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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

1.1 Tunnistetiedot 

Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 9.11.2016  päivättyä asemakaavaluonnoskarttaa. 

Asemakaavan muutos ja laajennus koskee Hiekkasärkkien asemakaavan Tapionportin aluetta. Alu-
een rajaus on esitetty kuvissa 2 ja 3. Asemakaava koskee tiloihin 208-402-5-402, 208-402-3-654, 
208-402-3-668, 208-845-0-8 kuuluvia maa-alueita. Kaava-alueen pinta-ala on noin 25,0 hehtaaria. 

Asemakaavalla muodostuu kaksitoista loma-asuntojen korttelia 320-332, sekä virkistys-, katu- ja lii-
kennealueet. 

Kaavan nimi:  Hiekkasärkkien asemakaavan muutos ja laajennus Tapionportin alueella 

Kaavan laatija: Serum arkkitehdit Oy, Nilsiänkatu 11-13 F 6, 00510 Helsinki 
Sami Heikkinen, arkkitehti SAFA, yks 408, pääsuunnittelija 

Kaavan vireilletulo: Asemakaava on tullut vireille 15.10.2015 asettamalla osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelma nähtäville. Vireilletulosta on tiedotettu 15.10.2015. 

OAS:  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä mielipiteiden esittämistä 
varten 15.10.–6.11.2015. 

Kaavaluonnos: nähtävillä 2.6.–23.6.2016 

Kaavaehdotus: elinkeino- ja maankäyttötoimikunta 9.11.2016 

 kaupunginhallitus 14.11.2016 

 nähtävillä 24.11.–30.12.2016 

Kaavan hyväksyminen: elinkeino- ja maankäyttötoimikunta xx.xx.xxxx  

kaupunginhallitus xx.xx.xxxx  

kaupunginvaltuusto xx.xx.xxxx 

1.2 Kaava-alueen sijainti 

Asemakaava-alue sijaitsee Hiekkasärkkien matkailukeskuksen alueen koillisosassa 4,5 kilometrin 
päässä Kalajoen keskustasta (kuva 2). 

Noin 20,4 hehtaarin suunnittelualue rajautuu etelässä valtatiehen 8 ja koillisessa Hiihtokeskuksen 
alueeseen. Itäpuolella on turkistarha-alue, jonka toiminta on päättynyt. Mariston laaja ulkoilualue 
reitistöineen sijoittuu kaava-alueen pohjois- ja koillispuolelle. Alueen länsipuolella on Tapionportin 
loma-asuntoalue sekä päättyvä Metsolantie. 

1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 

Kaavan nimi on Hiekkasärkkien asemakaavan muutos ja laajennus Tapionportin alueella. Asema-
kaavan tavoitteena on mahdollistaa loma-asuntoalueen laajentuminen. Alue täydentää Hiekkasärk-
kien matkailukeskusta ja hyödyntää läheisiä Hiihtokeskuksen ja Maristonpakkojen ulkoilumahdolli-
suuksia. 
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Kuva 2: Suunnittelualueen sijainti kaupunkirakenteessa, pohjalla maastokartta. 

 
Kuva 3: Kaava-alueen rajaus. 
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2 TIIVISTELMÄ 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 

Liikuntapuiston alueen asemakaavoittaminen on esitetty Kalajoen vuoden 2015 kaavoituskatsauk-
sessa käynnistettäväksi vuonna 2015. 

Kalajoen kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 12.10.2015 Tapionportin alueen asemakaavan 
muutoksen ja laajennuksen vireilletulosta. Vireilletulosta tiedotettiin asettamalla osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelma (OAS) nähtäville 15.10.2016. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 
15.10.–6.11.2016 mielipiteiden esittämistä varten. 

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 23.5.2016 asemakaavaluonnoksen asettamisesta nähtä-
ville. Asemakaavaluonnos oli nähtävillä 2.6.–23.6.2016. 

Kaavaehdotusta käsiteltiin Elinkeino- ja maankäyttötoimikunnan kokouksessa 9.11.2016. Kaupun-
ginhallitus päätti kokouksessaan 14.11.2016 asemakaavaehdotuksen asettamisesta nähtäville. 
Asemakaavaehdotus on nähtävillä 24.11.–30.12.2016. 

2.2 Asemakaava 

Alue on pääosin asemakaavoittamatonta. Alueen läntisimmällä osalla on voimassa Hiekkasärkkien 
asemakaava, jonka Tapionportin loma-asuntoaluetta koskeva laajennus on hyväksytty 19.6.2002. 

Tapionportin alueelle laadittava asemakaava ja asemakaavan muutos koostuu kahdestatoista loma-
asumiselle varatusta korttelialueesta sekä retkeily- ja ulkoilualueista, urheilu- ja virkistyspalvelujen 
alueista sekä yleisen tien alueesta. Alueen länsipuolelle päättynyttä Metsolantietä jatketaan koilli-
seen Hiihtomajantien suuntaan. Metsolantie toimii kaava-alueen kokoojakatuna. Valtatie 8:n aiheut-
tamaa liikennemelua vähennetään rakentamalla alueelle valtatien suuntainen meluvalli.  

Suunnittelualueen pinta-ala on 25,0 hehtaaria. Korttelialueita on noin 6,70 ha (26,8 % koko kaava-
alueesta), viheralueita noin 13,71 ha (54,8 %), liikennealuetta noin 1,61 ha (6,4 %) ja katualueita 
noin 3,00 ha (12,0 %). Rakennusoikeutta muodostuu yhteensä 8 740 k-m2. 

2.3 Asemakaavan toteuttaminen 

Kortteleiden tarkempi suunnittelu ja toteuttaminen on mahdollista aloittaa asemakaavan saatua lain-
voiman.  
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3 SUUNNITTELUALUEEN NYKYTILA 

3.1 Alueen yleiskuvaus 

Asemakaava-alueen pinta-ala on 25,0 hehtaaria. Asemakaava-alue sijoittuu Kalajoen keskustan ja 
Hiekkasärkkien matkailukeskuksen väliselle alueelle noin kolmen kilometrin etäisyydelle matkailu-
keskuksesta. Kaava-alue on nykyisellään pääosin metsäistä ja rakentamatonta. Alueella kulkee il-
majohto ja maakaapeli. Asemakaava-alue rajautuu etelässä Kokkolantiehen (valtatie 8) ja koillisessa 
Hiihtokeskuksen alueeseen. Itäpuolella on turkistarha-alue, jonka toiminta on päättynyt. Mariston 
laaja ulkoilualue reitistöineen sijoittuu kaava-alueen pohjois- ja koillispuolelle. Osa reiteistä johtaa 
Hiekkasärkkien suuntaan. Alueen länsipuolella on Tapionportin 2000-luvulla rakentunut loma-asun-
toalue sekä päättyvä Metsolantie, joka jatkuu ajourana Hiihtomajantielle.  

 
Kuva 4: Suunnittelualue rajattuna punaisella ortoilmakuvaan. Asemakaava-alueen halki kulkeva reitti 
yhdistää Metsolantien Hiihtomajantiehen. 

3.2 Maisemarakenne, maaperä ja topografia 

Kalajoki kuuluu Pohjanmaan maisemamaakuntaan ja seutuun nimeltä Keski-Pohjanmaan jokiseutu 
ja rannikko. Seudun maisemalle tyypillisiä piirteitä ovat suurehkot joet ja selvä- rajaiset jokilaaksot, 
ja niiden väliin rajautuvat karut ja soiset selännealueet. (Maisemamaakuntajako: Maisematyöryhmän 
mietintö 1992, osa I)  

Maakunnallisesti arvokas Hiekkasärkkien–Rahjan maisema-alue ulottuu Tapionportin asemakaava-
alueelle. Maisema-alueelle luonteenomaisia piirteitä ovat laaja lentohietikko sekä erilaiset rantamuo-
dostumat, kuten eroosiotörmät, rantavallit sekä vedenalaiset särkät ja kynnykset. Tapionportin alu-
eella tasaisesta maastosta erottuu koillis-lounaissuuntaisia dyynimuodostumia. 
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Kuva 5: Alueen koillisosan maastoa. Hiihtokeskukseen liittyvä täyttömäki näkyy taustalla. 
 

Suunnittelualueen maaperä on karkeaa hietaa. Alueen keskiosassa on paikoin pintamaana alle met-
rin kerros hienoainesmoreenia. Kallioperältään alue on kiillegneissiä. (Serum arkkitehdit Oy 2014, 
Maisemaselvitys, Kalajoen keskustan osayleiskaava) 

Topografialtaan maasto on melko tasaista. Korkeimmat kohdat löytyvät alueen pohjoisosan kukku-
lalta, jossa Hiihtokeskukseen liittyvän tekomäen kohdalla maasto kohoaa yli kymmenen metriä ym-
päristöään korkeammalle.  

