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KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 
 
ALOITUSSEMINAARI 26.11.2012,  MUISTIO 
 

Paikka ja aika: Kalajoki, Kylpylä Sani Fani, Laine-Sali 26.11.2012 klo 13.30 
 
Läsnäolijat:  Jukka Puoskari Kalajoen kaupunki 
  Aleksiina Paakki Kalajoen kaupunki 
  Miia Himanka  Kalajoen kaupunki 
  Kaarlo Isokääntä Kalajoen kaupunki 
  Ari Matkaselkä Kalajoen kaupunki 
  Raili Myllylä Kalajoen kaupunki 
  Marko Raiman Kalajoen kaupunki  
  Anne Mäki-Leppilampi Kalajoen kaupunki 
   
  Jarno Rautio Rautio Tools 
  Jarmo Oja Ojan Rauta Oy 
   
  Sami Heikkinen Serum arkkitehdit Oy 
  Maarit Virkkunen Serum arkkitehdit Oy 
  Saija Vihervuori Serum arkkitehdit Oy 

1. Järjestäytyminen 

- Kaupunginjohtaja Jukka Puoskari avasi tilaisuuden ja toimii seminaarin puheenjohtajana.  

- Läsnäolijat esittäytyivät.  

2. Työnlähtökohtien,  alustavan analyysin sekä tavoitteiden esittely 

- Kaavoituspäällikkö Aleksiin a Paakki kertoi työn lähtökohdista ja kaupungin tavoitteista. Keskustan alueella 
voimassa oleva osayleiskaava on oikeusvaikutukseton, joten tällä hetkellä maakuntakaava ohjaa keskustan 
maankäyttöä. Laadittavan oikeusvaikutteisen osayleiskaavan myötä on tarkoitus mm. mahdollistaa 
kaupan kehittyminen ja  uusi asuinrakentaminen keskustan alueella, kytkeä kaupunkikeskusta yhteen 
matkailukeskuksen kanssa, tiivistää keskustan ydinaluetta sekä muodostaa alueelle uusia vt 8:n 
rinnakkaistieyhteyksiä. Myös raviradan mahdollinen siirto keskustan osayleiskaava-alueelle sekä tulevat 
tuulipuistot huomioidaan osayleiskaavan suunnittelussa. 

- Serum arkkitehdit esitteli laatimaansa analyysiaineistoa kaava-alueelta sekä esityksensä 
tavoitteenasettelusta. Tavoitteet oli jaettu  yhdeksän eri teeman alle:  

1. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
2. Yhdyskuntarakenne 
3. Liikenne 
4. Maisema- ja taajamakuva 
5. Rakentaminen 
6. Väestö, asuminen  
7. Elinkeinoelämä, julkiset ja kaupalliset palvelut 
8. Julkiset ulkotilat, viheralueet  ja luonnon monimuotoisuus 
9. Vuorovaikutus 

3. Palautekeskustelu 

- Hyvää vuorovaikutusta kaavahankkeen aikana pidettiin tärkeänä. 

- Kaupungin kanta on ollut, että vt 8 säilyy osana runkotieverkkoa ja mahdollistaa näin nopean yhteyden 
Kalajoelta ympäristöön.  Valtatien varren kaupunkimainen rakentaminen ei ole aiemmin saanut 
kannatusta, mutta  asiaa voisi tutkia tämän työn yhteydessä. 
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- Kaupan aluetta on tarpeen selvästi laajentaa nykyisestä. Uudessa vaihemaakuntakaavan luonnoksessa on 
rajoituksia kaupan sijoittumiseksi keskustan alueelle. Vaihemaakuntakaavan sisällöstä käydään 
neuvotteluja, kaupungin edustajana toimii Aleksiina Paakki. 

- Kalajoentien varsi on tavoitteena säilyttää kaupan ja liike-elämän keskuksena. Linja-autoaseman kortteliin 
on suunniteltu kauppakeskuksen rakentamista. Kaupan palvelut tulee olla autolla hyvin saavutettavissa. 
Yrityksille on myös tärkeää hyvä näkyvyys valtatien suuntaan. 

- Työssä on huomioitava kaupungin arvio väestönkasvusta pitkällä aikavälillä, myös mahdollisen Pyhäjoen 
ydinvoimalan rakentamisen vaikutukset. Tällä hetkellä keskustassa ei ole juurikaan jäljellä rakentamatonta 
asuinaluereserviä. Imua rakentamiseen on etenkin Hiekkasärkillä, jossa on jo noin 500 asukasta. Riittääkö 
asukkaita kahteen keskustaan?  Keskusta-alueella olisi kysyntää etenkin rivitalotonteista. 

- Keskustan taajamakuvaa on tavoitteena parantaa merkittävästi. Etenkin valtion ylläpitämän, kaupungin 
käyntikorttina toimivan Kalajoentien ilmettä tulisi pikaisesti kohentaa. Kaupunki voisi olla jopa valmis 
osallistumaan tien kunnostamiseen hankerahoituksella, mikäli hanke uhkaa muuten viivästyä.  

