. vastine lausuntoon 4, 
kohta 4). [2] Vanha-Jussilan etelä- ja länsipuoleisten tonttien kaavamerkintöjä on tutkittu 
kaavaehdotusvaiheessa. Kaupunki ei kuitenkaan pidä tarpeellisena suojella ns. lasiliikkeen 
rakennusta. [3] Kalajoen, Pappilansillan ja kirkon tuntumaan osoitettu kerrostalovaltainen 
asuntoalue (AK-2) sijoittuu vetovoimaiselle, joskin maisemallisesti herkälle paikalle. 
Vaativa kohde on silti mahdollista toteuttaa korkeatasoisesti ja ympäristön arvot 
huomioiden. Kaavaluonnoksessa alueen suunnittelusta on annettu seuraava määräys: Alueen 
suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota rakentamisen maisema- ja 
kaupunkikuvalliseen ilmeeseen sekä Kalajoen kirkon ja tapulin näkymiseen Kokkolantielle 
ja Pappilansillan pohjoispuolelle. [4] Osayleiskaavoituksen tavoitteena on ollut keskittää 
keskustan kaupalliset palvelut joen koillispuolelle mahdollisimman pienelle alueelle, 
valtatien tuntumaan (ks. perustelut: vastine mielipiteeseen 15). Perusteluja liikerakentamisen 
mitoitukseen on esitetty vastineessa lausuntoon 1, kohdassa 1. Perusteluja keskustaan 
sijoittuville, kerrostalorakentamisen mahdollistaville aluevarauksille on esitetty vastineessa 
mielipiteeseen 12, kohdassa 2. 

22. Tarja Karjalainen 

Mielipiteen keskeinen sisältö: Osayleiskaavassa osoitettu rakentaminen tulee lisäämään 
Plassintien ja Lepistöntien liikennettä. Markkinapaikalta Ouluntielle ei ole minkäänlaista 
kevyen liikenteen väylää, ja tie on jo nyt erittäin vaarallinen pyöräilijöille ja jalankulkijoille. 
Toivoisin, että tietä parannettaisiin, jo ennen rakennusvaiheen alkua. 
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Kaupungin vastine: Osayleiskaavoituksessa on tiedostettu Plassintien ja Lepistöntien 
ongelmat, ja alueen liikennesuunnitteluun on kiinnitetty erityistä huomiota. 
Kaavaluonnoksessa osoitettuja toimenpiteitä alueen liikenneturvallisuuden ja liikenteen 
sujuvuuden parantamiseksi ovat mm. uudet kokoojakadut ja niiden varteen osoitetut kevyen 
liikenteen väylät, Lepistöntien rauhoittaminen läpikulkuliikenteeltä, uudet T-liittymät 
valtatielle ja pyrkimys siirtää raskasta liikennettä edellyttävät toiminnot Rahvon ja Meinalan 
laajeneville teollisuusalueille. Kaavaluonnoksessa on myös osoitettu Plassin 
markkinapaikalta valtatielle johtava kevyen liikenteen väylä Plassintien ja Lepistöntien 
varteen. 

23. Terhi Hietala 

Mielipiteen keskeinen sisältö: [1] Jokisuulta (Plassin ja Holman kosteikkoalueet ja saaret) 
tulee saada kaikki mahdolliset suojelumerkinnät pois lokkien valtavan lisääntymisen vuoksi 
viime vuosina. Häiritsevä melu kestää 2–3 kuukautta ja lokkien ulosteet ovat alueella 
ongelma. Lokkien suuresta määrästä aiheutuva hajuhaitta karkottaa kalastajia. Lisäksi 
saarten lähelle mennessä lokit hyökkäilevät päälle, joten joen virkistyskäyttö kärsii. [2] 
Alueen lintuongelmana eivät ole ainoastaan lokit vaan lisänä ovat naakat. 
Yhdyskuntalintujen pesimäpaikat tulisi saada muualle kuin asuinalueille. [3] Santaholman 
ja Lepistönperän alueella toimivat isot yritykset, kuten WeldOne ja Kalajoen Jäähdyttämö, 
eivät kuuluisi asuinalueelle, vaan niiden paikka on teollisuusalueella tai vastaavassa. 
Yrityksistä tulee alueelle valtava liikennemäärä, maisema- ja meluhaitta ja jäähdyttämöltä 
lisäksi haju. 