Kaava-alueen valumavedet laskevat alueella sijaitsevien soistumien ja Keihäsojan kautta mereen. 
Suunnittelualueen lounaisin osa sijaitsee pohjavesialueella. Kourinkangas A -pohjavesialue on laa-
juudeltaan noin 9,47 km². 

3.3 Luonnonympäristö 

Tapionportin asemakaava-alueen metsät ovat pääsääntöisesti talouskäytössä olevia mäntyvaltaisia 
kuivahkoja kankaita, joilla esiintyy satunnaisesti myös kuusta ja koivua. Kuivahkojen kankaiden la-
jistossa esiintyvät mm. variksenmarja, kanerva ja puolukka. Alueella on myös tuoreita puolukka-
mustikkatyypin kankaita sekä soistuneita alueita, joilla esiintyy suovarpuja, kuten suopursua. 

  
Kuva 6: Kosteikkoa alueen luoteisosassa. 
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Kuva 7: Alueen keskiosan kangasmetsää. 
 

Alueelle on laadittu luontoselvitys Kalajoen matkailun ideasuunnitelman laatimisen yhteydessä 
(Pöyry Finland Oy 2010: Kalajoen matkailun ideasuunnitelma-alueiden (Keskuskarin ranta, Val-
kiadyynit ja Liikuntapuisto) luontoselvitys, liite 4). Asemakaava-alueen koillisin laita on osa Natura 
2000 -verkostoon sekä valtakunnalliseen harjujen suojeluohjelmaan kuuluvaa Maristonpakkojen laa-
jaa dyynialuetta. Alueen dyyneistä suurin osa on kiinteitä variksenmarjadyynejä. Suojelualueen mer-
kittävimmät alueet sijoittuvat dyynialueen luoteisosaan, Tapionportin asemakaava-alueen ulkopuo-
lelle. Luontoselvityksessä alueelta ei löytynyt muita huomionarvoisia luontokohteita.  

 

 
Kuva 8: Ote luontoselvityksen liitteestä 1.3: Selvitysalueen 3 kasvillisuuskuviointi (Pöyry Finland Oy 
2010: Kalajoen matkailun ideasuunnitelma-alueiden (Keskuskarin ranta, Valkiadyynit ja Liikunta-
puisto) luontoselvitys).  
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Kalajoen liikuntapuiston asemakaavoitusta varten on laadittu vuonna 2015 liito-oravaselvitys, joka 
kattaa myös Tapionportin alueen (Pöyry Finland Oy 2015: Hiekkasärkkien liikuntapuiston alue, liito-
oravaselvitys, liite 5). Liito-oravaselvitys keskittyi Tapionportin koillispuolella virtaavan Keihäsojan 
ympäristöön. Selvitetty alue (kuva 9) kattaa Tapionportin asemakaava-alueen koillisimman osan.  

Selvityksessä ei havaittu varmoja merkkejä liito-oravan esiintymisestä. Keihäsojan varren todettiin 
olevan liito-oravalle potentiaalista elinympäristöä puuston rakenteen vuoksi. Hiihtomajan kohdalla 
asemakaava-alueen koillispuolella havaittiin risupesä, joka on liito-oravalle sopiva levähdyspaikka 
(kuva 9). Keihäsojan varsi olisi hyvä säilyttää luonnontilaisen kaltaisena. 

 
Kuva 9: Liito-oravaselvityksen kartoitusalue ja havainnot (Pöyry Finland Oy 2015: Hiekkasärkkien 
liikuntapuiston alue, liito-oravaselvitys, liite 5). 

3.4 Rakennettu ympäristö 

Asemakaava-alue on rakentamatonta. Alueen länsipuolelle sijoittuu Tapionportin loma-asuntoalue 
ja itäpuolelle turkistarha-alue, jonka toiminta on päättynyt. Alueen pohjoispuolella hiihtokeskuksessa 
on hiihtomaja, leikkipuisto, köysipuisto sekä pieni hiihtostadion valaistuine latureitteineen. Alueelle 
ei sijoitu kulttuurihistoriallisia arvoja. 

Palvelut 

Kaava-alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole palveluja. Lähimmät julkiset palvelut sijait-
sevat Kalajoen keskustassa noin 3,5 kilometrin etäisyydellä. Lähimmät kaupalliset palvelut ovat kah-
vila/keramiikkapaja Kokkolantien varressa sekä Matkailutien ja Kokkolantien risteyksessä sijaitseva 
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Tapiontupa, joka tarjoaa mm. ravintola-, majoitus- ja kokouspalveluja. Hiekkasärkkien matkailukes-
kuksen ravintola-, matkailu- ja majoituspalvelut sijaitsevat noin kolmen kilometrin päässä kaava-alu-
eelta.  

Työpaikat, elinkeinotoiminta 

Suunnittelualueella ei ole työpaikkoja. Alueen koillispuolelle sijoittuva hiihtokeskuksen alue sekä Ma-
ristonpakkojen ulkoilualue tarjoavat puitteita matkailulle. Valtatien 8 eteläpuolelle sijoittuu Meinalan 
yritysalue, jossa on pienteollisuutta ja muuta yritystoimintaa. 

Virkistys 

Kalajoen rannikon Natura-alueet tarjoavat monipuolisia virkistyskäyttömahdollisuuksia. 
Mariston laaja ulkoilualue reitistöineen sijoittuu kaava-alueen pohjois- ja koillispuolelle. Mariston ul-
koilualueella sijaitsee hiihtokeskus, jonka yhteydessä ovat hiihtomaja sisäliikuntatiloineen, pieni hiih-
tostadion ja ampumarata ampumahiihtoa varten, leikkipuisto, köysipuisto sekä ulkoilijoita palveleva 
kota. Hiihtokeskuksen kautta kulkee useita erilaisia reittejä, joista osa johtaa Hiekkasärkkien mat-
kailu-ja virkistysalueille ja osa Kalajoen keskustan tai Maristonpakkojen suuntiin. Osa reiteistä on 
valaistuja. Eri reitit palvelevat niin hiihtäjiä, ratsastajia, lenkkeilijöitä kuin sauvakävelijöitäkin. 

Hiekkasärkkien alueella on mm. uimaranta, golf-kenttä, kylpylä kuntoliikuntapalveluineen, vesi-
puisto, ravirata, ratsutila, moottoriurheilurata sekä pienlentokenttä. Pleunan/Siiponjoen luontopolku 
(20 km), Pleunan maastopyöräreitti (30 km) sekä moottorikelkkareitti lähtevät Matkailutien risteyk-
sestä noin kilometrin päästä kaava-alueelta. 

Liikenne 

Alueen eteläpuolella kulkevan Kokkolantien (valtatie 8) liikennealue kuuluu asemakaava-alueeseen. 
Tien vuorokautinen liikennemäärä kaava-alueen kohdalla on noin 6500 ajoneuvoa, josta raskaan 
liikenteen osuus on noin kymmenesosa (Kalajoen keskustan osayleiskaavan rakennemallivaiheen 
melutarkastelut, Ramboll Finland Oy 2014). Kokkolantien pohjoispuolelle sijoittuu kevyen liikenteen 
reitti, joka yhdistää Hiekkasärkät ja Kalajoen keskustan.  

Kulku kaava-alueelle lännensuunnasta tapahtuu Metsolantien kautta. Metsolantie päättyy ennen 
kaava-alueen rajaa ja jatkuu ajourana asemakaava-alueen läpi Hiihtomajantielle. Idän suunnasta 
kaava-alueelle on kulku Hiihtomajantietä pitkin Hiihtokeskuksen kautta. Alueen koilliskulmassa on 
hiihtäjiä ja muita ulkoilijoita palveleva yleinen pysäköintialue.  

Lähimmät julkisen liikenteen pysäkit sijoittuvat Kokkolantielle Matkailutien pohjoisen liittymän koh-
dalle alle kilometrin päähän asemakaava-alueesta. Pysäkeiltä kulkee vuoroja Kokkolan ja Oulun 
suuntiin useita kertoja päivässä.  

Tekninen huolto 

Kaava-alue ei ole vesi- ja viemäriverkoston piirissä. Suunnittelualueen keskiosassa kulkee Kokko-
lantien suuntainen ilmajohtolinja Hiihtomajantieltä länteen. Samassa aukossa kulkee myös runkove-
sijohto sekä siirtoviemärilinja paineputkena. 