- Kävelykatujen muodostaminen keskustaan voinee olla vaikeaa, mutta kävelypainotteisuuden lisäämistä 
keskustassa voisi tutkia. Tavoiteltavaa olisi saada keskustaan kaupunkilaisten olohuoneena toimivia tiloja. 
Kauppakeskuksen toteutukselle on tältä osin isot odotukset. Kauppakeskuksen tonttia suunniteltaessa 
olisi mietittävä samalla joukkoliikenteen ja taksiaseman vaatimat järjestelyt. 

- Paineita kaupunkirakenteen tiivistymiseen on etenkin jokivarressa sekä vt 8:n varressa. Turkistarhan 
siirtyminen pois Hiihtokeskuksen läheisyydestä mahdollistaa keskustan ja matkailukeskuksen välisen 
alueen kehittämisen.  Välialueelle voisi sijoittua kauppaa, työpaikkoja ja matkailua tukevia palveluita sekä 
myös asumista. Tien eteläpuolisella alueella suunnitelmat ovat jo pitkällä. 

- Keskustaa tulee tiivistää ja osoittaa alueelle riittävä tehokkuus, jotta uudistukset ovat taloudellisesti 
kannattavia ja todella tapahtuvat. Kerroslukujen kasvattamisen lisäksi tehokkuutta on mahdollista lisätä 
myös matalammalla, tiiviillä ja kaupunkimaisella rakentamisella. Asuinrakentamiseen voi myös liittyä 
yritystoimintaan, esimerkkinä kivijalkapalvelut ja palveluasuminen. 

- Keskustasta on tarpeen löytyä lähipuistoja, ulkoilureittejä, ym. virkistysmahdollisuukisa, mutta laajemmat 
vapaa-ajan palvelut löytyvät Särkkien alueelta.  

- Rantareittiä ja -puistoa on osin jo toteutettu, esim. kaupungintalon rantaan. 

4. Jatkotoimenpiteet 

- Seuraavassa vaiheessa laaditaan / kootaan osayleiskaavatyön yhteydessä tarvittavat selvitykset: mm. 
rakennettu kulttuuriympäristö ja kaupunkikuva, maisema- ja virkistysalueselvitys, luontoselvitykset, 
palveluselvitys (julkiset ja kaupalliset palvelut), muinaisjäännökset, liikenneselvitykset. Serum arkkitehdit 
Oy huolehtii näiden selvitysten laatimisen koordinoinnista. Liikenneturvallisuusselvitys on juuri 
valmistunut. 

- Myös kauppakeskushankkeen yhteydessä ollaan laatimassa kaupallista selvitystä. Huolehditaan, ettei 
laadittavien selvitysten kesken tule päällekkäisyyksiä. Yhteyshenkilönä kaupungin taholla toimii Miia 
Himanka. Osayleiskaava-aluetta koskevassa kaupallisessa selvityksessä on arvioitava erilaisia skenaarioita 
ja niiden vaikutuksia kauppaan. 

- Viranomaisneuvottelu järjestetään vuoden 2013 alussa. Tätä ennen osayleiskaavan laatimisen tavoitteita ja 
suunnittelun suuntaviivoja käsitellään elmassa. 

- Tällä hetkellä tavoitteena on osayleiskaavan hyväksymiskäsittely vuoden 2014  alussa. 

 
Jakelu: Läsnäolijat + 

Kalajoen kaupunki:   Esa Siirilä, Pekka Märsylä, Jouni Jyrinki, Mari Niemelä, Juha Rahkola, 
Sirkka Alho-Konu, Jorma Tikkanen 

 Kalajoen Yrittäjät:  Kimmo Salmela 
 Kalajoki Matkailuyhdistys  
 & Kalajoki Golf:  Esa Takala 
 Topi-Keittiöt Oy:  Tapio Ojala 
 Andament Group:  Jukka Juola 
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 Cent-Listat Oy:  Harri Junnikkala 
 Ferral Components Oy:  Toni Määttänen 
 Steel-Kamet Oy:  Jaakko Mäkelä 
 Havator Transport Oy:  Timo Riiho 
 Helmakodit Oy:  Ulla-Maija Ikäheimo 
 Junnikkala Oy:  Kalle Junnikkala 
 Kamusen liikenne Oy:  Pekka Kamunen 
 Solar Kaihdin:  Pekka Junnikkala 
 Turner Group: Ahti Sorvari 
 BC Tuontitukku:  Osmo Isopahkala 
 Keramiikka Isopahkala:  Antti Isopahkala 
 Jokelan Turkistarhaajat:  Tuukka Saarela 
 
Muistion laati:   
Maarit Virkkunen 28.11.2012 