Kaupungin vastine: [1] Ks. perustelut: vastine mielipiteeseen 1, kohta 2. [2] Merkitään 
mielipide tiedoksi. [3] Osayleiskaavoituksella pyritään ohjaamaan ympäristöhäiriöitä 
aiheuttava toiminta pois asuinalueilta esimerkiksi Meinalan ja Rahvon laajeneville 
teollisuusalueille. Mainittujen yritysten alueista toinen on osoitettu vesiliikenteen alueena 
(LV), joka on varattu pääasiassa vesiliikennettä palvelevia rakennuksia ja rakennelmia 
varten, ja toinen toimitilarakennusten korttelialueena (KTY). Toimintojen tulee näillä 
alueilla olla ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta. Yleiskaavassa tavoitellun käytön 
toteutuminen edellyttää kuitenkin kummassakin tapauksessa asemakaavamuutosta. 

24. Timo Lankila 

Mielipiteen keskeinen sisältö: [1] Mielestäni kaikki kaava-alueella sijaitsevat kotieläintilat 
tulee merkitä erityisellä kotieläintila-merkinnällä, kuten on tehty esim. Lestijoen 
osayleiskaavassa. Maatilan talouskeskus ja kotieläintilan talouskeskus ovat kaksi eri asiaa 
niiden erilaisten toimintaedellytysten takia. [2] En voi hyväksyä, että 
osayleiskaavaluonnoksessa nykyinen Pohjankylällä sijaitseva maatilani talouskeskuksen 
merkintä on muutettu pientaloalueeksi (AP). [3] Mielestäni on kohtuutonta, että omistamani 
alue Kalajoentien ja joen välissä on merkitty kokonaan puistoksi. Edes tien viereen tulisi 
mahdollistaa asuinrakentamista. [4] Ihmettelen myös mailleni ilmestynyttä MY-4-merkintää. 
Jos merkintä aiheuttaa rajoitteita alueen käytölle, oletan olevani oikeutettu jonkin asteiseen 
korvaukseen. 

Kaupungin vastine: [1] Kaava-alueella on useita eläintiloja asutuksen läheisyydessä, mutta 
nykyisillä paikoilla tilojen toimintaa ei voi merkittävästi laajentaa asutukselle aiheutuvien 
haittojen vuoksi. Nykyisten tilojen läheisyydessä sijaitsevat asuntoalueet on merkitty 
osayleiskaavaehdotuksessa merkinnällä AP-a, joilla uudisrakentamisessa on huomioitava 
alkutuotanto ja sen kehittämismahdollisuudet. Tavoitteena on, että eläintilat voivat nykyisen 
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kaltaisina jatkaa toimintaansa osana kylärakennetta. Osayleiskaavassa ei ole eritelty nykyisiä 
eläintiloja ja kasvitiloja, sillä eläintilojen sijainti lähellä asuinrakennetta ei useinkaan 
mahdollista niiden laajentamista kyseisellä paikallaan. Kaava-alueen itäosaan on sijoitettu 
kotieläintalouden suuryksiköiden alue ME, joka mahdollistaa suurempien kotieläintilojen 
sijoittamisen osayleiskaava-alueelle. [2] Kyseinen tila merkitään kaavaehdotukseen 
maatilojen talouskeskuksena. [3] Kalajokeen rajoittuva alue sijaitsee pitkän keskustaan 
johtavan ulkoilureitin ja joen varren rantareitin risteyskohdassa. Alueelta on suora yhteys 
myös kaavaluonnoksessa osoitetulle, keskustaajaman rakennettua reunaa myötäilevälle 
ulkoilureitille/polulle. Paikka on erittäin tärkeä viheryhteyksiä ajatellen, sillä yhteydet 
eteläreunaltaan tiiviisti rakennetulta Kalajoentieltä jokirantaan ovat harvassa. 
Osayleiskaavoituksen tavoitteena on lisätä rannan virkistyskäyttöä mm. rantaan 
suuntautuvia yhteyksiä parantamalla. Kyseistä kohtaa ei ole mahdollista osoittaa asumiseen 
maanomistajan toiveiden mukaisesti. [4] Osayleiskaavan luontoselvityksessä kyseisellä 
MY-4-alueella (maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja) 
todettiin jäkkiniitty, joka on uhanalainen perinneluontotyyppi (selvityksessä Mökkikankaan 
hakamaa). Alueella on mm. huomionarvoista kasvilajistoa. Perinnebiotoopit ovat maamme 
uhanalaisimpia elinympäristöjä, joiden määrä vähenee nopeasti. Aluetta tulisi hoitaa 
ensisijaisesti laiduntamalla kuten tähänkin asti. Perinnebiotooppien hoitoon on mahdollista 
hakea erityistä tukea. Tukea voi saada myös ei-tuotannollisiin investointeihin kuten 
alkuraivaukseen ja aitaamiseen. 