3.5 Maanomistus 

Asemakaava-alue on pohjoisosaltaan kaupungin omistuksessa. Alueen eteläosa on ollut yksityi-
sessä omistuksessa. Kaupunginvaltuusto on 25.4.2016 päättänyt maa-alueiden vaihdosta, jolla alu-
een eteläosa tulee kaupungin omistukseen. 
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4 KAAVOITUSTILANNE 

4.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) tulivat tarkistettuina voimaan 1.3.2009. VAT:ien en-
sisijaisena tehtävänä on varmistaa, että valtakunnallisesti merkittävät asiat otetaan huomioon ja nii-
den toteutumista edistetään valtion viranomaisten toiminnassa, maakunnan suunnittelussa sekä 
kuntien alueidenkäytön suunnittelussa.  

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet välittyvät kuntien alueiden käytön suunnitteluun erityisesti 
maakuntakaavan ohjausvaikutuksen välityksellä. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on otettu 
huomioon Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavoissa. Monet tavoitteista, kuten elinympäristön laatua 
koskevat tavoitteet, ovat sellaisia, että niiden huomioiminen tulee tapahtua myös suoraan kuntakaa-
voituksessa ja erityisesti yleiskaavoissa. Tämän yleiskaavan laatimiseen erityisesti vaikuttavat ta-
voitteet on esitetty alla. 

1 Toimiva aluerakenne  

- Aluerakenteen ja alueidenkäytön kehittäminen perustuen ensisijaisesti alueiden omiin vah-
vuuksiin ja sijaintitekijöihin 

- Aluerakennetta kehitetään monikeskuksisena ja verkottuvana sekä hyviin liikenneyhteyksiin 
perustuvana kokonaisuutena. 

- Alueidenkäytöllä edistetään kaupunkien ja maaseudun vuorovaikutusta sekä kyläverkoston 
kehittämistä. 

2 Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu  

- Olemassa olevia yhdyskuntarakenteita hyödynnetään sekä eheytetään kaupunkiseutuja ja 
taajamia sekä parannetaan samalla elinympäristön laatua.  

- Maaseudun asutusta sekä matkailu- ja muita vapaa-ajan toimintoja suunnataan tukemaan 
maaseudun taajamia ja kyläverkostoa sekä infrastruktuuria. 

- Liikenneturvallisuutta sekä joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä parannetaan. 
Varataan riittävät alueet jalankulun ja pyöräilyn verkostoja varten sekä edistetään verkosto-
jen jatkuvuutta, turvallisuutta ja laatua. 

- Kiinnitetään erityistä huomiota ihmisten terveydelle aiheutuvien haittojen ja riskien ennalta 
ehkäisemiseen ja olemassa olevien haittojen poistamiseen.  

- Luodaan edellytykset ilmastonmuutokseen sopeutumiselle. 
- Huolehditaan siitä, että viheralueista muodostuu yhtenäisiä kokonaisuuksia.  

3 Luonto- ja kulttuuriympäristö, virkistys 

- Edistetään elollisen ja elottoman luonnon kannalta arvokkaiden ja herkkien alueiden moni-
muotoisuuden säilymistä.  

- Edistetään luonnon virkistyskäyttöä sekä luonto‐ja kulttuurimatkailua kestävällä tavalla. 

4 Toimivat yhteydet 

- Kehitetään liikennejärjestelmää eri kulkumuodot käsittävinä kokonaisuuksina. 
- Vähennetään henkilöautoliikenteen tarvetta ja parannetaan ympäristöä vähän kuormittavien 

liikennemuotojen käyttöedellytyksiä. 

4.2 Maakuntakaava 

4.2.1 Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava 

Alueella on voimassa Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava, jonka ympäristöministeriö on vahvista-
nut 17.2.2005 (kuva 10). Tapionportin asemakaava-alue on maakuntakaavassa osoitettu loma- ja 
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matkailualueeksi, jonka yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja käytössä tulee ottaa huomioon 
maankohoamisrannikon erityispiirteet (R-1). Asemakaava-alueen koillispuolella on Maristonpakko-
jen Natura 2000 -alue, joka on osoitettu myös merkinnällä arvokas harjualue (MY-hs). Alue sijaitsee 
tärkeällä pohjavesivyöhykkeellä (vaaleansininen pystyraidoitus). Alueen lounaisin kulma on pohja-
vesialuetta (sininen pistekatkoviiva).  

Asemakaava-alue on osa Kalajoen matkailun vetovoima-aluetta / matkailun ja virkistyksen kehittä-
misen kohdealuetta (mv-5, tummanvihreä viiva), jolla alueen kehittäminen merellisenä matkailualu-
eena perustuu Hiekkasärkkien matkailukeskuksen palveluihin sekä Rahjan saariston ja muun maan-
kohoamisrannikon luonnon- ja kulttuuriympäristöön liittyviin virkistys- ja vapaa-aikatoimintoihin. Ase-
makaava-alue kuuluu myös Kalajokilaakson maaseudun kehittämisen kohdealueeseen (mk-6, vaa-
leanruskea viiva), jonka suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota maatalouden ja muiden maa-seu-
tuelinkeinojen toimintaedellytyksiin, luonnon ja ympäristön kestävään käyttöön, maiseman hoitoon 
sekä joen vedenlaadun parantamiseen. On myös pyrittävä sovittaa yhteen maaseutuelinkeinojen, 
pysyvän asutuksen ja loma-asutuksen tavoitteet ja turvattava ensisijaisesti maatalouden toiminta-
edellytykset. 

Asemakaava-alue on osa maakunnallisesti arvokasta Hiekkasärkkien–Rahjan maisema-aluetta 
(vaaleansininen vaakaraidoitus). Valtatie 8 on asemakaava-alueen kohdalla kulttuurihistoriallisesti 
tai maisemallisesti merkittävä tie tai reitti (Pohjanmaan rantatie). Valtatien 8 varteen on osoitettu 
Kalajoen keskustaajamasta Hiekkasärkkien suuntaan johtava moottorikelkkailun pääreitti.  

 
Kuva 10: Ote Pohjois-Pohjanmaan lainvoimaisesta maakuntakaavasta (vahvistettu 17.2.2005). 

4.2.2 Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaava 

Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaava (kuva 11)  tarkentaa voimassa olevaa maakuntakaa-
vaa energiantuotannon ja -siirron, kaupan ja taajamien,  luonnonympäristön sekä liikennejärjestel-
män osalta. 1. vaihemaakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 2.12.2013. Ympäristömi-
nisteriö vahvisti kaavan 23.11.2015.  

Kaavassa Kalajoen keskusta ja Hiekkasärkät on osoitettu kaupunkikehittämisen kohdealueeksi ”Ka-
lajoen matkailukaupunki” (kk-6, punainen viiva). Aluetta kehitetään kansainvälisenä matkailu- ja kau-
punkikeskuksena. Suunnittelussa tulee edistää toiminnallisesti monipuolisen sekä maisemallisesti ja 
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kaupunkikuvallisesti korkeatasoisen matkailukaupungin kehittämistä Kalajoen kaupunkikeskustan ja 
Hiekkasärkkien matkailukeskuksen muodostaman kaksoiskeskuksen varaan. Voimassa olevassa 
maakuntakaavassakin esiintynyt vihreä pisteviiva on tarkentunut luonnon monikäyttöalueeksi. Alue-
kokonaisuus sisältää virkistyskäytön kannalta kehitettäviä, arvokkaita luontokohteita. Alueen maan-
käyttöä suunniteltaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota arvokkaiden luontoalueiden virkistyskäyt-
tömahdollisuuksien edistämiseen, niiden välisten reitistöjen muodostamiseen sekä maisema- ja ym-
päristöarvojen säilymiseen. Kalajoen matkailun vetovoima-alueen / matkailun ja virkistyksen kehit-
tämisen kohdealueen (mv-5, tummanvihreä viiva) merkintä on asemakaava-alueen osalta säilynyt 
ennallaan. 

Valtatie 8 välillä Vaasa–Oulu on merkitty merkittävästi parannettavaksi valtatieksi. Valtatien varteen 
on merkitty Kalajoen keskustaan suuntaava kevyen liikenteen yhteystarve (punainen pisteviiva-
nuoli). Maristonpakkojen alue on kaavassa arvokas geologinen muodostuma, tarkemmin tuuli- ja 
rantakerrostuma (ge-3).  

 
Kuva 11: Ote Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 1. vaihekaavasta (vahvistettu 23.11.2015). 

