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Kooste ehdotusvaiheen
lausunnoista ja muistutuksista
sekä niihin laaditut vastineet

[Otsikko]

Kooste ehdotusvaiheen lausunnoista ja muistutuksista
sekä niihin laaditut vastineet
Asemakaavan muutos koskee Keskustan tilastoalueella (101)
Asemanseudun pienalueen (002) kortteleita 2001-2003 sekä niihin liittyviä liikennealueita ja
Ristisuon pienalueen (003) rautatiealuetta sekä
Ollakan pienalueen (006) yleisen tien aluetta.

Ehdotusvaiheen kuuleminen, kaavaehdotuksen nähtävillä olo:
Asemakaavaehdotus ja siihen liittyvä selostus sekä rakennustapaohje olivat nähtävillä 3.3.2.4.2021.
Kuulemisaikana saapui:
-

8 lausuntoa viranomaisilta
4 muistutusta osallisilta
Elinvoima- ja resurssivaliokuntien ohjaukset
Kävely- ja pyöräilyauditointi

Vastineet

Seuraavilla sivuilla on kooste laadituista vastineista. Kaavaehdotuksesta annetut viranomaisten
lausunnot sekä osallisten muistutusten pääkohdat on esitetty ensin ja kuhunkin annettu vastine
on esitetty palautteen jälkeen.

Kunnanhallitus käsitteli ja hyväksyi vastineet 24.5.2021 § xx

2

Kunnantalon alue

3

Sisällys
Lausunnot, ehdotusvaihe:................................................................................................................... 4
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus....................................................... 4
Vastine ........................................................................................................................................ 5
Oulun seudun ympäristötoimen terveydensuojeluviranomainen ................................................. 6
Vastine ........................................................................................................................................ 6
Oulun seudun ympäristötoimen ympäristönsuojeluviranomainen................................................ 8
Vastine ........................................................................................................................................ 8
DNA Oyj ........................................................................................................................................... 9
Vastine ...................................................................................................................................... 10
Väylävirasto................................................................................................................................... 11
Pohjois-Pohjanmaan museo, arkeologinen kulttuuriperintö ....................................................... 13
Oulun Seudun Sähkö Verkkopalvelut Oy ...................................................................................... 14
Kempeleen Vesihuolto Oy ............................................................................................................ 18
Muistutukset, ehdotusvaihe: ............................................................................................................ 19
Osallinen 1 .................................................................................................................................... 19
REFEROINTI ............................................................................................................................... 19
VASTINE..................................................................................................................................... 19
Osallinen 2 .................................................................................................................................... 21
REFEROINTI ............................................................................................................................... 21
VASTINE..................................................................................................................................... 21
Osallinen 3 .................................................................................................................................... 22
REFEROINTI ............................................................................................................................... 22
VASTINE..................................................................................................................................... 22
Osallinen 4 .................................................................................................................................... 23
REFEROINTI ............................................................................................................................... 23
VASTINE..................................................................................................................................... 23

Kunnantalon alue

Lausunnot, ehdotusvaihe:
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
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Kunnantalon alue
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Vastine
Lausunnon johdosta selostukseen on lisätty Laji.fi-palvelusta tarkistettu tieto koskien uhanalaisten
lajien esiintymistä alueella. Kaavaan on lisätty yleismääräys melulta suojaavien rakennusten ja
rakenteiden toteuttamisesta ennen melulle herkkien kohteiden käyttöönottoa.
Asemakaavamääräys ajoneuvo- tai raideliikenteen melualueesta on voimassa koko
kaavamuutosalueella. Kempeleen kunnan rakennusvalvonta edellyttää ko. melualueilla, että
melun ohjearvot otetaan huomioon tontinkäytön ja pihatoimintojen suunnittelussa
uudisrakentamisen kohteissa. Sitovan rakennustapaohjeen ohjausta meluntorjunnan
vaatimuksista asuintonteilla ja -rakennuksissa on tarkennettu saapuneiden lausuntojen johdosta.
Tärinää koskevaa määräystä on tarkennettu lisäyksellä: Tavoitearvona on asuntojen ja muiden
tärinälle herkkien toimintojen osalta tärinän tunnusluku vw,95 enintään 0,30 mm/s, joka vastaa
tärinäluokituksen luokkaa C. Tavoitearvona on toimistojen ja muiden tärinälle vähemmän
herkkien toimintojen osalta tärinän tunnusluku vw,95 enintään 60mm/s, joka vastaa
tärinäluokituksen luokkaa D.
Lausunto ei aiheuta muita muutoksia kaava-aineistoon.
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Oulun seudun ympäristötoimen terveydensuojeluviranomainen

Vastine
Kaavaan on lisätty yleismääräys melulta suojaavien rakennusten ja rakenteiden toteuttamisesta
ennen melulle herkkien kohteiden käyttöönottoa.
Asemakaavamääräys ajoneuvo- tai raideliikenteen melualueesta on voimassa koko
kaavamuutosalueella. Kempeleen kunnan rakennusvalvonta edellyttää ko. melualueilla, että melu
otetaan huomioon tontinkäytön ja pihatoimintojen sekä rakennusten suunnittelussa
uudisrakentamisen kohteissa. Sitovan rakennustapaohjeen ohjausta meluntorjunnan
vaatimuksista asuintonteilla ja -rakennuksissa on tarkennettu saapuneiden lausuntojen johdosta.