25. Heidi ja Tomi Rönn 

Mielipiteen keskeinen sisältö: Omistamme Sahantiellä sijaitsevan maitotilan, jonka alueella 
viljelemme myös viljaa ja pidämme hevosia. Osayleiskaavaluonnoksen mukaiset ratkaisut 
vaikeuttaisivat toteutuessaan huomattavasti elinkeinomme harjoittamista ja todennäköisesti 
estäisivät sen kokonaan. Ehdotettu Ylivieskantieltä Meinalaan johtava kokoojakatu ja 
moottorikelkkareitti sekä Vetoniemenperällä sijaitseva ulkoilureitti pirstoisivat peltolohkoja 
tehden niistä viljelykelvottomia. Lisäksi esitämme huoltoasema-aluemerkinnän (KTY-3) 
poistamista mailtamme (tilakeskuksen itäpuolella). 

Kaupungin vastine: Aluerajauksia on tarkennettu ja Meinalaan johtava kokoojakatu on 
linjattu osayleiskaavaehdotuksessa ehdotuksen mukaisesti. Toimitilarakennuksille ja 
huoltoasemalle varattu alue (KTY-3) valtateiden risteyskohdassa on pitkällä tähtäimellä 
perusteltu. Alueen tarkempi suunnittelu ratkaistaan asemakaavoituksen yhteydessä.  
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Asukaskyselyn kautta tullut palaute (26–29) 

26. Eeva Häkkilä 

Mielipiteen keskeinen sisältö: [1] Hiukan epäilen kerrostalojen sopivuutta joen eteläpuolen 
rantaan kirkon lähelle. [2] Mikäli jokisuulla sijaitseva Kalajoen jäähdyttämö jatkaa 
toimintaansa nykyisellä paikalla, olisi rekkaliikenne ohjattava mahdollisimman pian 
kulkemaan suorinta reittiä 8-tielle. Raskas ajoneuvoliikenne on ohjattava pois Plassintieltä. 
[3] Merenojan alueelle on osayleiskaavaluonnoksessa osoitettu kevyen liikenteen väylä 
Hanhitien ja Ankkatien suuntaisesti, näiden välisessä puistokaistaleessa. Esitän merkinnän 
poistamista, sillä osia kyseisestä puistoalueesta on jo kaupungin tarjouksen perusteella 
liitetty viereisiin tontteihin. [4]Merenojantien liikenne on viime vuosina vilkastunut mm. 
Kotipuistoon, Ylä-Ymmyrkäiseen ja Rahvon teollisuusalueelle kulkevan liikenteen vuoksi. 
Ajonopeuksien hillitsemiseksi esittäisin, että Merenojantien ja sille tulevien teiden risteykset 
muutetaan tasa-arvoisiksi risteyksiksi. 

Kaupungin vastine: [1] Katso perustelut vastineesta mielipiteeseen 21, kohta 3. [2] Katso 
perustelut vastineesta mielipiteeseen 22 sekä mielipiteeseen 23, kohta 3. [3] Kevyen 
liikenteen yhteys siirretään puistokaistaleelta kulkemaan Hanhitien ja Tavitien kautta. [4] 
Merkitään mielipide tiedoksi. 

27. Henna-Riina Kokko 

Mielipiteen keskeinen sisältö: Mm. KTY- ja KTY-2-alueiden olisi hyvä sijaita lähempänä 
keskustaa. 

Kaupungin vastine: Palvelut ja toimitilat on osayleiskaavaluonnoksessa pyritty 
sijoittamaan ensisijaisesti keskustaan. Joidenkin palveluiden sijoittaminen keskustaan on 
kuitenkin haasteellista suuren tilantarpeen tai kaupan luonteen vuoksi. Meinalaan osoitetun 
kaupallisen palveluiden alueen (KM-2) on ajateltu soveltuvan esimerkiksi autokaupalle ja 
tehtaanmyymälöille. Keskustan pohjoispuolelle Ouluntien varteen voidaan niin ikään 
sijoittaa paljon tilaa vaativaa erikoistavarakauppaa ja toimitilaa (KTY-1) alueille, joilla 
esimerkiksi asuinrakentaminen edellyttäisi huomattavaa melusuojausta. Hiihtokeskuksen 
tuntumaan on suunniteltu matkailua palvelevia toimintoja (KTY-2), jotka liittyisivät uuteen 
Liikuntapuiston loma-asutusalueeseen ja sen yhteyteen suunniteltuihin hevosurheilun 
alueisiin. Ylivieskantien ja valtatien 8 risteyksen on katsottu soveltuvan etenkin 
huoltoasematoiminnoille (KTY-3). 

