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Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus 
Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 § mukaan kaavoitustyöhön tulee sisällyttää suunnitelma 
osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä ja kaavan vaikutusten arvioinnista. Kaavahankkeen 
tullessa vireille OAS asetetaan nähtäville, jolloin osallisilla ja kuntalaisilla on mahdollisuus esittää 
mielipiteensä siinä esitetyistä osallistumis- ja vuorovaikutusmenetelmistä ja kaavan vaikutusten arvi-
oinnista. Tämän OAS:n nähtävillä olosta ilmoitetaan kaupungin ilmoituslehdissä ja virallisella ilmoi-
tustaululla sekä maanomistajille ja muille osallisille kirjeitse. OAS on nähtävillä myös Kalajoen 
kaupungin internet-sivuilla osoitteessa www.kalajoki.fi. 

Suunnittelualue 
Asemakaava-alue sijaitsee Hiekkasärkkien matkailukeskuksen alueen pohjois/itäosassa 4,5 kilometrin 
päässä Kalajoen keskustasta (kansilehti ja kuva 1). Kaava-alueen koko on noin 25,0 hehtaaria. Alue 
rajautuu etelässä valtatiehen 8 ja koillisessa Hiihtokeskuksen alueeseen. Itäpuolella on turkistarha-
alue, jonka toiminta on päättymässä. Mariston laaja ulkoilualue reitistöineen sijoittuu kaava-alueen 
pohjois- ja koillispuolelle. Osa reiteistä johtaa Hiekkasärkkien suuntaan. Alueen länsipuolella on Ta-
pionportin loma-asuntoalue ja umpikujaan päättyvä Metsolantie. 

Suunnittelualue on nykyisellään rakentamatonta metsätalousaluetta. Alueen koillispuolella virtaa Kei-
häslahteen laskeva Keihäsoja. Maaperältään alue on karkeaa hietaa. Pintamaana on paikoin alle 
metrin kerros hienoainesmoreenia. Tasaisesta maastosta erottuu koillis–lounas-suuntaisia dyyni-
muodostumia. Metsät ovat mäntyvaltaisia kuivahkoja kankaita tai soistuneita tuoreita kankaita. 

 

Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti kaupunkirakenteessa, pohjalla maastokartta. 
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Kaavoitustilanne 

Maakuntakaavat 

Voimassa olevassa Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa (vahvistettu 17.2.2005, kuva 2) asema-
kaava-alue on loma- ja matkailualuetta, jonka yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja käytössä 
tulee ottaa huomioon maankohoamisrannikon erityispiirteet (R-1). Asemakaava-alueen koillispuolella 
on Maristonpakkojen Natura 2000 -alue, joka on osoitettu myös merkinnällä arvokas harjualue (MY-
hs). Alue sijaitsee tärkeällä pohjavesivyöhykkeellä (vaaleansininen pystyraidoitus) ja se rajautuu 
lounaispuoleltaan pohjavesialueeseen (sininen pistekatkoviiva). Asemakaava-alue on osa sekä 
Kalajoen matkailun vetovoima-aluetta / matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealuetta (mv-5, vih-
reä viiva) sekä Kalajokilaakson maaseudun kehittämisen kohdealuetta (mk-6, vaaleanruskea viiva). 

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

     

Kuvat 2 ja 3. Vasemmalla ote voimassa olevasta Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavasta (vahvistettu 
17.2.2005) ja oikealla ote Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavasta (vahvistettu 23.11.2015). 
 

Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavassa (hyväksytty maakuntavaltuustossa 2.12.2013, kuva 
3) Kalajoen keskusta ja Hiekkasärkät on osoitettu kaupunkikehittämisen kohdealueeksi ”Kalajoen 
matkailukaupunki” (kk-6, punainen viiva). Valtatie 8 välillä Vaasa–Oulu on merkitty merkittävästi 
parannettavaksi valtatieksi. Voimassa olevassa maakuntakaavassakin esiintynyt vihreä pisteviiva on 
tarkentunut luonnon monikäyttöalueeksi. Maristonpakkojen alue on kaavassa arvokas geologinen 
muodostuma, tarkemmin tuuli- ja rantakerrostuma (ge-3). 

Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavaehdotuksessa (nähtävillä 5.9.–4.10.2016, kuva 4) 
asemakaava-alue on matkailupalvelujen aluetta, jonka yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja käy-
tössä tulee ottaa huomioon maankohoamisrannikon erityispiirteet (RM-1). Valtatie 8 on asemakaava-
alueen kohdalla osoitettu maakunnallisesti arvokkaana tieosuutena (Pohjanmaan rantatie). 

Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 
26.1.–26.2.2016. 3. vaihekaavan teemoja ovat pohjavesi- ja kiviainesalueet, mineraalipotentiaali- ja 
kaivosalueet, Oulun seudun liikenne ja maankäyttö, tuulivoima-alueiden tarkistukset, Vaalan ja 
Himangan kaavamerkintöjen tarkistukset sekä muut maakuntakaavamerkintöjen päivitykset. 
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Kuva 4. Ote Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavaehdotuksesta (nähtävillä 5.9.–4.10.2016). 
 