Kunnantalon alue
Lähivirkistysaluetta ja puistoa on osoitettu kaava-alueelle. Puistojen virkistysarvoa ja ympäristön
viihtyisyyttä on pyritty lisäämään osoittamalla kaikilla viheralueilla säilytettävää puustoa joko sptai puurivimerkinnällä. Alueen ulkopuoliset virkistysalueet ovat saavutettavissa jalan ja pyörällä
turvallisin yhteyksin baanan alikulkujen kautta.
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Oulun seudun ympäristötoimen ympäristönsuojeluviranomainen

Vastine
Lausunnon johdosta joukkoliikennekadun aiheuttamat meluvaikutukset on lisätty selostukseen
vaikutustenarviointiin. Sitovan rakennustapaohjeen ohjausta meluntorjunnan vaatimuksista
asuintonteilla ja -rakennuksissa on tarkennettu saapuneiden lausuntojen johdosta.
Öljysäiliöiden poistamista koskevaa yleismääräystä on tarkennettu Ympäristötoimen lausunnon
mukaisesti.
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DNA Oyj
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Vastine
Lausunnon johdosta kaavaan on lisätty yleismääräys, joka sallii tietoliikennemastorakenteiden
sijoittamisen kaava-alueen kerros- ja toimistotalojen katoille. Alueen vaiheistaminen on
suunniteltu siten, että alueella oleva masto voi säilyä käytössä ensimmäisen vaiheen
rakentamisesta huolimatta. Uudelle mastolle tarkastellaan myös sijoituspaikkaa kuntakeskuksen
läheisyydestä kaavamuutosalueen ulkopuolelta.

Kunnantalon alue

Väylävirasto
Lausunto merkitään tiedoksi, eikä se aiheuta toimenpiteitä.
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Kunnantalon alue

Pohjois-Pohjanmaan museo, arkeologinen kulttuuriperintö
Lausunto merkitään tiedoksi, eikä se aiheuta toimenpiteitä.
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Oulun Seudun Sähkö Verkkopalvelut Oy
Lausunto merkitään tiedoksi, eikä se aiheuta toimenpiteitä.
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Kunnantalon alue

Kempeleen Vesihuolto Oy
Lausunto merkitään tiedoksi, eikä se aiheuta toimenpiteitä.
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Muistutukset, ehdotusvaihe:
Osallinen 1
REFEROINTI
Osalliset ovat tyytymättömiä kaavan liikenneratkaisuun. He vastustavat joukkoliikennekadun ja alikulun rakentamista mm. kustannusten ja katualueen laajenemisen vuoksi. Osalliset esittävät,
että mikäli joukkoliikennealikulku rakennetaan, se tulisi toteuttaa kokonaisuudessaan nykyisellä
katualueella. Lisäksi osalliset vaativat muun kuin bussi- ja tonttiliikenteen kieltämistä Asemantien
ko. osuudella. Osalliset esittävät, että mikäli katualueen laajennus edellyttää lunastusta ja tontin
suojapuuston poistamista, tulisi kunnan korvata tästä pihan järjestelystä aiheutuvat kustannukset
sekä rakentaa korvaava näkö- ja melusuoja-aita. Osalliset vaativat määräalan lunastusta
ehdollisena siten, että se palautuu alkuperäisen omistajan hallintaan mikäli katuhanke ei toteudu.

