
 Serum  arkkitehdit Oy 
 Nilsiänkatu 11-13 F6, 00510  Helsinki, 
1.10.2014 puh. 050 466 1500, etunimi.sukunimi@serum.fi 

1(4) 
 

KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 
LUONNOSVAIHEEN VIRANOMAISNEUVOTTELU, MUISTIO 
 
Paikka ja aika Videoneuvottelu ti 26.8.2014 klo 9.30–11.00 
 Kalajoen kaupungintalon kaupunginhallituksen huone 
 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ETUPESÄ L-talon 2. krs

Läsnäolijat Pohjois-Pohjanmaan ELY: 
  Koski-Ahonen Liisa (pj) 
  Laukkanen Eero 
  Ranto-Oikari Liisa 

 Pohjois-Pohjanmaan liitto: 
  Eskelinen Olli 

 Pohjois-Pohjanmaan museo: 
  Turpeinen Juhani 

 Kalajoen kaupunki: 
  Alatalo Aino 
  Heikkala Osmo 
  Jorasmaa Riina 
  Paakki Aleksiina 
  Puoskari Jukka 
  Raiman Marko 

 Ramboll Finland Oy: 
  Sarjanoja Erkki 

 Serum arkkitehdit Oy: 
  Aalto Anna-Kaisa (siht.) 
  Heikkinen Sami 
 
1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen, asialistan hyväksyminen 

- Liisa Koski-Ahonen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.30. 
Todettiin läsnäolijat ja hyväksyttiin kokouksen asialista. Sovittiin, että kaavakonsultti laatii kokous-
muistion. 

2. Osayleiskaavan suunnittelutilanne 

- Aleksiina Paakki kertoi, että rakennemallien pohjalta on laadittu alustava kaavaluonnos. Kaava-
aineisto on tarkoitus laittaa nähtäville sen valmistuttua. 

- Anna-Kaisa Aalto kertoi osayleiskaavan vaiheista: Tavoitteena on oikeusvaikutteinen osayleis-
kaava, jonka suunnittelu alkoi tavoiteseminaarilla joulukuussa 2012. Aloitusvaiheen viranomais-
neuvottelu pidettiin 21.1.2014 ja siitä laadittu muistio on ollut osallistujilla kommenteilla. Osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä 5.6.–8.8.2014. 

- Kaavatyötä varten laaditut selvitykset ovat valmistuneet: luontoselvitys (Tmi Pohjanmaan luonto-
tieto 4.2.2014), maisemaselvitys (Serum arkkitehdit Oy 7.1.2014), rakennetun kulttuuriympäristön 
selvitys (Stadionark 30.12.2013) ja kaupallinen selvitys (Ramboll Finland Oy 17.1.2014). 

- Melutarkastelu on tehty rakennemallivaiheessa (Ramboll Finland Oy 13.1.2014), ja se tullaan päi-
vittämään viimeistään ehdotusvaiheessa suunnittelun ja vaikutusarvioinnin pohjaksi. Alustavassa 
tarkastelussa ei ilmennyt merkittäviä ongelmia meluun liittyen. 

- Kaavatyössä on tutkittu kahta rakennemallivaihtoehtoa (minimi/”Raitti” ja maksimi/”Napa”), joista 
laadittiin yhdistelmä kaavaluonnoksen pohjaksi. 

- Tavoitteena on asettaa kaavaluonnos nähtäville lokakuussa 2014 ja kaavaehdotus nähtäville 
huhti-toukokuussa 2015, jolloin kaava voitaisiin hyväksyä kesällä 2015. 
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3. Osayleiskaavaluonnoksen esittely 

- Anna-Kaisa Aalto ja Sami Heikkinen esittelivät alustavaa osayleiskaavaluonnosta. Kaavassa tiivis-
tetään olevaa rakennetta sekä laajennetaan sitä nykyisen rakenteen reunoilla. Kaupungin hahmo 
yhtenäisenä, maaseudun ympäröimänä joenvarsitaajamana säilyy. Keskustaa kehitetään kaupun-
gin selkeänä kaupallisena keskuksena, joka muodostaa tiiviin ytimen valtatien varteen. Meinalaa 
kehitetään teollisuusalueena sekä tilaa vaativan kaupan reservialueena. Rahvon ja Santaholman 
sahan teollisuusalueiden laajeneminen mahdollistetaan. 

- Keskustaan tavoitellaan uutta kerrostalovaltaista rakentamista. Kaupungin kylkeen on osoitettu 
neljä uutta pientalovaltaista asumisen laajennusaluetta. Kaava-alueen länsireunalla, peltoaukean 
takana on varaus Liikuntapuistoon ja Hiekkasärkkien matkailualueeseen tukeutuvalle uudelle 
loma-asuntoalueelle. Virkistysyhteyksiä parannetaan verkostomaisella rakenteella. Plassi ja Mat-
kailukeskus yhdistetään joen ylittävällä viheryhteydellä. 

