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HIEKKASÄRKKIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS TAPIONPORTIN 
ALUEELLE 
 
Vastineet asemakaavaluonnoksesta esitettyihin lausuntoihin ja mielipiteisiin 19.8.2016 
 
 
Vastaanotetut lausunnot (5 kpl): 
 

1. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskus 

2. Pohjois-Pohjanmaan museo 

3. Elenia Oy 

4. Jokilaaksojen pelastuslaitos 

5. Vesikolmio Oy 
 
Vastaanotetut muistutukset (1 kpl): 
 

6. Reija Kekäläinen 
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Lausunto/ 
mielipide 

 Lausunnon/mielipiteen sisältö Vastine 

1. Pohjois-Poh-
janmaan elin-
keino-, lii-
kenne- ja ym-
päristökeskus 

 

1.1. Luonto- ja alueidenkäyttöyksikkö, Alueidenkäyttöryhmä: 

Valtatie 8:n vastaan melusuojaus on suunniteltu 
toteutettavaksi meluvallilla. Meluvalli tulee olla 
toteutettuna ennen loma-asuntojen rakenta-
mista. 

Merkitään tiedoksi. Kaavaselostukseen kirjataan 
velvoite toteuttaa meluvalli ennen melualueelle 
sijoittuvien loma-asuntojen rakentamista. 

1.2. Luonto- ja alueidenkäyttöyksikkö, Luonnonsuojeluryhmä: 

1.2.1. Kaava-aineisto on puutteellinen Natura-alueelle 
aiheutuvien vaikutusten arvioinnin osalta. Hiek-
kasärkkien rantaharjualueen osayleiskaavan Na-
tura-arvioinnin osalta lausuttiin vuonna 2008: 
”Koska yleiskaava ei sisällä rakennusoikeuden 
määrää, voidaan vasta laadittavista asemakaa-
voista arvioida yksityiskohtaisemmin rakentami-
sen vaikutus Natura-alueiden perusteena oleviin 
luontoarvoihin.” Kaavaselostukseen ei kuiten-
kaan sisälly tällaista riittävää vaikutusten arvioin-
tia Natura-alueen suojeluperusteisiin (Luonnon-
suojelulaki 64a § ja 65 §). 
Kaavaselostuksessa todetaan, että kaavan to-
teuttamisesta voi aiheutua huomattavia heiken-
täviä vaikutuksia Maristonpakkojen Natura-alu-
eelle ilman hyvin suunniteltuja ja toteutettuja ul-
koilureitistöjä. Tällaista suunnitelmaa ulkoilurei-
tistöjen ohjaamisesta ja niiden lieventävistä vai-
kutuksista ei kaavaselostukseen kuitenkaan si-
sälly. 
Kalajoen keskustaajaman vireillä olevan osayleis-
kaavan yhteydessä on laadittu Natura-arviointi, 
josta on pyydetty ELY-keskuksen lausuntoa. 
Koska kaavahankkeiden vaikutukset kohdistuvat 
samaan Natura-alueeseen, on yhteisvaikutukset 
arvioitava. Laadittu Natura-arviointi olisi päivi-
tettävissä lain tarkoittamaksi Natura-arvioinniksi 
myös Tapionportin kaavahankkeen osalta, koska 
vaikutusmekanismi Maristonpakkojen Natura-
alueeseen on samankaltainen. Samassa päivityk-
sessä tulee analysoida hankkeiden yhteisvaiku-
tukset. 
Natura-arviointi on laadittava ennen Tapionpor-
tin kaavan hyväksymistä. Kalajoen kaupunginval-
tuusto ei voi hyväksyä kaavaa, mikäli arviointi-
menettely osoittaa hankkeen merkittävästi hei-
kentävän niitä luonnonarvoja, joiden suojele-
miseksi alue on sisällytetty tai on tarkoitus sisäl-
lyttää Natura 2000 -verkostoon (Luonnonsuoje-
lulaki 66 §). Ohjauskeinot, joilla heikentävät vai-
kutukset saadaan merkittävän tason alle, tulee 
olla oikeudellisesti sitovasti päätettyjä ennen 
kaavan hyväksymistä. 

Kalajoen keskustaajaman vireillä olevan osayleis-
kaavan yhteydessä laadittua Natura-arviointia päi-
vitetään siten, että se vastaa lain tarkoittamaa Na-
tura-arviointia myös Tapionportin kaavahankkeen 
osalta. Tässä yhteydessä arvioidaan kaavahankkei-
den yhteisvaikutukset Natura-alueen perusteena 
oleviin luontoarvoihin. Natura-arviointi päivite-
tään ennen Tapionportin kaavaehdotuksen nähtä-
ville menoa. 

1.2.2. ELY-keskus esittää viranomaisneuvottelun järjes-
tämistä kaavahankkeesta ennen kaavaehdotuk-
sen nähtäville asettamista. 

Neuvottelu viranomaisten kanssa järjestetään 
kaavaehdotuksen nähtäville asettamisen jälkeen, 
kun on saatu lausunto Natura-arvioinnista. 
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1.3. Luonto- ja alueidenkäyttöyksikkö, Ympäristönsuojeluyksikkö: 

1.3.3. Kaavaluonnoksen pohjavesialuetta koskevan 
kaavamerkinnän (pv-1) selitys tulisi muuttaa 
muotoon: vedenhankintaa varten tärkeä pohja-
vesialue. Selityksestä tulisi poistaa kokonaan 
lause joka alkaa: ”Alue on ympäristökeskuksen 
mukaan… ”. 

