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KAAVOITUSKATSAUS 2017 

Kaavoituskatsauksessa kerrotaan olennaisimmat asiat Kalajoen kaupungin kaavoitus-
tilanteesta ja esitetään kaavoitusohjelma tuleville vuosille 2017–2021. Lisäksi ker-
romme, miten kaavoitusta ohjataan ja miten siihen voi osallistua. 
 
Kaavoituskatsaus on laadittava vähintään kerran vuodessa, ja siinä tulee esittää kun-
nassa ja maakunnan liitossa vireillä olevat ja lähiaikoina vireille tulevat kaava-asiat, 
jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. Kaava-asiat selostetaan lyhyesti ja kerrotaan 
niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muu toimet, joilla on välitöntä vaiku-
tusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. 
 
Kaavoitusta ja rakentamista säätelevät maankäyttö- ja rakennuslaki eli MRL sekä 
maankäyttö- ja rakennusasetus eli MRA.  Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:ssä on sää-
detty kaavoituskatsauksen laatimisvelvoitteesta. 
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Vuonna 2017 Kalajoella on noin 12 580 asukasta. 
Kaupungin pinta-ala on 2391,3 km², josta maapinta-
alaa on 922,93 km² ja vesialuetta 1468,37 km². 
 

Tonttikauppa 

Kalajoella on tarjolla vapaita asuintontteja runsaasti 
kaupungin eri osissa. Tarjonta keskittyy toistaiseksi 
liiaksi muutamille alueille, jolloin alueellista valin-
nanvaraa on vähän. Kalajoen keskustassa on vapai-
ta rivitalo– ja kerrostalotontteja. Himangan keskus-
tan rivitalotonttien tarjonnan odotetaan paranevan 
vireillä olevien asemakaavamuutosten myötä.  
 
Matkailua palvelevien tonttien varanto on huvennut 
Hiekkasärkkien ydinalueen rakentumisen myötä ja 
viimeiset vapaat loma-asuntotontit sijaitsevat Aurin-
kohiekkojen alueella. Marinan ja Tapionportin ase-
makaavojen myötä matkailua palvelevien tonttien 
varanto lisääntyy merkittävästi. Kesärannan kaa-
vaan liittyvä valitusprosessi on aiheuttanut tilanteen, 
jossa kaupungilla ei ole ollut myytäviä loma-
asuntotontteja kahteen vuoteen. 
 
Uusien asuin- ja loma-asuntotonttien kaavoittaminen 
edellyttää yleiskaavojen etenemistä ja valmiutta tut-
kia tehokkaamman maapolitiikan käyttöönottoa. Te-
ollisuustontteja on vapaana runsaasti Kalajoen ja Hi-
mangan asemakaava-alueilla.  Asuin- ja teollisuus-
tonteista on laadittu ajantasaiset tonttiesitteet. 

JÄSEN 
VARAJÄSEN 

PUHEENJOHTAJA 
VARAPUHEENJOHTAJA 

Kalajoki vuonna 2017 

 keski 
arvo 

Kaikki myydyt 
ja vuokratut 

tontit 
76 107 37 38 30  

Myydyt 
asuintontit 

22 11 12 11 3 

Vuokratut 
asuin- ja 

rivitalotontit 
15 11 14 13 7 

Myydyt loma-
asuntotontit 

18 54 4 4 9 

36 
Vuokratut 

loma-
asuntotontit 

21 31 7 10 11 
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Tonttikauppa 

Kaupungin toimielimet 

Kaupunginhallitus ohjaa kaupungin maankäytön 
suunnittelua. Kaupunginhallitukselle maankäyttöön 
liittyvät asiat valmistelee elinkeino– ja maankäyttötoi-
mikunta. Toimikunnan jäsenet ovat: 

Kalajoella kaupatut tontit 2011–2016. 
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Kalajoen tonttivarannon kehitysennuste 2017–2021. 
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Asemakaava 

Kalajoen kaupunki laatii ja hyväksyy asemakaavat. 
Asemakaavassa keskitytään johonkin kunnan osaan 
ja osoitetaan sen tuleva käyttö. Se määrittelee mitä 
alueelle voidaan rakentaa, millä tavalla ja mitä siellä 
säilytetään. Kaavakartan lisäksi asemakaavaan kuu-
luvat kaavamerkinnät ja –määräykset, ja siihen liittyy 
kirjallinen kaavaselostus, jossa esitetään kaavan 
arvoimiseksi tarpeelliset tiedot. Kaavamerkinnät on 
määritelty Suomen rakentamismääräyskokoel-
massa.  
 