4.2.3 Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaava 

Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavan teemoina ovat maaseudun asutusrakenne, kulttuu-
riympäristöt, virkistys- ja matkailualueet, seudulliset materiaalikeskus- ja jätteenkäsittelyalueet, seu-
dulliset ampumaradat sekä puolustusvoimien alueet. Vaihekaavaehdotus on ollut nähtävillä 5.9.–
4.10.2016. Ehdotuksessa (kuva 12) Tapionportin asemakaava-alue on matkailupalvelujen aluetta, 
jonka yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja käytössä tulee ottaa huomioon maankohoamisran-
nikon erityispiirteet (RM-1). Valtatie 8 on osoitettu maakunnallisesti arvokkaana tieosuutena (Poh-
janmaan rantatie). 
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Kuva 12: Ote Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 2. vaihekaavaehdotuksesta (ollut nähtävillä 
5.9.–4.10.2016). 

4.2.4 Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaava 

Maakuntahallitus on päättänyt 18.1.2016 kolmannen vaihemaakuntakaavan vireilletulosta. Osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 26.1.-26.2.2016. 3. vaihekaavan teemoja ovat poh-
javesi- ja kiviainesalueet, mineraalipotentiaali- ja kaivosalueet, Oulun seudun liikenne ja maankäyttö, 
tuulivoima-alueiden tarkistukset, Vaalan ja Himangan kaavamerkintöjen tarkistukset sekä muut maa-
kuntakaavamerkintöjen päivitykset. Kaavaluonnoksen on tarkoitus valmistua vuoden 2016 lopulla ja 
ehdotuksen 2017 syksyllä. Kaavan hyväksymiskäsittely olisi vuoden 2017 lopulla. 

4.3 Yleiskaava 

4.3.1 Hiekkasärkkien rantaharjualueen oikeusvaikutteinen osayleiskaava 

Asemakaava-alueella on voimassa Hiekkasärkkien rantaharjualueen oikeusvaikutteinen osayleis-
kaava (hyväksytty 2008, kuva 13). Pääosa asemakaava-alueesta on loma-asuntoaluetta, joka on 
tarkoitettu erillisille loma-asuntorakennuksille (RA-2), sekä retkeily- ja ulkoilualuetta (VR-1). Loma-
asuntoalueen eteläpuolella kulkee Hiihtomajantieltä Metsolantielle johtava tie/katuyhteys. Valtatien 
8 (yleisen tien alue, LT) varressa on suojaviheralue (EV). Alueen pohjoispuolelle on osoitettu itä–
länsi-suuntainen ulkoilureitti ja valtatien varteen kevyenliikenteen pääyhteys – reitit ovat olemassa 
olevia. Valtatien eteläpuolella on teollisuuden ja työpaikkojen alue, jolla ympäristö asettaa toiminto-
jen laadulle erityisiä vaatimuksia (TPY). 
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Kuva 13: Ote Hiekkasärkkien rantaharjualueen osayleiskaavasta (hyväksytty 2008). 

4.3.2 Kalajoen keskustan osayleiskaava 

Kalajoen keskustan osayleiskaavoitus on vireillä. Osayleiskaava-alue sijoittuu Tapionportin asema-
kaava-alueen itärajalle ja ulottuu Kalajoen keskustan pohjois-, itä- ja eteläpuolisilla alueilla Rahvon 
teollisuusalueen pohjoispuolelle ja Mehtäkyläntielle ja Etelänkylälle asti. Osayleiskaavaluonnos on 
ollut nähtävillä 15.1.–13.2.2015 (kuva 14).  

Luonnoksessa Tapionportin asemakaava-alueen itäpuoliset alueet on osoitettu urheilu- ja virkistys-
palvelujen alueiksi (VU-2 ja VU-3). Hiihtokeskuksen alueelle (VU-3) saa rakentaa mm. toimintaa ja 
virkistyskäyttöä palvelevia rakennuksia ja ulkoilureittejä. Suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota 
luonnon kulutuskestävyyteen, ulkoilun ohjaamiseen ja maisemanmuotojen säilymiseen ja turvattava 
Natura 2000 -suojeluverkostoon liittyvät luontoarvot. Lähempänä Kokkolantietä olevat alueet on 
osoitettu merkinnällä VU-2. Alueet sisältävät hevosurheilun alueita. Toimintojen toteutus tulee rat-
kaista asemakaavalla tai muulla yksityiskohtaisella suunnitelmalla, jossa on huomioitu toimintojen, 
rakentamisen, liikenneyhteyksien ja reitistöjen järjestelyt. 
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Kuva 14: Ote Kalajoen keskustan osayleiskaavaluonnoksesta (nähtävillä 15.1.–13.2.2015). 

4.4 Asemakaava 

Alue on pääosin asemakaavoittamatonta. Suunnittelualueen läntisimmällä osalla (Metsolantie) on 
voimassa Hiekkasärkkien asemakaava (kuva 15). Tapionportin läntisen osan käsittävä Hiekkasärk-
kien asemakaavan muutos ja laajennus on hyväksytty 19.6.2002. 

 
Kuva 15: Ajantasa-asemakaava suunnittelualueen ympäristöstä. Suunnittelualue sijoittuu välittö-
mästi asemakaavoitetun alueen itäpuolelle. 
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4.5 Muut aluetta koskevat suunnitelmat 

4.5.1 Kalajoen matkailustrategia 

Kalajoen seudun matkailustrategian välitarkastelu on laadittu FCG Planeko Oy:n toimesta vuonna 
2009. Strategiassa asetettiin tavoitteeksi Kalajoen matkailutulon, vuodepaikkojen ja yöpymisvuoro-
kausien kaksinkertaistuminen vuoteen 2020 mennessä. Työssä esitettiin toimenpideohjelma vuosille 
2009-2013 ja määriteltiin mm. päivitetty visio, kohderyhmät sekä roolit ja työnjako matkailutoimijoi-
den kesken. 

4.5.2 Kalajoen matkailun ideasuunnitelmat 

Kalajoen kaupunki tilasi Pöyry Finland Oy:ltä matkailun ideasuunnitelman kolmelle Hiekkasärkillä 
sijaitsevalle alueelle, joista yksi oli Liikuntapuiston alue. Tavoitteeksi asetettiin kehittää Liikuntapuis-
tosta korkeatasoinen ja yhtenäinen liikuntapuisto, joka profiloituu luontoliikunta- ja tapahtuma-alu-
eena. Alueelle laadittiin kolme vaihtoehtoista rakennemallia, joista VE1 valikoitui jatkosuunnittelun 
pohjaksi. Yleissuunnitelmassa alueelle esitettiin sijoittuvaksi ala-asteen koulu ja liikuntatilat, frisbee-
golfpuisto, hiihtomaa ja lumileikkialue, leikkipuisto ja miniareena, ulkoliikuntapaikka sekä pysäköintiä 
(kuva 16). 

 
Kuva 16: Kalajoen matkailun ideasuunnitelmat, Liikuntapuiston alueen yleissuunnitelma, Pöyry Fin-
land Oy, 18.2.2011. 
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4.5.3 Kalajoen matkailun kasvuohjelma 2015–2025 

Kalajoen matkailun kasvuohjelma 2015–2025 on laadittu konsulttityönä vuonna 2014. Työn tekemi-
sestä vastasi Creamentors Oy. Ohjelmassa on esitetty konkreettisia toimenpiteitä, aikatauluja, to-
teuttajatahoja ja resursseja matkailustrategian tavoitteen toteuttamiseksi. Tapionportin asema-
kaava-alue sijoittuu ohjelmassa esitetylle Hiekkasärkkien ympäristön aktiviteetti- ja tapahtuma-
vyöhykkeelle.  Tapionportin läheisyyteen on esitetty sijoittuvaksi hiihtokeskus ”Ski World” sekä he-
vosiin liittyvien toimintojen keskus ”Horse Village” (kuva 17). 

 
Kuva 17: Kuvitusta Kalajoen matkailun kasvuohjelman raportista, Creamentors 2014. 

4.5.4 Hiihtokeskuksen tekomäen suunnitelmat 

Kalajoen kaupungin tekniset palvelut on vuonna 2009 laatinut suunnitelman tekomäen rakenta-
miseksi entisen hiekkakuopan alueelle Tapionportin asemakaava-alueen koillisosaan. Suunnitelma 
sisältää hiihtomaan/tekniikkarinteen, pulkkamäen, osan latuverkostoa sekä pysäköintialueen (kuva 
18). Suunnitelma on osin toteutunut. 

 
Kuva 18: Suunnitelma tekomäen rakentamiseksi Hiihtokeskuksen alueelle (Kalajoen kaupunki, tek-
niset palvelut, 2009). 
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5 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

5.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 

Hiekkasärkkien alueella on pulaa vapaista loma-asuntotonteista. Liikuntapuiston alueen asemakaa-
voittaminen on esitetty Kalajoen vuoden 2015 kaavoituskatsauksessa käynnistettäväksi vuonna 
2015. 