- Kaava mahdollistaa 5000 uutta asukasta ja 2600 uutta loma-asukasta. Keskustaajaman nykyinen 
asukasmäärä (n. 6100) voi kasvaa loma-asukkaat mukaan lukien jopa 13 800 asukkaaseen. Laajat 
rakentamisen aluevaraukset edellyttävät toteutukselta hallittua vaiheistusta. 

- Liikenteen osalta alustava kaavaluonnoskartta on vielä keskeneräinen ja sitä tullaan täydentä-
mään yhteistyössä liikennekonsultin kanssa. Luonto- ja kulttuuriympäristön arvokohteet lisätään 
kaavamerkintöihin ja -määräyksiin selvitysten pohjalta neuvotellen. 

- Erkki Sarjanoja kertoi liikennesuunnittelun tilanteesta: Vaikka kaikkia liikenteeseen liittyviä asioita 
ei ole vielä kaavakartalla, on suunnittelun aikana muodostunut ELY:n kanssa hyvä yhteisymmärrys 
liikenteen tavoitetilasta mm. valtatien kehittämiseen liittyen. Tavoitteena on, että keskustan poh-
joispuolella valtatien liittymät muutetaan kolmihaaraisiksi. Keskustan eteläpuolella, jossa liiken-
nettä on runsaammin, sallitaan nelihaaraliittymät ja liikennevalo-ohjaus. Tonttiliittymät valtatielle 
poistetaan ja liikenne ohjataan rinnakkaisyhteyksien kautta. Keskusta-alueen liikenneympyrät säi-
lytetään. Vuorenkallion aluetta tutkitaan vielä. Suunnitelmaratkaisut varmasti löytyvät, toivotta-
vasti ne etenevät myös toteutukseen. 

4. Viranomaisten kannanotot ja yleiskeskustelu 

Maankäyttö, maakuntakaavoitus / Olli Eskelinen: 
- Selvitykset todettiin jo edellisessä neuvottelussa kattaviksi ja tavoitteet hyviksi. Oyk-luonnoksessa 

on hyvin ja monipuolisesti käsitelty Kalajoen keskustan kehittämistä. 
- Mitkä ovat kaavan mitoitusperusteet? Tilastokeskuksen kasvuennusteet lupaavat alle 1000 asuk-

kaan kasvua siinä missä kaavassa varaudutaan useita tuhansia suurempiin lukuihin. Kaavan tavoi-
tevuosi ei ilmene selostuksesta. 

- Keskustan tiiviys on hyvä asia, mutta valtatien länsipuolen osalta poikkeaa 1. vaihemaakuntakaa-
vasta. Keskustaratkaisu vaatii vielä tarkemman esityksen, jotta voidaan arvioida mm. sen liiken-
teellistä toimivuutta suhteessa valtatiehen. Vt:n 8 kehittymistä valtakunnallisena liikenneväylänä 
ja osana TEN-T ydinverkkoa ei saisi vaarantaa. 1. VMKK:n selostuksessa esitetty reunaehto rajata 
valtatien länsipuoli keskustatoimintojen ulkopuolelle ei ole vahvistuva suunnittelumääräys. Pe-
rusteltu poikkeava ratkaisu voi olla mahdollinen. 

- Vähittäiskaupan suuryksiköt tulee merkitä kaavaan, jotta niiden toteutus on mahdollista. Mm. Ka-
lajoentien S-Market tulisi olla KM-aluetta, jonne voi sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön. 

- Kalajoentien varrella on käytetty AK-merkintää. Raitin varressa on kuitenkin paljon liiketoimintaa, 
minkä olisi hyvä tulla esiin kaavamerkinnöissä ja -määräyksissä. 

- Loma-asuntoalue istuu hyvin 1. VMKK:n ”Kalajoen matkailukaupungin” kehittämisperiaatteisiin. 
Liikenteellisesti alue saadaan luontevasti liitettyä Hiekkasärkkien suuntaan. 

Kommentit: 
- Anna-Kaisa Aalto / Sami Heikkinen: Kaavallinen ylimitoitus on harkittua. Toteutumiseen vaikuttaa 

mm. kaupungin maanhankinnan eteneminen sekä alueiden vetovoimaisuus, jonka ennustami-
nen on epävarmaa. Kaavan tulee olla joustava ja mahdollistaa useita toteutustapoja. Toteutusta 
hallitaan tiukalla vaiheistuksella. 