Asemakaavoja tulee laatia kaupungin kehityksen ja 
maankäytön ohjaustarpeen mukaan. Olevien kaavo-
jen ajanmukaisuutta on seurattava ja niitä uusitaan 
kehitystarpeitten mukaisesti. Asemakaavoituksella 
on luotava edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja 
viihtyisälle elinympäristölle, palvelujen alueelliselle 
saatavuudelle ja liikenteen järjestämiselle. Olevaa 
luonnon ympäristöä ja rakennettua ympäristöä on 
vaalittava, eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hä-
vittää. Puistojen tai muiden lähivirkistysalueiden 
tulee olla helposti saavutettavissa kaavoitettavalta 
alueelta. 
 
Meren tai vesistön rantavyöhykkeelle ei saa raken-
taa ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikut-
teista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleis-
kaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan 
myöntämisen perusteena. Ranta-asemakaava-
ehdotuksen voi laatia myös maanomistaja. 
 

Yleiskaava 

Kalajoen kaupunki laatii ja hyväksyy myös yleiskaa-
vat. Niiden tehtävänä on yhdyskunnan eri toiminto-
jen, kuten asutuksen, palvelujen ja työpaikkojen se-
kä virkistysalueiden sijoittamisen yleispiirteinen oh-
jaaminen sekä toimintojen yhteensovittaminen. 
Yleiskaava voi koskea koko kuntaa tai sen osa-
aluetta, jolloin sitä kutsutaan osayleiskaavaksi. Kun-
nat voivat laatia myös yhteisen yleiskaavan ohjatak-
seen laajemman alueen rakennetta ja toimintojen 
yhteensovittamista. 
 

Vuonna 2000 voimaan tulleen maankäyttö- ja raken-
nuslain aikana hyväksytyt yleiskaavat ovat oikeusvai-
kutteisia, ellei niistä toisin päätetä. Kalajoella ennen 
vuotta 2000 laaditut osayleiskaavat ovat valtuuston 
hyväksymiä, mutta ne eivät ole oikeusvaikutteisia, 
koska niitä ei ole alistettu vahvistettavaksi. 

 

Kaavatasot 

Kaavakartta Kaavamerkinnät 

Kaavamääräykset 
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Maakuntakaava 

Maakuntakaava ohjaa Kalajoen kaupungin yleis– ja 
asemakaavoitusta. Siinä esitetään alueiden käytön 
ja yhdyskuntarakenteen periaatteet, jotka ohjaavat 
muuta alueidenkäytön suunnittelua. Maakuntakaava 
sisältää Kalajoen osalta monia tavoitteellisia kehit-
tämisnäkökohtia mm. asumisen, keskustatoiminto-
jen, matkailun, maaseudun ja luonnon monikäyttöi-
syyden osalta. 
 
Kalajoella on voimassa Pohjois-Pohjanmaan maa-
kuntakaava, jonka ympäristöministeriö on vahvista-
nut 17.2.2005. Maakuntakaavan kokonaisuudista-
minen on käynnistynyt ja etenee vaihekaavana.  En-
simmäinen vaihemaakuntakaava sai lainvoiman 
23.11.2015 ja 2. vaihekaava on kuulutettu voimaan-
tulleeksi 2.2.2017. Kolmannen vaihekaavan laatimi-
nen on aloitettu. Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaa-
va on nähtävissä Pohjois-Pohjanmaan liiton verkkosi-
vuilla www.pohjois-pohjanmaa.fi. 
 
Kalajoen Himangan alueella noudatetaan Keski-
Pohjanmaan maakuntakaavan 1. ja 2. vaihekaavoja 
lukuun ottamatta niitä Himangan aluetta koskevia 
kumottavia merkintöjä ja määräyksiä, jotka ympäris-
töministeriö on vahvistanut 23.11.2015 Pohjois-
Pohjanmaan maakuntakaavan 1. vaihekaavan yhtey-
dessä. Myös 2. vaihekaavaan liittyy kumottavia mer-
kintöjä ja määräyksiä. Keski-Pohjanmaan maakunta-
kaavat ovat nähtävissä Keski-Pohjanmaan liiton in-
ternet-sivulla www.keski-pohjanmaa.fi. 
 