5.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 

Vireilletulo 

Liikuntapuiston alueen asemakaavoittaminen on esitetty Kalajoen vuoden 2015 kaavoituskatsauk-
sessa käynnistettäväksi vuonna 2015. Tekninen johtaja on tehnyt viranhaltijapäätöksen kaavan laa-
dinnan hankinnasta Serum arkkitehdit Oy:ltä 31.3.2015. 

Kalajoen kaupunginhallitus päätti 12.10.2015 kaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointi-
suunnitelman nähtäville asettamisesta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä mie-
lipiteiden esittämistä varten 15.10.–6.11.2015. 

Osalliset 

Osallisia ovat kaikki, joiden oloihin asemakaavan muutos ja laajennus saattaa huomattavasti vaikut-
taa. Osallisia ovat siten kaava-alueen asukkaat, alueella työssä käyvät henkilöt, alueella toimivat 
yritykset ja yhdistykset, alueen maanomistajat sekä myös ne viranomaiset ja kaupungin toimielimet, 
joiden toimialueeseen kaava-alue kuuluu. Alueen suunnittelu tapahtuu vuorovaikutuksessa osallis-
ten, suunnittelijoiden ja viranomaisten kanssa. 

Osallisia ovat ainakin: 

Kalajoen kaupungin tekninen lautakunta 
Kalajoen kaupungin ympäristölautakunta 
Pohjois-Pohjanmaan Liitto 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 
Pohjois-Pohjanmaan museo 
Jokilaaksojen pelastuslaitos 
alueen maanomistajat  
Elisa Oyj 
Osuuskunta Valkeavesi 
Elenia Verkko Oy 
Kalajoen Lämpö Oy 
Kalajoen matkailuyhdistys 
Vesikolmio Oy 

5.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 

Kaavan sisältöä ja laadintaa kuvaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä maan-
käyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisesti Kalajoen kaupungintalolla 15.10.–6.11.2016 sekä kaupun-
gin www-sivustolla. Asemakaavan vireille tulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä 
olosta on ilmoitettu kaupungin ilmoituslehdessä (Kalajokiseutu), kaupungin ilmoitustaululla sekä kir-
jeellä osallisille. Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma on selostuksen liitteenä 3. 

Asemakaavaluonnos oli nähtävillä 2.6.–23.6.2016. Kaavaluonnoksesta saatiin lausuntoja ja mielipi-
teitä yhteensä kuusi kappaletta. Lausunnot ja mielipiteet huomioitiin kaavaehdotusvaiheessa ja nii-
hin laadittiin perustellut vastineet (liite 6a). 
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Asemakaavaehdotus on nähtävillä 24.11.–30.12.2016. 

5.4 Viranomaisyhteistyö 

Aloitusvaiheessa ei ole ollut tarpeen järjestää viranomaisneuvottelua. Sekä asemakaavaluonnok-
sesta että kaavaehdotusvaiheessa laaditusta Natura-arvioinnista pyydettiin lausunnot viranomaista-
hoilta. Myös asemakaavaehdotuksesta esitetään lausuntapyynnöt viranomaisille. Viranomaisneu-
vottelu järjestetään kaavaehdotuksen nähtäville asettamisen jälkeen. 

5.5 Suunnitteluvaiheiden käsittely ja päätökset 

Kalajoen kaupunginhallitus päätti 12.10.2015 kaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointi-
suunnitelman nähtäville asettamisesta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 15.10.–
6.11.2015. Kaupunginhallitus päätti 23.5.2016 asemakaavaluonnoksen asettamisesta nähtäville. 
Asemakaavaluonnos oli nähtävillä 2.6.–23.6.2016. Kaupunginhallitus päätti 14.11.2016 asemakaa-
vaehdotuksen asettamisesta nähtäville. Asemakaavaehdotus on nähtävillä 24.11.–30.12.2016. 

6 ASEMAKAAVAN TAVOITTEET 

6.1 Asemakaavatyölle asetetut tavoitteet 

Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella on tarkoitus kehittää Hiekkasärkkien ja Hiihtokeskuk-
sen välisen alueen maankäyttöä. Alueen suunnittelun tavoitteet teemoittain ovat: 

1. Yhdyskuntarakenne ja liikenneyhteydet: 

- Alueen maankäyttöä suunnitellaan osana Liikuntapuiston laajaa ja monivaiheista kokonai-
suutta. Osa-alueiden yhteensovitukseen ja vaiheittaiseen toteutukseen kiinnitetään erityistä 
huomiota. 

- Tavoitteena on laadukas maankäytön suunnitelma, joka huomioi alueen ominaispiirteet ja 
vetovoimatekijät sekä hyödyntää olemassa olevaa rakennetta.  

- Alueesta muodostetaan nivel, joka kytkee luontevasti Hiekkasärkkien matkailualueen loma-
asumisen ja palvelut sekä Maristonpakkojen ulkoilualueeseen että Liikuntapuiston aluee-
seen. 

- Alueen halki osoitetaan Metsolantieltä Hiihtomajantielle johtava katuyhteys. 

2. Matkailun kehittäminen: 

- Tavoitteena on muodostaa Tapionportin alueelle korkeatasoinen ja houkutteleva loma-asun-
toalueen osa ja vastata siten Hiekkasärkkien alueen vapaiden loma-asuntotonttien kasva-
neeseen kysyntään. 

- Alue suunnitellaan Pohjois-Pohjanmaan ja Kalajoen matkailustrategioiden mukaisesti.  
- Huomioidaan Hiihtokeskukseen liittyvät suunnitelmat.  

3. Maisema- ja taajamakuva: 

- Otetaan suunnittelussa huomioon Hiekkasärkkien matkailualueen maiseman erityispiirteet ja 
muodostetaan uusista kortteleista luonteva laajennus olemassa olevalle loma-asuntoalu-
eelle.  

- Sovitetaan rakentaminen alueen metsäiseen maisemaan. 
- Muodostetaan Metsolantielle hallittu rajaus. Säilytetään alueen metsäinen ilme myös kokoo-

jakadun varrella. 

4. Rakentaminen: 

- Rakentamisella muodostetaan laadukas ja hengeltään yhtenäinen kokonaisuus, joka huo-
mioi loma-asumisen tarpeet ja alueen ominaispiirteet. 
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- Rakennettujen ja rakentamattomien alueiden välille pyritään muodostamaan selvä rajaus. 
Väljän ja kaikkialle alueelle ulottuvan rakentamismaton sijaan rakentaminen pyritään tiivistä-
mään naapurustoihin, joissa loma-asunnot rajaavat sisälleen tonttikadun. Näin rakentamisen 
ympärillä on mahdollista säilyttää laajemmat yhtenäiset viheralueet. 

- Tonttikaduista pyritään muodostamaan viihtyisiä, kunkin naapuruston identiteettiä ja yhteis-
henkeä vahvistavia kohtauspaikkoja.  

- Hyödynnetään ympäristön virkistysmahdollisuuksia sijoittamalla kaikki loma-asuntotontit vi-
heralueiden äärelle. Näin taataan kaikille loma-asukkaille suora yhteys ympäröiville virkistys-
alueille ja mahdollistetaan metsäiset näkymät loma-asunnoista. 

- Valtatien aiheuttama melu ja muut ympäristön asettamat rajoitukset huomioidaan suunnitte-
lussa. 

- Kytketään alue kaupungin vesihuoltoverkostoon. 

5. Hiihtokeskus: 

- Mahdollistetaan Hiihtokeskuksen alueen kehittyminen asemakaava-alueen rajalla.  
- Osoitetaan riittävät tilavaraukset latuverkostolle, hiihtotekniikkarinteelle, pulkkamäelle sekä 

näitä palvelevalle pysäköinnille. 

6. Viheralueet ja ulkoilureitit: 

- Alueen ympäristöä kehitetään miellyttävänä ja luonnoltaan monimuotoisena retkeily- ja ulkoi-
lualueena.  

- Rakentamisen ympärillä pyritään säilyttämään mahdollisimman laajat, yhtenäiset viheralu-
eet, jotka kytkeytyvät osaksi laajempaa viheralueverkostoa. 

- Turvataan alueen nykyisten reittien ja ulkoilualueiden säilyminen. Houkuttelevat ja sujuvat 
reitit ulotetaan Hiekkasärkkien, Maristonpakkojen sekä Kalajoen keskustan suuntiin. Huomi-
oidaan reittien eri käyttäjäryhmät ja näiden tarpeet (mm. lenkkeilijät, hiihtäjät, sauvakävelijät 
ja ratsastajat) sekä reittien ympärivuotiset käyttömahdollisuudet. 