Merkinnän selitystä muutetaan ehdotetulla ta-
valla. Kaavamerkintä muutetaan pv-2:ksi. 

1.3.4. Vesikolmio Oy on hakenut aluehallintovirastolta 
Pohjois-Suomen vesioikeuden 17.7.1968 anta-
man päätöksen nro 35/68/II muuttamista siten, 
että päätöksestä poistettaisiin vedenottamon 
lähi- ja kaukosuoja-alueita koskevat suoja-
aluemääräykset (PSAVI/272/2016). Hakemuksen 
käsittelyvaihe on syytä tarkistaa kaavatyön eri 
vaiheissa ja tarvittaessa poistaa kaavasta suoja-
aluetta koskeva pv-s-kaavamerkintä. 

Hakemuksen tilanne tarkistetaan ja poistetaan 
tarvittaessa kaavasta suoja-aluetta koskeva pv-s-
kaavamerkintä. 

2. Pohjois-Poh-
janmaan mu-
seo 

Ei huomautettavaa kaavasta. Merkitään tiedoksi. 

3. Elenia Oy Asemakaavaluonnoksessa ei huomautettavaa. 
Nykyinen puistomuuntamolle varattu alue on oi-
kealla paikalla ja alueen tontit saadaan sähköis-
tettyä yhdellä uudella puistomuuntamolla. Pyy-
dämme toimittamaan alueen suunnittelua var-
ten kaavakartan DWG muodossa, kun kaava on 
hyväksytty. 

Merkitään tiedoksi. Kaavakartta toimitetaan Ele-
nia Oy:lle asemakaavan hyväksymisen jälkeen. 

4. Jokilaaksojen 
pelastuslaitos 

4.1. Pelastuslain 30 §:n mukaan kunnan velvollisuus 
on huolehtia alueellaan sammutusveden hankin-
nasta pelastuslaitoksen tarpeisiin. Sammutusve-
sijärjestelmässä veden tuotto tulisi olla 2000 
l/min ja sammutusvesipisteen 300 m säteellä 
kaava-alueen kiinteistöistä. Kaavoituksen yhtey-
dessä on syytä selvittää, löytyykö riittävän teho-
kas vesiasema kaavamuutosalueelta tai sen välit-
tömästä läheisyydestä. 

Alueen kunnallisteknisen suunnittelun yhtey-
dessä varmistetaan, löytyykö kaava-alueelta riit-
tävän tehokkaita sammutusvesipisteitä pelastus-
laitoksen tarpeisiin. 

4.2. Pelastuslain 11 §:n mukaan hälytysajoneuvoille 
tarkoitetut tiet on pidettävä ajokelpoisina ja es-
teettöminä, ja teiden tulee mahdollistaa pelas-
tustoimen tehtävien hoidon. 

Metsolantielle laaditaan katusuunnitelma, jossa 
esitetään tarkempi mitoitus. Katusuunnitelma 
toteutetaan ennen alueen rakentumista.  

5. Vesikolmio Oy 5.1. Asemakaava-alueella oleva Vesikolmio Oy:n run-
kovesiputki tulee huomioida kaavoituksessa. 
Putki tulee uusia ja siirtää kaavoitettavien tont-
tien ulkopuolelle. Kustannuksista vastaa Kala-
joen kaupunki.  

Runkovesiputken sijainti on otettu huomioon 
kaavaratkaisussa. Putki sijoittuu tonttien ulko-
puolelle. 

5.2. Alueelle on suunniteltu sijoittaa siirtoviemäri-
putki Kalajoki-Himanka. Putkelle tulee osoittaa 
varaus kaava-alueelle valtatien 8 reunaan. 

Siirtoviemärille osoitetaan varaus ehdotetulle 
paikalle. 

6. Reija Kekäläi-
nen 

Luonto on Kalajoella hyvin tärkeä sekä asukkaille 
että turisteille. Valtaosa loma-asunnoista on ke-

Maankäyttö- ja rakennuslaki, maankäyttö- ja ra-
kennusasetus sekä luonnonsuojelulaki edellyttä-
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säkuukausia lukuun ottamatta tyhjillään ja mai-
semahaittoina. Onko siis välttämätöntä, että tu-
risteista tehdään osa maisemaa? Onko kaava-
hankkeen ulkoilualueen luonto tarkoitus säilyt-
tää ennallaan? Alueella voi katsoa olevan paljon 
maisemallista arvoa. Kaavahanke on kohtuulli-
nen, mutta toivotaan, että paikalliset asukkaat 
otetaan huomioon ja jätetään ympärille luontoa. 

vät luonnonarvojen ja maiseman huomioon ot-
tamista kaavoituksessa. Kaavoituksen yhtey-
dessä arvioidaan aina suunnitelman toteuttami-
sen vaikutukset luonnon ja maiseman arvoihin. 
Asemakaavan tavoitteena on ollut sekä mahdol-
listaa Kalajoen valtakunnallisesti merkittävän 
matkailukohteen toiminta ja tuottaa loma-asun-
totonttitarjontaa, että myös turvata alueen ar-
vot ja erityispiirteet. Vaikutukset paikallisten 
asukkaiden elinoloihin ja mm. virkistysmahdolli-
suuksiin on kaavatyössä huomioitu.  
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