Valtioneuvoston vuonna 2008 tarkastamilla valta-
kunnallisilla alueidenkäyttötavoitteilla on ohjaava ja 
neuvova rooli kuntien ja maakuntien kaavoitukses-
sa. Muun muassa Kalajoen maankohoamisrannik-
koa koskevat erityistavoitteet ohjaavat maankäyttöä 
suoraan. Ympäristöministeriö on käynnistänyt tavoit-
teiden uudistamisen vuonna 2016. Lisätietoa ympä-
ristöhallinnon verkkopalvelusta www.ymparisto.fi 

Keskustan osayleiskaavaluonnos (2015) 

Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihekaava (2016) 

Kirkonseudun asemakaavaote 
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 Osallistuminen 

Yhteistyö 

Kaavat valmistellaan vuorovaikutuksessa niiden 
kanssa, joiden oloihin ja etuihin ne vaikuttavat.  
Vuorovaikutus tarjoaa kaavoittajalle tietoa 
asukkaiden ja ympäristön käyttäjien tarpeista ja 
arvostuksista sekä osalliselle mahdollisuuden saada 
oma ääni kuulluksi. Arkikokemukset ja 
paikallistuntemus täydentävät asiantuntijatietoa, 
jota saadaan selvityksistä. Kaavassa tulee yhteen 
sovittaa erilaisia näkemyksiä, joten yhteistyö eri 
toimijoiden välillä on tärkeää. 
 
Kaavahankkeessa osallinen voi olla kuka tahansa, 
joka tuntee itsensä osalliseksi. Heitä ovat 
esimerkiksi lähialueen asukkaat, maanomistajat ja 
ympäristön käyttäjät. Osallinen voi olla myös 
naapurikunnan jäsen. Osallisia ovat myös sellaiset 
viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa kaavoitus 
koskee.  
 

Kaavoituksesta ilmoittaminen 

Kaupunki tiedottaa kaavoituksen etenemisestä, jotta 
asukkaat saavat tietoa ja voivat osallistua kaavoituk-
seen omilla ajatuksillaan ja kehitysideoillaan. Kaava-
aineisto lähetetään kirjeitse alueen maanomistajille 
tai se voidaan toimittaa osoitteettomana jakeluna 
kohdealueen talouksiin. Aineisto asetetaan määrä-
ajaksi nähtäville kaupungintalon kaavakäytävän il-
moitustaululle sekä kaupungin verkkosivuille 
www.kalajoki.fi. Aineiston nähtävilläolosta ja hyväk-
symisestä tiedotetaan sanomalehti Kalajokiseudus-
sa ja kaupungin verkkosivuilla. 
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Kaavoituksen eteneminen 

Kunta tai maanomistaja voi tehdä aloitteen alueen 
kaavoittamisesta. Kaupunginhallitus arvioi kaavan 
tarpeellisuuden ja sen päätöksellä kaavasuunnittelu 
voi alkaa. 
 
 
 

Kaupunki ilmoittaa vireilletulosta. 
 

Kaavasuunnittelu aloitetaan laatimalla osallistumis- 
ja arviointisuunnitelma (OAS), jossa kerrotaan osal-
listumisen tavoista.  Jos kyseessä on merkittävä tai 
laaja-alainen kaava, voidaan järjestää työpajoja tai 
julkinen yleisötilaisuus, joissa pohditaan kaavan ta-
voitteita ja ratkaisuja yhdessä. Yhteistyön ja selvitys-
ten avulla suunnittelija laatii kaavaluonnoksen, jossa 
kuvataan alustavasti rakentamisen määrä ja sijoitte-
lu. Luonnos asetetaan julkisesti nähtäville, jolloin 
osallinen voi esittää kehitysideansa ja mielipiteensä 
sen sisällöstä kirjallisesti tai suullisesti. 
 
 

Kaavaehdotukseksi kutsutaan viimeisteltyä versiota, 
jonka nähtävillä ollessa osallinen voi jättää kirjallisen 
muistutuksen. Muistutuksista ja viranomaisilta 
pyydetyistä lausunnoista laaditaan yhteenvedot ja 
vastineet, joissa kerrotaan, onko kaavaehdotusta 
tarpeen tarkistaa ja missä suhteessa. 