7. Luonnon monimuotoisuus ja pohjavesi: 

- Säilytetään Natura 2000-verkostoon sekä valtakunnalliseen harjujen suojeluohjelmaan kuu-
luvan Maristonpakkojen dyynialueen arvot. 

- Varmistetaan, ettei kaavan toteuttamisella ole haitallisia vaikutuksia Kourinkankaan pohjave-
sialueeseen. 

8. Vuorovaikutus: 

- Alueen suunnittelu toteutetaan tiiviissä vuorovaikutuksessa kaupungin toimialojen, Kalajoen 
matkailuyrittäjien, lähialueiden asukkaiden sekä muiden osallisten kanssa.  

6.2 Tavoitteiden tarkentuminen prosessin aikana 

Kaavan tavoitteita tarkennettiin luonnosvaiheessa saadun palautteen perusteella. Kaavaluonnok-
sesta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin laadittiin perustellut vastineet (liite 6a). Kalajoen keskus-
tan osayleiskaavoituksen yhteydessä laadittua Natura-arviointia päivitettiin siten, että se vastaa lain 
tarkoittamaa Natura-arviointia myös Tapionportin kaavahankkeen osalta. Pohjavesialuetta koskevaa 
kaavamerkintää tarkistettiin. Kalajoki–Himanka -siirtoviemäriä varten osoitettiin kaavakartalle va-
raus. Kaavaselostusta täydennettiin mm. Natura-vaikutusten sekä meluesteen toteuttamisen osalta. 

Kaavaehdotusvaiheessa tarkistettiin hieman kaavaratkaisua maastossa tehtyjen tarkastelujen pe-
rusteella. Tonttikatuja siirrettiin jonkin verran maaston korkeusvaihteluiden takia. Joidenkin loma-
asuntotonttien sijoittumista tarkistettiin samassa yhteydessä, jotta ojia ja kosteikkoja jäisi mahdolli-
simman vähän korttelialueiden puolelle. Kaavaehdotusvaiheessa alueelta poistettiin yksi loma-asun-
totontti, joka sijoittui kostean painanteen alueelle. 
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7 ASEMAKAAVAN KUVAUS 

7.1 Kaavan rakenne 

Asemakaava-alueelle sijoittuu 12 loma-asuntojen korttelialuetta (RA-19), jotka muodostavat neljä 
pienempää naapurustoa. Alueelle tulee yhteensä 53 loma-asuntotonttia. Rakentaminen on 1,5 ker-
roksista.  

Hiekkasärkkien suunnasta tulevaa Metsolantietä jatketaan asemakaava-alueen halki ja liitetään 
Hiihtomajantiehen. Metsolantien linjaus sovitetaan Kalajoen keskustan osayleiskaavaluonnoksessa 
(nähtävillä 15.1.–13.2.2015) esitettyyn kokoojakadun linjaukseen. Metsolantien linjaus poikkeaa si-
ten Hiekkasärkkien rantaharjualueen osayleiskaavasta (hyv. 2008), jossa kokoojakatu oli linjattu alu-
een eteläosaan valtatien 8 läheisyyteen.  

Naapurustojen väliin jää retkeily- ja ulkoilualuetta (VR) sekä ohjeellisina osoitettuja ulkoilureittejä. 
Kaava-alueen pohjoisosaan on osoitettu Hiihtokeskukseen liittyvä urheilu- ja virkistyspalvelujen alue 
(VU), jolle johtaa ajoyhteys Metsolantieltä. VU-alueelle sijoittuu pysäköinnille varattu alueen osa (p), 
joka palvelee Hiihtokeskuksen ja ulkoilualueen käyttäjiä. Maristonpakkojen Natura-alueen (nat) sekä 
arvokkaan harjualueen (ge) rajaukset on osoitettu kaavakartalla. Kokkolantie/valtatie 8 alueen ete-
läosassa on liikennealuetta (LT). Tien pohjoispuolelle on osoitettu melunsuojaustarve sekä varaus 
jätevesiviemärille.  

 
Kuva 19: Kaavaehdotuskartta 14.11.2016 (liite 1). 
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7.2 Mitoitus 

Aluevaraukset ja rakentaminen 

Suunnittelualueen pinta-ala on 25,0 hehtaaria. Korttelialueita on noin 6,7 ha (26,8 % koko kaava-
alueesta), viher- ja virkistysalueita noin 13,7 ha (54,8 %), liikenne-aluetta noin 1,61 ha (6,4 %) ja 
katualueita noin 3,0 ha (12,0 %). Rakennusoikeutta muodostuu yhteensä 8 740 k-m2.  

Käyttötarkoitus pinta-ala osuus 
kaava-alu-
eesta 

tontteja 
(kpl) 

rakennusoikeus 
(120/150/200 k-m² 
/tontti) 

autopaikat    
(2 ap/ as.) 

korttelite-
hokkuus ek 
(keskiarvo) 

RA-19 (yhteensä) 6,70 ha 26,79 % 53 8 740 k m² 106 ek= 0,127 

naapurusto 1: 
korttelit 321, 322, 
323 

1,78 ha  14 2 350 k m² 28 ek= 0,132 

naapurusto 2: 
korttelit 324, 325, 
326 

1,49 ha  12 1980 k m² 24 ek= 0,133 

naapurusto 3: 
korttelit 327, 328, 
329 

1,75 ha  13 2 130 k m² 26 ek= 0,121 

naapurusto 4: 
korttelit 330, 331, 
332 

1,67 ha  14 2 280 k m² 28 ek= 0,136 

VR 11,14 ha 44,54 % - - - - 

VU 2,57 ha 10,28 % - - 15 - 

LT 1,61 ha  6,43 % - - - - 

katualueet 3,00 ha 11,99 % - - - - 

Yhteensä 25,01 ha 100 % 53 8 740 k m² 121 ea =0,035 

Pysäköinti 

Pysäköinti tapahtuu tontilla. Jokaiselle tontille on osoitettu kaksi autopaikkaa. Kunkin tontin autopai-
kat on mahdollista sijoittaa autosuojaan. Alueen pohjoisosaan on osoitettu pysäköintiä varten varattu 
alue (p), joka palvelee Hiihtokeskuksen ja ulkoilualueen käyttäjiä. 
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Kuva 20: Havainnekuva kaava-alueesta (liite 2). 

7.3 Korttelialueet 

Loma-asuntojen korttelialueet RA-19 

Loma-asuntojen korttelialueet muodostavat neljä 12–14 tontista muodostuvaa naapuriryhmää. Naa-
purustossa rakennukset ryhmittyvät tonttikadun ympärille. Pihakadut toimivat naapuruston kohtaa-
mispaikkoina, ja niiltä muodostuu sujuvat yhteydet aluetta ympäröiville ulkoilureiteille. Myös kaikilta 
tonteilta on suora yhteys ympäröiviin viheralueisiin.  

Tontteja alueella on yhteensä 53, ja ne ovat kooltaan 1000–1500 k-m². Tontille saa rakentaa yhden, 
enintään kaksiasuntoisen lomarakennuksen, yhden enintään 20 k-m² kokoisen saunarakennuksen 
sekä yhden talousrakennuksen, joka voi olla esimerkiksi autotalli. Tonttikohtaiset rakennusoikeudet 
vaihtelevat 120–200 k-m² välillä: tontteja, joiden rakennusoikeus on 120 k-m² on alueella 12 kpl, 150 
k-m² on 18 kpl ja 200 k-m² on 23 kpl. Jokaisessa naapurustossa on useammanlaisia tonttityyppejä.  

Tonteille on osoitettu rakennusalojen paikat ohjeellisina. Rakentamista on ohjattu sijoittumaan tont-
tikatujen varsille. Näin tonttikaduille muodostuu selkeästi rajattua ja miellyttävää ympäristöä. Sa-
malla tonteille on mahdollista toteuttaa lämpimiin ilmansuuntiin aukeavia ja yksityisiä pihatiloja. 