VASTINE
Joukkoliikennealikulku on keskusta-alueen vision mukainen toimenpide, joka mahdollistaa juna- ja
bussiliikenteen yhdistämisen ja tuo linjat tulevaisuudessa paremmin asukkaiden, asiakkaiden ja
työntekijöiden ulottuville. Keskuspysäkit helpottavat bussien käyttöä, kun kaikki linjat kulkevat
samoilta pysäkeiltä.
Alikulun osoittaminen asemakaavassa mahdollistaa joukkoliikenneyhteyden rakentamisen
yhdistämisen tulevaisuudessa muihin alueella tapahtuviin hankkeisiin mm. kaksoisraiteeseen
liittyen tai hankeavustusten hakemisen rakentamiseen. Näitä voidaan tehdä yhteistyössä ja
mahdollisesti yhteisrahoituksella muiden liikennetoimijoiden kanssa. Kaavassa jl/pp-merkinnällä
osoitetulla katuosuudella ei sallita henkilöautoliikennettä vaan se on varattu pyörätielle ja
joukkoliikennekadulle.
Liikennevaikutusten arviointia on täydennetty saapuneen palautteen johdosta mm. näin:
Joukkoliikennealikulun rakentaminen aiheuttaa tarpeen syventää alikulkua sekä
leventää sitä nykyisestään. Syvemmän ja busseille riittävän loivan alikulun luiskaukset
edellyttävät niin ikään katutilan vähäistä leventämistä. Joukkoliikenteelle on kaavailtu
alikulun kohdalle yhtä kaistaa, jolloin molemmin puolin rataa sijaitsevilla pysäkeillä
voidaan odottaa vastaantulevaa liikennettä.
Katutilan leventäminen vaikuttaa kaventavasti pohjois- ja eteläpuolisiin tontteihin
kahden metrin verran. Asemantien mutkan liikenteen jäädessä pois nykyinen
ajoneuvomelu poistuu, mutta linja-autoliikenne aiheuttaa kuitenkin liikennemelua.
Ajoradan laskeutuminen alikulkua kohti ympäröiviä tontteja matalammalle sekä
pysäkkien sijoittaminen pientaloasumisesta sivuun vähentävät bussiliikenteen
meluhaittaa asukkaille. Rajalle istutettujen kuusiaitojen säilyttäminen ei onnistune,
jolloin katusuunnitelmavaiheessa on selvitettävä toimenpiteitä, joilla hillitään tonteille
näkösuojan poistumisesta aiheutuvaa häiriötä.
Vaikka joukkoliikennekadun melu ei edellytä melusuojausta, muistutuksessa esitetty aidan
rakentaminen ei ole lähtökohtaisesti kohtuuton ajatus muut em. vaikutukset huomioon ottaen.
Osuus, jolle aitaa kaavassa esitettyjen toimien johdosta tarvittaisiin, aidan korkeus ja muut
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laadulliset ominaisuudet on syytä tarkastella katusuunnitelman valmistuttua. Asemakaavassa ei
osoiteta kunnalle velvoitetta aidan rakentamiseen, sillä kunta rakentaa ja huoltaa rakennuksia ja
rakennelmia pääsääntöisesti omilla maillaan. Tämä taas edellyttäisi katualueen leventämistä
entisestään mahdollistamaan aidan rakentamisen ja huollon yleisellä alueella. Mikäli katualuseen
liittyy lunastustoimitus, määrittää ulkopuolinen asiantuntijataho kohtuulliset korvattavat haitat,
joihin esimerkiksi mainitut aidanrakentamisen kustannukset voivat liittyä.
Maata ei voida lunastaa ehdollisesti. Kunta käynnistää katualueiden lunastustoimituksen vasta,
kun kadunrakentaminen on ajankohtaista. Maat säilyvät nykyisen omistajan käytössä tähän
saakka, ellei omistaja tee aloitetta asemakaavan mukaisten yleisten alueiden siirtämiseksi kunnan
haltuun.
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Osallinen 2
REFEROINTI
Osallinen esittää Asemantien säilyttämistä nykyisellään, sekä puuston säilyttämistä tien varrella.
Osallinen toivoo, ettei Hallituskatua rakennettaisi Valtuustonkujan liittymästä itään päin. Hän
pitää Tippakujan nykyisiä kerrostaloja mittakaavaltaan alueelle sopivina eikä toivo korkeampaa
rakentamista radan lähelle. Hän on myös huolissaan tornitalon varjoista.
Lisäksi osallinen harmittelee rajoitusten aikana osallistumisen vaikeutta. Hän myöskään ei saanut
kutsua virtuaaliyleisötilaisuuteen, vaikka oli pyytänyt.