- Keskustaratkaisun perusteet ovat kaupunkikuvallisia. Liikenteellisesti länsipuoli kytkeytyy hyvin 
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nykyiseen keskustaan alikululla ja liikenneympyrällä, joten valtatien liikenteelle ei aiheutuisi hait-
taa. Kaupan merkinnät käydään jatkossa tarkkaan läpi, myös Kalajoentien varren merkintöjä tar-
kennetaan. 

- Jukka Puoskari: Kalajoen kasvu on ollut maltillista, mutta osittain syynä on ollut tonttitarjonnan 
vähäisyys. Etenkin loma-asuntotonteista on ollut huutava pula, ajoittain rivitalotonteistakin. Kaa-
van tulee tarjota useita mahdollisuuksia toteutukselle: ylimitoitusta tarvitaan, jotta tonttitarjontaa 
voidaan ylläpitää. 

- C-merkintä on kaupungin kannalta hyvä, rajausta voidaan tarkentaa. Länsipuolella on tällä het-
kellä yksityisomisteisia rivitaloja, jotka tuskin lähiaikoina poistuvat, mutta yleiskaavan aikajänne 
on pitkä ja varaus siksi perusteltu. 

- Liisa Koski-Ahonen: Jatkossa pohdittava, onko C oikea merkintätapa joka osa-alueella. 
Kulttuuriympäristöt / Juhani Turpeinen: 

- Selvitykset ovat kulttuuriympäristön osalta riittävät. 
- Merkinnät ovat puutteellisia ja ne kaipaavat yhtenäistämistä. 
- RKY 2009 -alueet tulee osoittaa kaavassa. 
- C-alueella on maakunnallisesti merkittävää rakentamista, merkintätavaksi C/s? 

Liikenne: 
- Seppo Heikkinen ELY-keskuksesta on lähettänyt kommenttinsa sähköpostitse. Heikkisen mukaan 

suunnittelun tavoitteet ovat liikenteellisestä näkökulmasta oikean suuntaisia. Kaavatyön ohessa 
tehtyä liikenneverkkosuunnittelua ei kuitenkaan ole riittävässä määrin huomioitu luonnosta laa-
dittaessa (edes kaavaselostuksessa ei ole mainintaa liikennesuunnittelusta). Valtatien 8 pitkän ai-
kavälin kehittämistarpeet ja ratkaisujen tavoitetaso tulee määritellä. Kaavakartan tieverkon luokit-
telumerkintöjä tulee korjata. Lisäksi tulee järjestää erillinen palaveri ELY:n liikennevastuualueen ja 
kaupungin kesken ennen työn etenemistä. 

- Liisa Koski-Ahonen: Seppo Heikkinen on käynyt asukkaan kanssa sähköpostitse keskustelua kos-
kien raskaan liikenteen ohjausta Plassintien kautta. Asukkaan mielestä rehusekoittamolle kulke-
vat rekat tulisi turvallisuussyistä ohjata Lepistöntien kautta. 

- Aleksiina Paakki: Asia on kaupungilla tiedossa ja siitä on keskusteltu jo vuosia. Kaupunki on mm. 
uusinut Lepistöntien asvalttia, mutta vain kolmasosa rekoista kulkee sen kautta. 

Luonnonympäristöt / Eero Laukkanen: 
- Luonnonympäristöön liittyvät asiat puuttuvat kaavaselostuksen kaavan sisällön kuvauksesta ko-

konaan, joten kommentit perustuvat ainoastaan kaavakarttaan. 
- Alueen länsireunalla merkintöjen tulisi olla yhtenäiset Hiekkasärkkien Rantaharjualueen yleiskaa-

van kanssa. Hiihtokeskuksen alueen kaavamerkintää tulisi pohtia (VR-3, VU-3 vai VU/y). 
- Hiihtokeskuksen alueen reitistö on kunnossa, eikä herkkään mäntykangasmaastoon tulisi lisätä 

uusia reittejä. Hevosreitit on merkitty samalla symbolilla kuin muut ulkoilureitit – ne pitäisi kuiten-
kin erotella. 

- Keskustan reitistö erittäin hyvä kokonaisuus, samoin jokivarren reitit alkavat olla hyvällä mallilla. 
Reitteihin pitäisi lisätä jokisuun vesiväylä Plassin möljältä eteenpäin. 

- Luontoselvitykset on todettu riittäviksi, pieniä päivitystarpeita on jokisuun linnuston osalta. 
- Luonnon arvokohteiden merkinnät puuttuvat kaavakartalta kokonaan, esim. Keihäsoja vaatii eh-

dottomasti merkinnän. Kaikkia selvityksen kohteita ei ehkä tarvitse merkitä, ja merkintätapaa on 
syytä miettiä. 