7.4 Muut alueet 

Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue VU 

Kaava-alueen pohjoisosassa sijaitsee urheilu- ja virkistyspalvelujen alue (VU), joka liittyy osaksi Hiih-
tokeskuksen palveluita sekä laajaa Mariston ulkoilualuetta. Alue on varattu hiihtomäen tekniikkarin-
nettä, pulkkamäkeä sekä latureittejä varten. Lisäksi alueelle on osoitettu pysäköinnille varattu alueen 
osa. Ajoyhteys pysäköintiin on järjestetty olemassa olevaa reittiä pitkin etelästä. Tätä varten on VR-
alueen halki osoitettu ajorasite, joka ulottuu Metsolantieltä pysäköintialueelle. 
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Retkeily- ja ulkoilualueet VR 

Retkeily- ja ulkoilualueet (VR) säilyvät metsäisinä nykytilassaan. Alueista muodostuu viheryhteys-
verkosto naapurustojen välille. Alueelle on osoitettu ohjeellisena kattava ulkoilureittien verkosto, joka 
yhdistää naapurustot viheralueisiin ja kytkee asemakaava-alueen osaksi ympäristön laajoja virkis-
tysalueita ja niiden reittiverkostoja. Asemakaava-alueen ympäristössä maaston ollessa monin pai-
koin erittäin kulutusherkkää on kattavan ulkoilureittiverkoston muodostaminen alueelle luonnonalu-
eiden säilymisen kannalta tärkeää. Alueen virkistysreittiverkosto on esitetty kuvassa 21. 

 
Kuva 21: Tapionportin ympäristön virkistysreittiverkosto. 
 

Retkeily- ja ulkoilualueen puolelle asemakaava-alueen eteläosaan rakennetaan meluvalli vähentä-
mään valtatien liikenteen aiheuttamaa melua. Retkeily- ja ulkoilualueen eteläosaan on myös kaava-
ehdotusvaiheessa lisätty maanalaisen jätevesiviemärin varaus (j) Kalajoki–Himanka -siirtoviemäriä 
varten. 

Maantien alue LT 

Kaava-alueen etelälaidalla Kokkolantie /valtatie 8 on osoitettu maantien alueeksi (LT). Tiealueen 
pohjoisessa reunassa kulkee olemassa oleva kevyen liikenteen yhteys. Liikenteen aiheuttamalta 
melulta on suojauduttu sijoittamalla rakentaminen riittävän etäälle ja osoittamalla tiealueen pohjois-
puolelle melunsuojaustarve. 

7.5 Nimistö 

Alueen kokoojakadun, Metsolantien, nimi säilyy nykyisellään. Alueelle osoitetaan Metsolantieltä 
neljä uutta tonttikatua. Korttelien 321-323 tonttikadun nimeksi tulee Koppelonkuja, korttelien 324-
326 Teerenpyrstö, korttelien 327-329 Mäyränkolo ja korttelien 330-332 Ketunhäntä. 
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8 KAAVAN VAIKUTUKSET 

Asemakaavan merkittävimmät vaikutukset ulottuvat pääasiassa suunnittelualueeseen sekä sen lä-
heisiin virkistys- ja loma-asuntoalueisiin.  

8.1 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, rakennettuun ympäristöön ja ihmisten elin-
oloihin 

Yhdyskuntarakenne 

Asemakaavan toteutuminen laajentaa yhdyskuntarakennetta, kun loma-asuntoalue laajenee aiem-
min rakentamattomalle alueelle. Toisaalta rakentamisella on yhdyskuntarakennetta tiivistävä vaiku-
tus, kun olemassa olevan loma-asuntoalueen ja hiihtokeskuksen välinen alue saadaan matkailukäyt-
töön. Loma-asuntojen kortteleiden, uusien ulkoilureittien sekä Metsolantien jatkeen toteuttaminen 
parantaa yhteyttä Hiekkasärkkien matkailualueen ja Liikuntapuiston välillä. Uusi loma-asuntoalue 
palvelee hyvin myös kehittyvää Liikuntapuiston aluetta. 

Alue sijoittuu liikenteellisesti melko keskeiselle paikalle valtatien 8 varrelle. Alue tukeutuu olemassa 
olevaan tiestöön. Myös kunnallistekniset verkostot ulottuvat alueelle tai sen rajalle.  

Taajamakuva 

Nykyisellään rakentamaton alue muuttuu rakennetummaksi ja jäsentyneemmäksi, pienistä naapu-
rustoista koostuvaksi asuinalueeksi. 1,5-kerroksinen rakentaminen jatkaa viereisen loma-asuntoalu-
een mittakaavaa. Virkistysalueiksi varatut alueet säilyvät metsäisinä ja pääasiassa nykyisessä tilas-
saan. Uudet ulkoilureitit helpottavat kulkua alueella. Valtatien 8 maisemaa rajaa meluvalli. Uusi ra-
kentaminen ei juurikaan erotu valtatielle meluvallin ja metsäalueiden takaa. 

   
Kuva 22: Näkymäkuva alueelta. 
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Loma-asuminen ja matkailu 

Asemakaava parantaa toteutuessaan matkailun edellytyksiä lisäämällä merkittävästi tämän hetken 
loma-asuntotonttien tarjontaa Hiekkasärkillä. Alueen toteutuminen tuo myös uudenlaista profiilia Ka-
lajoen loma-asuntoalueiden valikoimaan, sillä vaikka alue sijaitsee lähellä Hiekkasärkkien palveluita, 
se kytkeytyy osaksi kehittyvän Liikuntapuiston alueen hiihto-, ratsastus- ja ulkoilumahdollisuuksia. 
Asemakaava mahdollistaa 53 loma-asuntotontin toteutumisen alueelle, mikä laskennallisesti voisi 
tuoda alueelle noin 270 uutta loma-asukasta. Valtatie 8:n reunaan rakennettava meluvalli vähentää 
liikennemelua ja parantaa asumisen mukavuutta. 

Alueen toteutuminen kytkee hiihtokeskuksen tiiviimmin yhteen Hiekkasärkkien matkailualueen 
kanssa ja mahdollistaa hiihtokeskuksen toimintojen kehittämisen. Tämä laajentaa Hiekkasärkkien 
ympärivuotista käyttöä. 

Työpaikat ja palvelut 

Uudet loma-asukkaat lisäävät jonkin verran läheisten Hiekkasärkkien matkailupalvelujen asiakas-
kuntaa. Myös Kalajoen keskustan palvelut ovat kohtuullisen lähellä (noin 3,5–4 km), mikä tekee kes-
kustasta luontaisen asiointipaikan asemakaava-alueen loma-asukkaille ja alueen muille käyttäjille. 
Loma-asukkaiden kannalta sekä julkiset että yksityiset palvelut sijoittuvat melko etäälle (1–4 km) 
alueesta, mutta ovat toisaalta sujuvasti saavutettavissa hyvien liikenne- ja reittiyhteyksien takia. 

Alueelle ei sijoitu työpaikkoja.  

Virkistys 

Kaavan toteutuminen tuo parannuksia kevyen liikenteen ja ulkoilun reitistöihin. Alueelle esitetyt ul-
koilureitit täydentävät alueen pääreittiverkostoa, ja liittävät myös alueen länsipuolisen loma-asutuk-
sen tiiviimmin Maristonpakkojen ulkoilualueeseen sekä Hiihtokeskukseen. Metsolantien jatkaminen 
itään tarjoaa tulevaisuudessa uuden laadukkaan ja talvikunnossapidettävän yhteyden kevyelle lii-
kenteelle Hiekkasärkkien alueelta Hiihtokeskukselle ja Liikuntapuistoon sekä edelleen Kalajoen kes-
kustan alueelle. 

Myös alueen virkistyskäyttö laajenee alueelle toteutettavan hiihtomaan tekniikkarinteen ja pulkka-
mäen myötä. Metsolantien jatkaminen sekä pysäköintialueen ja uusien ulkoilureittien toteuttaminen 
parantavat ulkoilupaikkojen saavutettavuutta.   

Liikenne 

Kaavan toteutuminen lisää jonkin verran liikennettä alueen ympäristössä mm. Matkailutiellä ja Met-
solantiellä. Metsolantien merkitys kokoojakatuna sekä itä-länsisuuntaisena kevyen liikenteen yhtey-
tenä kasvaa. Metsolantielle syntyy jonkin verran läpiajoa Hiekkasärkiltä Hiihtokeskukselle. Läpiajoa 
hillitsevät sujuvat yhteydet valtatieltä 8 eri alueille. Metsolantien ajonopeuksia on pyritty hillitsemään 
osoittamalla katulinjalle kaksi sivuttaissiirtymää risteävien tonttikatujen kohdille.  

Tonttikaduilla on varattu riittävästi tilaa kääntöpaikkoja varten ja huolehdittu katujen kunnossapidon 
tarvitsemista yhteyksistä viheralueille. Uudet katualueet laajentavat alueen kevyen liikenteen ver-
kostoa ja parantavat Mariston alueen ulkoilualueiden saavutettavuutta.  

Alue liitetään hoidon ja kunnossapidon osalta kaupungin katuverkkoon. 