 
 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavaehdotuksen ja 
valitusaika alkaa. 

 
 

 
Kaava tulee voimaan valitusajan jälkeen julkaistaval-
la kuulutuksella, jos hyväksymispäätöksestä ei ole 
valitettu. Lisätietoa osallistumisesta valtion ympäris-
töhallinnon verkkopalvelusta www.ymparisto.fi 

Kaavaluonnos 

 

Kaavaehdotus 
Nähtävillä 

§ 

OAS  
Nähtävillä 

Nähtävillä 

§ 

Lainvoimainen 
kaava 

Aloite 
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MERENOJAN KOULUKESKUS 
Asemakaava mahdollistaa koulun ja urheilupuiston 
jatkokehittämisen yhdeksi Pohjois-Pohjanmaan veto-
voimaisimmista urheilupuisto- ja yhtenäiskoulualueis-
ta. Kaavaehdotus on ollut nähtävillä joulukuussa 
2016 ja pyritään hyväksymään alkuvuodesta 2017. 
 
LANKIPERÄ 
Asemakaavalla tutkitaan kaupunkikeskustan tiivistä-
mistä Merenojan koulun vieressä. Kaavalla mahdollis-
tetaan keskustan viheryhteydet ja hyvät kevyen liiken-
teen yhteydet sekä huomioidaan arvokas rakennus-
kanta. Kaavaluonnos on ollut nähtävillä keväällä 
2016 ja ehdotus tulee nähtäville keväällä 2017. 
 
POHJANKYLÄN KOULU 
Asemakaava mahdollistaa Pohjankylän koulun ja ym-
päristön kehittämisen kaupungin varhaiskasvatuskes-
kukseksi. Samalla asuinkerros– ja rivitalokorttelien 
kaavamerkintöjä ja -määräyksiä tarkistetaan. Kaavoi-
tus käynnistyy keväällä 2017. 
 
UUSI  PALOASEMA 
Asemakaavan laajennuksella osoitetaan paloasemalle 
uusi paikka Etelänkylälle valtatien 27 varteen. Palo-
aseman siirtyessä vapautuu nykyinen tontti kaavassa 
osoitettuun liikerakentamisen käyttöön. Kaavaluon-
nos on ollut nähtävillä tammikuussa 2017 ja kaava-
ehdotus asetetaan nähtäville keväällä 2017. 
 
TAPIONPORTIN LAAJENNUS 
Asemakaavalla tutkitaan loma-asuntoalueen toteutta-
mista matkailukeskuksen pohjoisosaan. Kaavan ta-
voitteena on muodostaa nivel Hiekkasärkkien matkai-
lualueen ja pohjoisten ulkoilualueiden välille. Suunnit-
telussa huomioidaan valtatien 8 rinnakkaisyhteys, 
reittiyhteydet ja meluasiat. Kaavaehdotus on ollut 
nähtävillä joulukuussa 2016 ja etenee hyväksyttäväk-
si vuoden 2017 aikana. 
 
VUORENKALLIO 
Asemakaavalla tutkitaan uuden laajan pientaloalueen 
osoittamista suositulle alueelle. Asemakaavallisesti 
mahdollistetaan kokoojatieyhteys matkailukeskuksen 
ja Vuorenkallion välillä. Jätevedenpuhdistamo poistuu 
jokirannasta 2018. Kaavoittaminen käynnistyy vuon-
na 2018 ja edellyttää maanhankintaa ja yleiskaavoi-
tuksen etenemistä. 
 
HOLMANPERÄN LAAJENNUS 
Asemakaavalla laajennetaan Holmanperän pientalo-
aluetta ja yhdistetään se kiinteästi muuhun rakentee-
seen. Länsiosiin tutkitaan hevostallien osoittamista. 
Alueella on kaupungin maanomistusta. Kaava käyn-
nistyy tavoitteellisesti vuonna 2018. 
 

1 
 
 
 
 
 
 

2 
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4 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
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Kaavahankkeet, asemakaavat 
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KONIKARVO 
Tavoitteena on osoittaa loma-asuntotontteja saariin ja 
mantereelle sekä tutkia matkailupalveluiden osoitta-
mista alueelle. Osallistumis– ja arviointisuunnitelma 
on ollut nähtävillä 11.10.–27.10.2006. Kaavasuun-
nittelua jatketaan vuonna 2017. 
 