VASTINE
Kaavassa on osoitettu viheralueita sekä määrätty puustoa säilytettäväksi sen perusteella, miten
nykytilanteessa sijaitsee palautteessakin mainittuja iäkkäitä mäntyjä.
Hallituskadun rakentaminen läpiajettavaksi liittyy joukkoliikennealikulun toteutukseen. Alikulun
syventäminen ja siihen liittyvät luiskaukset tekisivät Asemantien mutkaan kohdistuvan laskun liian
jyrkäksi autoliikenteelle. Hallituskatua on kaavatyön aikana kavennettu jättämällä itäpäästä pois
eteläpuolinen jalkakäytävä, jotta haitta AKR-tontille olisi mahdollisimman vähäinen. Toteutuksen
vaiheistaminen jättää usean vuoden mittaisen mahdollisuuden varautua tulevaan muutokseen.
Alueen rakentuminen ei edellytä Tippakujan kerrostalojen purkamista, vaan ne voivat palvella
käyttöikänsä päähän. Tämän jälkeen korvaava rakentaminen on osoitettu tehokkaampana
keskustan kehittämistavoitteiden mukaisesti. Tärinäselvityksen mukaan alueen taloissa koettavaa
tärinää voidaan vähentää resonanssimitoituksen avulla kerroslukua kasvattamalla, mikä puoltaa
yli kolmekerroksista rakentamista asumismukavuuden ja -terveellisyyden kannalta.
Uudisrakennusten sijaintia on ohjattu kaavassa melko tiukasti, jotta muodostuisi selkeärajainen
katutila, ja jotta varjostava vaikutus olisi olevalle asuinrakenteelle mahdollisimman vähäinen
rakennusten korkeudesta huolimatta. Kaavaluonnosvaiheen jälkeen on alueen länsireunan
kerrostalomassoja madallettu maksimissaan 16-kerroksisesta 12-kerroksiseen. On osoitettu
Asemanseudun pientaloaluetta lähimmäksi vain nelikerroksisista rakentamista rajaten
kahdeksankerroksisen rakentamisen alueen etäämmälle.
Virtuaaliyleisötilaisuuden osalta tilanne on erittäin valitettava. Osallisen lähettämään
ilmoittautumisviestiin sattunut sähköpostiosoitteen virheellinen kirjoitusasu esti Teams-kutsun ja
aineiston perillemenon. Osallisen kanssa järjestettiin erillinen palaveri, jossa hän sai tutustua
kaava-aineistoon ja keskustella siitä.
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Osallinen 3
REFEROINTI
Osallinen esittää joukon huomioita kaavaan. Hän pitää positiivisena maamerkkirakennusta sekä
joukkoliikenneratkaisua. Osallinen näkee mahdollisina ongelmakohtina Hallituskadun nimen, joka
on aika yleinen, sekä Asemantien ja Hallituskadun liittymän, joka sijaitsee lähellä liikenneympyrää.
Osallinen kysyy taksiaseman tontin tarpeesta. Hän esittää myös autopaikkanormin muuttamista
asuntomäärään sidotuksi sekä asuntojakauman määrittämistä kaavassa. Osallinen mainitsee, että
maanalaisten rakenteiden osalta on otettava huomioon pohjaveden sakkautusmistaipumus. Hän
vielä esittää, että kaava tulisi radan alituksen osalta ulottaa itäpuolelle sekä samalla harkita radan
itäpuolen teollisuustonttien käyttötarkoitusta uusiksi.

VASTINE
Kaavan nimistö on nimistötoimikunnan esityksen mukainen. Toimikunta on käsitellyt ko. kaavan
nimistöä kahdessa kokouksessa ja pitäytynyt Hallituskatu-nimessä.
Liikennevaikutusten arviointia on täydennetty saapuneen palautteen johdosta. Taksiasemalle ei
osoiteta omaa tonttia alan murroksen myötä taksiyrittäjän sekä kuljettajien kanssa käydyn
keskustelun perusteella. Takseille voidaan varata pysäköintialueilta keskustasta maltillisesti
ruutuja, mutta pääasiallinen odottelualue voi sijaita myös hieman etäämmällä.
Autopaikkanormi perustuu pysäköintiselvityksen suosituksiin. Alueen myös edellytetään
kehittyvän jatkossa enemmän kestävän liikkumisen suuntaan siirtyen osittain joukkoliikenteeseen,
pyöräilyyn, jalankulkuun ja yhteiskäyttöautoihin. Kunnan edellyttämä asuntojakauman
monipuolisuus määritetään tontinluovutusehdoissa.
Kaavassa kielletään maanalaisten rakennusosien rakentaminen pohjaveden vuoksi.
Alikulun toteuttaminen radan itäpuolella esitetään Ristisuon tulevassa asemakaavassa, jonka
yhteydessä tarkastellaan myös radan itäpuolisten tonttien käyttötarkoitus ja tehokkuus
vastaamaan kunnan kehitystavoitteita.
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Osallinen 4
REFEROINTI
Osallisen asuintontin liittymä siirtyy asemakaavamuutoksen myötä Tippakujalta Valtuustonkujalle.
Osallinen esittää, että kunta asfaltoi liittymäkohdan sekä hänen piha-alueelleen tarvittavaa uutta
päällystettä Valtuustonkujan katutöiden yhteydessä.

VASTINE
Tavanomaisesti kunta asfaltoi katutöiden yhteydessä 50 cm lipan liittymän kohdalle. Vanhan
liittymän poistuminen johtuu kunnan toiminnasta, joten esitystä voidaan pitää tässä tilanteessa
kohtuullisena. Työn sisällyttämisestä kadunrakennushankkeeseen sekä aikataulusta sopivat
osallinen ja kunnallistekniikan yksikkö.