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 

Alueelle tai sen lähiympäristöön ei sijoitu kulttuurihistoriallisia arvoja, joihin asemakaavan toteutumi-
sella olisi vaikutusta. 
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Kunnallistekniikka 

Alue kytketään vesi- ja viemäriverkostoon. Alueelle rakennetaan sähköverkko ja tietoliikenneyhtey-
det. Kaava mahdollistaa Kalajoki–Himanka -siirtoviemärin toteuttamisen alueelle. 

Talous ja yritystoiminta 

Tapionportin asemakaavan toteuttaminen lisää Hiekkasärkkien alueen vetovoimaisuutta tarjoamalla 
kysyttyjä loma-asuntotontteja ja kytkemällä Hiihtokeskuksen alueen Hiekkasärkkien yhteyteen. 
Kaava toteuttaa siten Kalajoen kaupungin strategisia tavoitteita.  

Kalajoen kaupungille syntyy kustannuksia alueen kaavoittamisesta sekä katuverkon ja kunnallistek-
nisten verkostojen rakentamisesta. Loma-asuntotonttien myynnillä on positiivinen vaikutus kuntata-
louteen. Alueen rakentaminen vaikuttaa myönteisesti myös paikallisten yritysten toimintamahdolli-
suuksiin.  

8.2 Vaikutukset luontoon ja maisemaan 

Luontoarvot 

Alueelta ei ole löytynyt huomionarvoisia luontokohteita Maristonpakkojen Natura-aluetta lukuun ot-
tamatta. Liito-oravalle potentiaalinen elinympäristö sekä liito-oravalle sopiva levähdyspaikka Kei-
häsojan varrella sijoittuvat suurimmaksi osaksi suunnittelualueen ulkopuolelle ja säilyvät luonnonti-
laisen kaltaisina. 

Asemakaavan toteuttaminen vaikuttaa alueen puustoon ja kasvillisuuteen. Rakennettujen alueiden 
puusto ja metsänpohjan kasvillisuus suurimmaksi osaksi poistuvat. Piha-alueiden istuttaminen sekä 
kompostin ja lannoitteiden käyttö saattavat vaikuttaa kasvillisuuteen myös tonttien ulkopuolisilla alu-
eilla. Loma-asukkaiden ja ulkoilijoiden määrän kasvu lisää ympäristön roskaantumista ja likaantu-
mista. Rakentamisella on vaikutusta myös soistuneiden alueiden vesitasapainoon.  

Rakentamisella ja loma-asumisella on myös vaikutusta alueen eliölajeihin. Elinolosuhteiden huono-
neminen saattaa vähentää tiettyjä lajeja, toisaalta alueelle saattaa tulla ihmisen toiminnasta hyötyviä 
uusia eläinlajeja. 

 
Kuva 23: Natura-alueen rajalla oleva ajoyhteys ja kangasmetsää asemakaava-alueen koillisreunalla. 
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Natura 2000 -alueet 

Natura 2000 -verkostoon kuuluva Maristonpakkojen alue sijoittuu asemakaava-alueen koillispuolelle 
ja pieneltä osalta asemakaava-alueen puolelle. Naturan suojeluperusteena on "Luontodirektiivissä 
mainittujen luontotyyppien ja lajien elinympäristöjen suotuisan suojelutason turvaaminen." Harjujen-
suojeluohjelman suojeluperusteena on "harjujen geologisten, geomorfologisten ja maisemallisten 
piirteiden suojelu". Asemakaavassa ei ole osoitettu Natura-alueelle varsinaista rakentamista, mutta 
Metsolantien jatke sekä nykyinen ajoyhteys pysäköintialueelle sijoittuvat asemakaava-alueen itäreu-
nalla Natura-alueelle olemassa olevien kulkureittien paikoille. Tämä Natura-alueen lounaisin osa on 
nykyäänkin käsiteltyä, ja alueella risteilee hiihtokeskusta palvelevia reittejä. Metsolantien jatkeen to-
teuttaminen ei vähennä suojeltuja luontotyyppejä, vaaranna harjujen geologisia tai maisemallisia 
piirteitä eikä näin ollen heikennä suojeltujen lajien suojelutasoa. (Kalajoen keskustaajaman osayleis-
kaavan Natura-arviointi, Ramboll Finland Oy 2016) 

Uuden rakentamisen, lähialueiden kaavoittamisen ja ulkoilupalvelujen kehittämisen myötä ulkoilijoi-
den määrä asemakaava-alueella ja sitä ympäröivillä ulkoilualueilla, mm. Natura-alueella, lisääntyy 
huomattavasti. Ulkoilijoiden hallitsematon liikkuminen kulutusherkillä alueilla voi uhata Natura-alu-
een arvojen säilymistä asemakaava-alueen läheisyydessä. Kalajoen keskustan osayleiskaavan to-
teutumisella on arvioitu olevan mahdollisesti merkittävästi heikentäviä vaikutuksia Natura-alueen 
suojeluperusteena oleviin luontotyyppeihin, mikäli lievennystoimenpiteitä (kulunohjaus, mahdolliset 
liikkumisrajoitukset) ei toteuteta. Tapionportin asemakaavan ja keskustan osayleiskaavan yhteisvai-
kutukset Maristonpakkojen Natura-alueisiin arvioitiin kohtalaisiksi, mikä korostaa lieventävien toi-
mien tarpeellisuutta. (Ramboll Finland Oy 2016) Jotta Natura-alueen maasto ei tuhoudu ja alueet 
säilyvät virkistys- ja ulkoilukäyttöön soveltuvina, on alueelle toteutettava huolellisesti suunniteltu ja 
riittävä ulkoilureitistö.  

Tapionportin asemakaavan Vihas-Keihäslahteen ja Kalajoen suistoon kohdistuvat yhteisvaikutukset 
Kalajoen keskustaajaman osayleiskaavan kanssa arvioidaan etäisyydestä johtuen vähäisiksi. (Ram-
boll Finland Oy 2016) 

Pinta- ja pohjavedet 

Syntyvien hulevesien määrä kasvaa läpäisemättömien pintojen (katot, asvaltoidut alueet) lisäänty-
misen myötä. Hulevesiä tulee ensisijaisesti imeyttää maaperään mahdollisuuksien mukaan. Alueella 
sijaitsevat soistumat säilyvät rakentamattomina ja osana viheraluetta, ja niistä on mahdollista muo-
dostaa hulevesiä kokoavia, viivyttäviä ja puhdistavia elementtejä alueelle.  

Suunnittelualueen lounaisin osa sijaitsee pohjavesialueella. Tälle alueelle ei osoiteta rakentamista. 
Kourinkangas A:n pinta-ala on noin 9,47 km², josta pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen 
osuus on noin 6,37 km². Pohjavedet purkautuvat Pohjanlahteen sekä Siiponjokeen (5,5 km kaava-
alueen lounaispuolella). Pohjaveden virtaussuunta on pohjoisluoteeseen. Kourinkankaan pohjave-
sialueen laajuus ja pohjaveden virtaussuunta huomioon ottaen on epätodennäköistä, että kaavan 
mahdollistama rakentaminen aiheuttaisi haitallisia vaikutuksia Kourinkankaan pohjavesialueelle. 

Retkeily- ja ulkoilualueet 

Toteutuessaan asemakaava muuttaa aiemmin rakentamattoman alueen suurelta osin rakennetuksi 
ympäristöksi. Rakennettujen alueiden puusto ja metsänpohjan kasvillisuus poistuvat suurelta osin. 
Rakennettujen korttelialueiden väliin jää ulkoilua ja retkeilyä palvelevia alueita ja reittejä. 

Ulkoilijoiden määrän lisääntyminen voi olla uhka  maaston säilymisen kannalta, sillä maasto on pai-
koin erittäin kulutusherkkää. Maaston kulutusta pystytään parhaiten hallitsemaan toteuttamalla ase-
makaava-alueelle ja sitä ympäröiville ulkoilualueille riittävän kattava ja toimiva ulkoilureitistö. Lisään-
tynyt ulkoilijoiden ja muiden alueella liikkujien määrä saattaa aiheuttaa ympäristön roskaantumista 
ja likaantumista, mikä tulee huomioida alueiden hoidossa. 
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9 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

9.1 Toteuttaminen ja ajoitus 

Asemakaavan toteutus voidaan aloittaa kaavan tultua lainvoimaiseksi.  

9.2 Toteutuksen seuranta 

Asemakaavan toteutumista seuraa Kalajoen kaupungin rakennusvalvonta / Rakentaminen ja ympä-
ristönsuojelu, ympäristönvalvonta sekä kuntatekniikan osasto. 
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