HIEKKASÄRKKIEN YDINALUE 
Asemakaavalla tutkitaan matkailukeskuksen raken-
teen tiivistämistä ja tehostamista. Kaavoitus edellyt-
tää kaavoitussopimuksia. Kaava käynnistyy 2018. 
 
MATKAILUKESKUKSEN ITÄINEN LAAJENNUS 
Kaava-alueelle tutkitaan matkailukeskuksen laajen-
nusaluetta Hiekkasärkkien rantaharjualueen osayleis-
kaavan mukaisesti. Kaavoitus edellyttää maanhankin-
taa ja osayleiskaavoituksen etenemistä. Kaava käyn-
nistyy vuonna 2018. 
 
RAVIRADAN ALUE 
Alueelle tutkitaan matkailurakentamisen kehittämistä. 
Kaavoitus käynnistyy loppuvuodesta 2017. 
 
L I IKUNTAPUISTO 
Asemakaavalla tutkitaan loma-asuntoalueen toteutta-
mista matkailukeskuksen pohjoisosaan. Suunnittelus-
sa huomioidaan valtatien rinnakkaistieyhteys, reittiyh-
teydet ja meluasiat. Ratsastustoimintojen ja huo-
keamman majoituksen osoittamista tutkitaan. Kaavoi-
tuksen käynnistäminen edellyttää maanhankintaa. 
Rakennemallien laatiminen kaavoituksen pohjaksi on 
aloitettu ja suunnittelua jatketaan keväällä 2017. 
 
SANTAHOLMAN LAAJENNUS 
Kaavalla ratkaistaan rakennusten suojelu– ja käyttö-
tarkoituskysymykset, poistetaan vanhaa teollisuusalu-
een kaavaa ja tutkitaan pien– ja rivitalotonttien osoit-
tamista alueen eteläosiin. Osallistumis- ja arviointi-
suunnitelma on ollut nähtävillä 18.4–10.5.2013. 
Hankkeen eteneminen edellyttää maanhankintaa. 
 
LEPISTÖNPERÄ 
Kirkonseudun asemakaava-aluetta laajennetaan 
osayleiskaavan mukaisesti. Kaavalla tavoitellaan mit-
tavamman pientalotonttireservin saamista. Lepistön-
perä-Ämmän hulevesiratkaisut tarkastellaan kokonai-
suutena kaavahankkeen yhteydessä. Kaavoittaminen 
edellyttää maanhankintaa ja osayleiskaavoituksen 
etenemistä. Kaavoitus käynnistyy vuonna 2017. 
 
PLASSINPUISTO 
Keskustan osayleiskaavan yhteydessä alueelle on 
hahmoteltu omaleimaista pientaloaluetta kulttuuriym-
päristöt huomioiden. Lepistönperä–Ämmän huleve-
siratkaisut tarkastellaan kokonaisuutena. Kaava käyn-
nistyy tavoitteellisesti vuonna 2020. 
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RAUTION ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 
Kalajoentien varresta siirretylle vanhalle apteekil-
le osoitetaan tontti Raution kirkon läheisyydestä 
ja tutkitaan uusien rakennuspaikkojen sijoittamis-
ta kyläkeskukseen. Kaavaehdotus on ollut nähtä-
villä 19.1.–17.2.2017 ja etenee hyväksyttäväksi 
keväällä 2017. 
 
RAUTION ITÄINEN MUUTOS JA LAAJENNUS 
Asemakaavan tavoitteena on tiivistää ja laajentaa 
Raution kyläkeskuksen asuinrakennetta. Kaava 
käynnistyy loppuvuodesta 2017. 
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LOPOTINTIE 
Asemakaavalla tutkitaan Himangan taajaman keskei-
simmille alueille sijoittuvan asuinrakenteen täydentä-
mistä ja rivitalototeuttamisen mahdollisuuksia. Samal-
la olevaa rakennuskantaa arvotetaan ja toteutuma-
tonta asemakaavaa ajantasaistetaan. Kaavaluonnos 
on ollut nähtävillä  7.11.–9.12.2016. Kaavaehdotus 
asetetaan nähtäville keväällä 2017. 
 