- Keskusteltiin merikotkan suunnitelluista tekopesistä ja niiden vaatimista suojaetäisyyksistä. Oh-
jeellinen etäisyys esim. hakkuille pesintäaikaan on Eero Laukkasen mukaan 2 km. Salassa pidettä-
viä tietoja pesäpaikoista ei kuitenkaa saa kaavakartalla osoittaa. Jukka Puoskari ilmoitti, että kau-
punki edellyttää asiasta ELY:n virallista yhteydenottoa, jotta tekopesälle löydetään sopiva, maan-
käyttöä rajoittamaton paikka. Laukkasen mukaan ELY ei ole kommentoinut tekopesän sijoittu-
mista kaupungin maankäytön kannalta. 

- Osayleiskaavassa tulee tehdä Natura-vaikutusarvioinnin päivitys Maristonpakkojen ja Kalajoen 
suiston Natura-alueista. 
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- Loma-asuntoalueen ja Maristonpakkojen Natura-alueen väliin olisi suositeltavaa jättää kapea 
(esim. 20 m) vihervyöhyke mahdollisen reitin järjestämiseksi. 

Alueidenkäyttö / Liisa Ranto-Oikari: 
- Tiivistäminen on hyvä ratkaisu, myös kevyen liikenteen suunnittelu on tärkeää. 
- C-alueen rajausta on pohdittava mm. kaupan sijoittumisen kannalta. 
- Luonto- ja kulttuuriympäristökohteiden pitäisi olla kaavaluonnoksessa viimeistään valmisteluvai-

heen kuulemisessa, jottei niiden puuttumisesta tarvitsisi lausua. 
- Kaavaluonnoksessa rehusekoittamon kohdalla on PK-merkintä, joka antaa ymmärtää rehusekoit-

tamon olevan väistyvä toiminto. Tällöin em. liikenneasiaa ei ratkaista osayleiskaavan puitteissa. 
- Maatalous-merkintöjä kannattaa miettiä ja tarkentaa, esim. turvaetäisyyttä vaativien toimintojen 

sijainti. Onko eläinsuojien sijaintia selvitetty? Maatalous on yksi Kalajoen tärkeimmistä elinkei-
noista. 

- Kaavan rajaus on eri kuin OAS:issa, esim. korkeimmassa hallinto-oikeudessa oleva tuulivoimakaa-
van alue on jätetty kaava-alueen ulkopuolelle. Aleksiina Paakki: Alue on jätetty tarkoituksella pois 
kaavasta, tuulivoimala-aluetta ei ole luontevaa käsitellä keskustan oyk:n yhteydessä. Liisa Ranto-
Oikari: Tähän kaavaan sisällyttämistä ei vaadita, voidaan tarvittaessa ratkaista myös erilliskaavalla. 

- Kaavamääräyksissä tulisi käsitellä mm. suunnittelutarvealueiden tarve ja rajaus, eläinsuojien si-
jainti sekä meluasiat. 

- Teollisuusalueiden viereen ei tulisi osoittaa asumista, jos TY-merkintä (ympäristöhäiriötä aiheutta-
maton T) ei ole mahdollinen. Esim. Junnikkalan sahan viereinen AP-alue on ongelmallinen teolli-
suuden aiheuttaman melun vuoksi. 

5. Yhteenveto ja jatkotoimet 

- Puheenjohtaja totesi selvitysten olevan hyvin laaditut, mutta niiden kaavakartalle vienti on vielä 
puutteellista. Asia tulee huomioida jatkosuunnittelussa. 

- Kirjataan kaupungin vaatimus ELY-keskukselle neuvonpidosta merikotkan tekopesiin liittyen. ELY-
keskuksen puolesta (E. Laukkanen) todettiin, että kyseessä on maanomistajan ja toiminnanhar-
joittajan välinen sopimusasia.  Kaupunki voi olla heihin suoraan yhteydessä. ELY-keskuksen edus-
taja voi olla tarvittaessa neuvottelussa mukana. 

- Jatketaan osayleiskaavaluonnoksen valmistelua nähtäville asettamista ja lausuntoja varten. 
- Ehdotetaan, että kolmas viranomaisneuvottelu pidetään ennen kaavaehdotuksen nähtäville aset-

tamista. 

6. Muut asiat 

- Eero Laukkanen ilmoitti olevansa poissa töistä seuraavat kaksi viikkoa ja pyysi huomioimaan tä-
män pöytäkirjan tarkistusta pyydettäessä. 

7. Kokouksen päättäminen 

- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.00. 

Jakelu läsnäolijat +

Pohjois-Pohjanmaan ELY: 
 Heikkinen Seppo 

Serum arkkitehdit Oy: 
 Mellin Ville

  

Muistion laati Anna-Kaisa Aalto 28.8.2014 (korjattu tarkistusten perusteella 1.10.2014). 