28. Kaija Luoto 

Mielipiteen keskeinen sisältö: [1] Ovatko jokirannan kerrostalot kirkonseudulla 
tarpeellisia? [2] Plassin tieverkoston alueella on monia ongelmallisia kohtia ja 
vaaranpaikkoja kevyelle liikenteelle. Etenkin raskas liikenne ja ajoneuvojen nopeudet 
aiheuttavat ongelmia ja vaaratilanteita. [3] Osayleiskaavaluonnoksessa osoitettu silta 
Plassilta joen eteläpuolelle on tarpeeton. 

Kaupungin vastine: [1] Katso perustelut vastineesta mielipiteeseen 21, kohta 3. [2] Katso 
perustelut vastineesta mielipiteeseen 22 sekä mielipiteeseen 23, kohta 3. [3] 
Kaavaluonnoksessa osoitettu joen ylittävä ulkoilureittiyhteys parantaisi merkittävästi 
etenkin Plassin ja Lepistönperän nykyisten ja tulevien asukkaiden yhteyksiä 
Hiihtokeskukselle, Mariston ulkoilualueelle ja Hiekkasärkkien suuntaan. Liikuntapuiston 
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viheryhteys on osayleiskaavaluonnoksen keskeisimpiä uusia ulkoilureittiyhteyksiä 
Plassinpuiston viheryhteyden rinnalla. Joen ylitysmahdollisuus Plassin kohdalla lisää koko 
jokivarren rantareitistön käytettävyyttä ja vetovoimaa. 

29. Markku Tofferi 

Mielipiteen keskeinen sisältö: Plassin alueella on edelleenkin vaarallisia tien ylityksiä ja 
kapeita kohtia tiellä liikkuville kävelijöille ja pyöräilijöille, mikäli raskas liikenne jatkaa 
Plassintien käyttöä. 

Kaupungin vastine: Katso perustelut vastineesta mielipiteeseen 22 sekä mielipiteeseen 23, 
kohta 3. 

 

C. KUULEMISAJAN JÄLKEEN SAAPUNEET LAUSUNNOT JA MIELIPITEET (Merkitään tiedoksi) 

Kalajoen kaupungin ympäristölautakunta 

Lausunnon keskeinen sisältö: [1] Luo-25-merkintä Kalajokisuun saarilla tulisi poistaa. 
Kyseisillä saarilla pesivästä naurulokkipopulaatiosta on tullut lukuisia yhteydenottoja kesän 
2014 aikana. Linnuista on aiheutunut haittaa rannan asukkaille. Linnut metelöivät 
vuorokauden ympäri sekä sotkevat piha-alueita ja taloja ulosteillaan. Myös jokiveden 
saastumista pelätään. Lintujen suuri määrä alueella vähentää huomattavasti alueen 
viihtyisyyttä ja aiheuttaa terveysriskin. On ristiriitaista merkitä kaavaan asutuksen viereen 
luo-alue, joka aiheuttaa huomauttavaa haittaa asutukselle. Luo-25 alueen saarien 
läheisyydessä sijaitsee myös Natura 2000 -alueeseen kuuluva saari, joka mahdollistaa 
lintujen pesimisen alueella jatkossakin. [2] Pienten virtavesien luo-merkintä (Keihäsoja, 
Iivarinoja ja Nuoraoja) ei saa vaikeuttaa ojien varrella olevien pelto- ja rakennusalueiden 
kuivatusta. 

Veli-Matti Junnikkala 

Mielipiteen keskeinen sisältö: Kalajoen jokisuiston lokkiongelma pahenee vuosi vuodelta. 
Lokit sotkevat ulosteillaan ja hyökkäilevät päälle, joten lapset eivät voi eivätkä uskalla 
leikkiä asuntoalueen pihalla. Toivon, ettei kaavoituksella lisätä lokkien pesintäalueita uusia 
osia rauhoittamalla. 

Mari Saari-Somero sekä Kaisa ja Paavo Saaren kuolinpesä 

Mielipiteen keskeinen sisältö: Omistamallemme Etelänkylässä sijaitsevalle kiinteistölle on 
osayleiskaavaluonnoksessa osoitettu reitti, johon liittyy Plassilta tuleva Kalajoen ylitys sekä 
tämän jälkeen Holmantien yli jatkuva reitti kohti Hiekkasärkkiä. Sinänsä kannatettava reitti 
on nyt linjattu keskelle peltoaluetta. Voisiko reitin linjata siten, että omistamastamme 
peltolohkosta voisi edelleen muodostaa myös tontteja? 
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C.     OSAYLEISKAAVALUONNOKSESTA ESITETYT LAUSUNNOT  
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