MÄNTYPERÄ 
Asemakaavalla tutkitaan Himangan taajaman keskei-
simmille alueille sijoittuvan asuinrakenteen täydentä-
mistä ja erityisesti rivitalototeuttamisen mahdollisuuk-
sia. Samalla arvotetaan olevaa rakennuskantaa ja 
ajantasaistetaan toteuttamatonta asemakaavaa. Ase-
makaava käynnistyy loppuvuodesta 2017. 
 
SAUTINKARI  
Tavoitetila alueen maankäytön osalta määritellään 
kaavoituksen yhteydessä. Asemakaavalla vahviste-
taan Himangan alueen vetovoimaisuutta ja mahdollis-
tetaan väestönkehitys. Sautinkariin on tehty master-
plan vuonna 2010. Kaavoitus käynnistyy tavoitteelli-
sesti alkuvuodesta 2017. 
 
PLANKKULAHTI  
Asemakaavalla täydennetään Pikku-Mansikan asuin-
rakennetta ja tutkitaan virkistysalueen reitistöjen lin-
jauksia. Kaavahanke käynnistyy alkuvuodesta 2017. 
 
VALTATIE 8 JA LIIKERAKENTAMINEN HIMANGALLA 
Kaavalla mahdollistetaan Himangan kaupan kehitty-
minen valtatien 8 varrella. Kaavaehdotus on ollut näh-
tävillä 2009. Kaavaratkaisu edellyttää tulvasuojelun 
toteuttamista ja kunnallisteknisten kustannusten so-
pimista. 
 
LAHDENSUU 
Kaavalla erotetaan teollisuus- ja asuinrakentaminen 
toisistaan ja osoitetaan pieni asuinalueen laajennus. 
Kaava käynnistyy tavoitteellisesti vuonna 2018. 
 
MERI -HIMANKA 
Kaavalla tutkitaan vetovoimaisen Meri-Himangan 
asuinalueen laajentamista alueen eteläpuolelle. Alu-
eelle on laadittu luontoselvitys. Asemakaavoitus käyn-
nistyy vuonna 2018. 
 
RANTA-ASEMAKAAVAT 
 
V IRPIRANTA 
Ranta-asemakaavalla korjataan loma-asuntoalueen 
rakennusoikeutta ja kaavamääräyksiä. Lisäksi tutki-
taan mahdollisuuksia lisätä rakennuspaikkoja. Kaava-
luonnos on ollut nähtävillä 1.12.–30.12.2016 ja eh-
dotus tulee nähtäville kevään 2017 aikana. 
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MUUT KAAVAHANKKEET 
 
HIMANGAN HAUTAUSMAAN LAAJENNUS 
PLASSI, KRUUNUNPUISTON MUUTOS 
KÄRJÄNTIEN MUUTOS 
Kalajoella yksityisten hakemia asemakaavoja, 
jotka tulevat vireille tavoitteellisesti kaavoitusoh-
jelmakaudella 2017–2021. 
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KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 
Keskustan osayleiskaavan keskeisimmät teemat ovat 
kaupunkikuvan kehittäminen, keskustan ja Hiek-
kasärkkien niveltyminen, keskustan ja Leton alueiden 
niveltyminen sekä palveluiden ja kaupan sijoittumisen 
tutkiminen. Kaavan laatii Serum arkkitehdit Oy. 
Osayleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä tammikuus-
sa 2015 ja kaavaehdotus tuodaan tavoitteellisesti 
nähtäville kevään 2017 aikana. 
 
TORVENKYLÄN TUULIVOIMA-ALUE 
Smart Windpower Oy suunnittelee korkeintaan 8 tuuli-
voimalan hanketta Torvenkylälle, Himangalle. Torven-
kylän ja Kokkokankaan tuulipuistojen yhteinen YVA-
prosessi on päättynyt syksyllä 2015. Kaavaa laatii 
Ramboll Oy Kokkolasta. Kaavaehdotus on ollut nähtä-
villä tammikuussa 2017 ja käsittely on keskeytetty 
toistaiseksi. 
 
KOKKOKANKAAN TUULIVOIMA-ALUE 
Saba Tuuli Oy valmistelee kuuden voimalan tuulivoi-
mapuistoa Kalajoen Himangalle. Tuulivoimapuistosta 
on laadittu yhteinen YVA viereen sijoittuvan Torvenky-
län tuulivoimapuiston kanssa. Kaavan laatii Ramboll 
Oy Kokkolasta. Kaavaehdotus on ollut nähtävillä loka-
marraskuussa 2016 ja etenee hyväksymiskäsittelyyn 
vuoden 2017 aikana. 
 