Yleiskaavat 

Koko kaavahankkeen alueella on voimassa Hiekkasärkkien rantaharjualueen oikeusvaikutteinen osa-
yleiskaava (hyväksytty 2008, kuva 5). 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 toimintojen laadulle 
erityisiä vaatimuksia (TPY). 

Asemakaava-alueen itäpuolella on vireillä Kalajoen keskustan osayleiskaava (luonnos nähtävillä 
15.1.–13.2.2015). 

 

Kuva 5. Ote Hiekkasärkkien rantaharjualueen osayleiskaavasta (hyväksytty 2008). 
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Asemakaavat 

Alue on pääosin asemakaavoittamaton. Tapionportin alueen asemakaava on hyväksytty 19.6.2002. 

 

Kuva 6. Ote Hiekkasärkkien ajantasa-asemakaavasta. 
 

Asemakaavan tavoitteet 
Asemakaavan tavoitteena on suunnitella houkutteleva loma-asuntoalueen osa, joka täydentää luon-
tevasti Hiekkasärkkien matkailukeskusta ja hyödyntää Hiihtokeskuksen ja Maristonpakkojen erin-
omaisia ulkoilumahdollisuuksia. Alueen halki osoitetaan Metsolatieltä Hiihtomajantielle johtava katu-
yhteys. Samalla huolehditaan ulkoilureittien jatkuvuudesta. Ympäristöä kehitetään miellyttävänä ja 
luonnoltaan monimuotoisena retkeily- ja ulkoilualueena. Valtatien melu ja muut ympäristön asettamat 
rajoitukset huomioidaan. 

Liikuntapuiston loma-asuntoalueen asemakaavoittaminen on laaja ja monivaiheinen kokonaisuus, joka 
käynnistyy Hiekkasärkkien asemakaavan muutoksella ja laajennuksella Tapionportin alueelle. Koko-
naissuunnitelmaa viedään eteenpäin Tapionportin suunnittelun rinnalla, ja osa-alueiden yhteen-
sovitukseen sekä onnistuneeseen vaiheittaiseen toteutukseen tullaan kiinnittämään erityistä huomiota. 

Vireilletulo 

Liikuntapuiston alueen asemakaavoittaminen on esitetty Kalajoen vuoden 2015 kaavoituskat-
sauksessa käynnistettäväksi vuonna 2015. Kaavoitus saatetaan vireille asettamalla Tapionportin osa-
alueen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtäville. 

Kaavan laatija ja aikataulu 
Asemakaava laaditaan konsulttityönä. Asemakaavan laatimisesta vastaa Serum arkkitehdit Oy. Kala-
joen maankäytön suunnittelua ohjaa kaupunginhallitus ja sen nimeämä elinkeino- ja maankäyttötoi-
mikunta (elma). Kaavahankkeen aikataulua on esitelty kohdassa ”Kaavaprosessin vaiheet ja osallisten 
kuuleminen”. 

Vaikutukset ja niiden arviointi 
Asemakaavasta laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain mukainen vaikutusarviointi. Prosessin aikana 
arvioidaan tarpeellisessa määrin asemakaavan vaikutuksia ainakin ihmisten elinoloihin ja elinympä-
ristöön; maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon; kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuo-
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toisuuteen ja luonnonvaroihin; alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen, lii-
kenteeseen sekä maisemaan ja rakennettuun ympäristöön. 

Selvitykset ja suunnitelmat 
Asemakaavan pohjaksi on laadittu luontoselvitys (Pöyry Finland Oy 2010: Kalajoen matkailun idea-
suunnitelma-alueiden (Keskuskarin ranta, Valkiadyynit ja Liikuntapuisto) luontoselvitys) sekä liito-
oravaselvitys (Pöyry Finland Oy 2015: Hiekkasärkkien liikuntapuiston alue, liito-oravaselvitys). 
Keskustan osayleiskaavoituksen yhteydessä vuoden 2015 aikana laadittava meluselvitys tulee 
palvelemaan myös Liikuntapuiston asemakaavoitusta. Suunnittelussa voidaan hyödyntää myös Hiek-
kasärkkien rantaharjualueen osayleiskaavoituksen (hyv. 2008) aikana laadittuja selvityksiä. 

Kalajoen matkailustrategiassa (FCG Planeko Oy 2009) asetettiin tavoitteeksi Kalajoen matkailutulon, 
vuodepaikkojen ja yöpymisvuorokausien kaksinkertaistuminen vuoteen 2020 mennessä. Kalajoen 
matkailun kasvuohjelmassa (CreaMentors Oy 2014) on esitetty konkreettisia toimenpiteitä, aikatauluja, 
toteuttajatahoja ja resursseja matkailustrategian tavoitteen toteuttamiseksi. Liikuntapuiston alueelle 
sijoittuu yksi kasvuohjelman kuudesta palvelukokonaisuudesta (ns. Horse Village). 

Kaavan osalliset (MRL 62§) 
Osallisia ovat kaikki, joiden oloihin asemakaavan muutos ja laajennus saattaa huomattavasti vai-
kuttaa. 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 osallisten, 
suunnittelijoiden ja viranomaisten kanssa. 

Osallisia ovat ainakin: 

- Kalajoen kaupungin tekninen ja ympäristölautakunta 
- Pohjois-Pohjanmaan Liitto 
- Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 
- Pohjois-Pohjanmaan museo 
- Jokilaaksojen pelastuslaitos 
- alueen maanomistajat  
- Pohjanmaan PPO Oy 
- Osuuskunta Valkeavesi 
- Elenia Verkko Oy 
- Kalajoen Lämpö Oy 
- Kalajoen matkailuyhdistys 

Kaavaprosessin vaiheet ja osallisten kuuleminen 
1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä (MRL 63§) 

Kaavan sisältöä ja laadintaa kuvaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä 
maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisesti Kalajoen kaupungintalolla sekä kaupungin internet-
sivuilla (www.kalajoki.fi). Asemakaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
nähtävilläolosta ilmoitetaan kaupungin ilmoituslehdessä (Kalajokiseutu), kaupungin internet-sivuil-
la sekä kirjeitse osallisille. Järjestetään tarvittaessa ensimmäinen viranomaisneuvottelu. Osalliset 
voivat esittää Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle neuvottelua OAS:n riittävyydestä. 

2. Luonnosten esittely kaavaa valmisteltaessa (MRL 62§, MRA 30§) 
Kesäkuu 2016 
Asemakaavaluonnos tulee olemaan nähtävillä kaupungintalolla ja kaupungin internet-sivuilla. Kaa-
valuonnoksen nähtävilläolosta ilmoitetaan kaupungin ilmoituslehdessä, ilmoitustaululla, internet-
sivuilla sekä kirjeellä osallisille. Kaavaluonnoksesta pyydetään lausunnot viranomaisilta. Nähtä-
villäoloaikana osallisilla on mahdollisuus esittää vapaamuotoisia toivomuksia ja mielipiteitä ase-
makaavaluonnoksesta. 
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3. Asemakaavaehdotus nähtävillä (MRL 65§, MRA 27§) 
Marras–joulukuu 2016 
Kaupunginhallitus päättää nähtäville asettamisesta elinkeino- ja maankäyttötoimikunnan esityk-
sestä. Asemakaavaehdotuksen nähtävillä olosta ilmoitetaan kaupungin ilmoituslehdessä, ilmoitus-
taululla ja internet-sivuilla. Asemakaavaehdotus tulee olemaan nähtävillä kaupungintalolla sekä 
kaupungin internet-sivuilla vähintään 30 vuorokautta. Tänä aikana kaavaehdotuksesta voi tehdä 
kirjallisia muistutuksia. Osallisille lähetetään tieto nähtävillä olosta postitse. Kaavaehdotuksesta 
pyydetään lausunnot. Muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa, ilmoitetaan kun-
nan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen. Tarvittaessa ehdotusvaiheessa voidaan 
järjestää toinen viranomaisneuvottelu. 

4. Asemakaavan hyväksyminen ja voimaantulo (MRL 52§ ja 67§, MRA 93§) 
Alkuvuosi 2017 
Asemakaavan hyväksyy nähtävillä olon jälkeen Kalajoen kaupunginvaltuusto. Valtuuston päätök-
sestä ilmoitetaan kaupungin ilmoituslehdessä, ilmoitustaululla ja internet-sivuilla. Kaavan hyväk-
symistä koskevasta päätöksestä lähetetään tieto niille kunnan jäsenille sekä muistutuksen teki-
jöille, jotka ovat sitä erikseen pyytäneet. ELY-keskus voi tehdä kaupungille oikaisukehotuksen vali-
tusajan kuluessa. Valtuuston hyväksymispäätöksestä voi valittaa Oulun hallinto-oikeudelle 30 
vuorokauden valitusaikana. Jos valituksia ei jätetä tai valitukset hylätään, asemakaava astuu 
voimaan kaupungin kuulutettua asiasta kaupungin ilmoituslehdessä ja ilmoitustaululla. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään kaavatyön edetessä. 

Yhteystiedot 
Kalajoen kaupunki: 
Kalajoentie 5, 85100 Kalajoki 
p. (08) 46911 
www.kalajoki.fi 
kirjaamo@kalajoki.fi 
 
Mikko Alin 
kaavoituspäällikkö 
puh. 044 469 1225 
etunimi.sukunimi@kalajoki.fi 
 
Kaavakonsultti: 
Serum arkkitehdit Oy / Sami Heikkinen 
Nilsiänkatu 11-13 F6, 05100 Helsinki 
puh. 050 466 1500 
etunimi.sukunimi@serum.fi 
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