LÄNTISTEN TUULIVOIMAPUISTO 
Winda Power Oy suunnittelee noin 14 voimalan tuuli-
voimapuistoa Etelänkylän ja Kurikkalan kylien välisel-
le alueelle. Alueelle on tehty maanomistajien kanssa 
vuokrasopimuksia. Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 
alkuvuodesta 2016. Kaava-aluetta on rajattu ja ehdo-
tus tulee nähtäville alkuvuodesta 2017. 
 
MÄKIKANKAAN TUULIPUISTON LAAJENNUS 
Wpd Finland Oy suunnittelee Kalajoen ja Pyhäjoen 
kunnan rajalle tuulipuiston laajentamista 3 voimalalla. 
Maanomistajien kanssa on tehty sopimuksia. Pohjois-
Pohjanmaan ELY-keskuksen päätöksellä hankkee-
seen ei sovelleta ympäristövaikutusten arviointime-
nettelyä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut 
nähtävillä 2015. Alueen rajausta ei ole vahvistettu 
Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavan yhtey-
dessä. Hankkeen jatkon edellytyksiä selvitetään. 
 
HIEKKASÄRKKIEN RANTAHARJUALUEEN LAAJENNUS 
Matkailukeskuksen alueelle käynnistetään laajennus 
matkailun kehittämiseksi. Kaavassa tutkitaan ohjel-
ma- ja majoituspalveluiden sijoittamista alueelle sekä 
ydinaluetta tukevien palveluiden sijoittamista eteläi-
sen liittymän läheisyyteen. Tavoitteena ovat joustavat, 
turvalliset ja luontevat kulkuyhteydet valtatiestä huoli-
matta. Suunnittelu käynnistyy keväällä 2017. 
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Kaavahankkeet, yleiskaavat 

HYVÄKSYTYT YLEISKAAVAT 
 
MÖKKIPERÄN–PAHKAMAAN TUULIVOIMA-ALUE 
Prokon Oy on esittänyt Kalajoen, Kannuksen ja 
Kokkolan kaupunkien alueelle 77 voimalan tuuli-
puistoa, joista 31 tuulivoimalaa sijoittuu Kalajoel-
le. Maanomistajien kanssa on tehty vuokrasopi-
muksia. Kalajoen valtuusto on hyväksynyt kaavan 
20.12.2016. Kaavasta on valitettu hallinto-
oikeuteen. 
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VASANKARI  
KESKUSTAAJAMA 
MUSTILANKANKAAN TUULIPUISTO 
MÄKIKANKAAN TUULIPUISTO 
JUURAKON TUULIPUISTO 
TOHKOJAN TUULIPUISTO  
JOKELAN TUULIPUISTO  
KALAJOKISUU–RAHJA,  
HIEKKASÄRKKIEN RANTAHARJUALUE 
KALAJOKISUU–RAHJA,  
RAHJAN SATAMA JA LOMA-RANTA-ALUEET  
RAHJANKYLÄ 
LESTIJOKILAAKSO 
ALAVI IRTEENLAHTI  
 

OIKEUSVAIKUTTEINEN 
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Ranta-asemakaava-alueet 
 

Alkuperäinen Kirkonseudun asemakaava on vahvistettu 1966. 
Kaavaan on tehty muutoksia ja laajennuksia, ja nykyinen ajanta-
sa-asemakaava koostuu noin 60 asemakaavasta. 

K IRKONSEUTU 
LETONRANTA 
HIEKKASÄRKÄT 
RAHJA 
HIMANGAN KIRKONSEUTU 
TYNKÄ 
RAUTIO 
 

 
KALAJOKISUU-VASANKARI  
RAHJA 
RAHJAN SAARISTO 
POHJANPÄÄ 
LAPINLUODONKANGAS 
MUSTILA 
SIPINPERÄ 
ETELÄNIEMI  
VIRPIRANTA 
MERI -HIMANKA 
PITKÄJÄRVI  

Asemakaava-alueet 

Yleiskaava-alueet 

Ajantasakaavat 
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