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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

1.1 Tunnistetiedot 

Asemakaavan selostus, joka koskee 25.9.2017 päivättyä asemakaavakarttaa. 

Asemakaavan muutos ja laajennus koskee Hiekkasärkkien asemakaavan Tapionportin aluetta. 

Alueen 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 

liikennealueet. 

Kaavan nimi:  Hiekkasärkkien asemakaavan muutos ja laajennus Tapionportin alueella 

Kaavan laatija: Serum arkkitehdit Oy, Pälkäneentie 19 A, 00510 Helsinki 

Sami Heikkinen, arkkitehti SAFA, yks 408, pääsuunnittelija 

Kaavan vireilletulo: Asemakaava on tullut vireille 15.10.2015 asettamalla osallistumis- ja 

arviointisuunnitelma 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 17.3.2017  

kaupunginhallitus 4.9.2017 § 264 

kaupunginvaltuusto 25.9.2017 § 111 

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. 

Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa loma-asuntoalueen laajentuminen. Alue täydentää 

Hiekkasärkkien matkailukeskusta ja hyödyntää läheisiä Hiihtokeskuksen ja Maristonpakkojen 

ulkoilumahdollisuuksia. 



  25.9.2017 

 

Hiekkasärkkien asemakaavan muutos ja laajennus Tapionportin alueelle Serum arkkitehdit Oy 7 

 

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 kaavoituskat-

sauksessa käynnistettäväksi vuonna 2015. 

Kalajoen kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 12.10.2015 Tapionportin alueen asemakaavan 

muutoksen ja laajennuksen vireilletulosta. Vireilletulosta tiedotettiin asettamalla osallistumis- ja 

arviointisuunnitelma (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 

nähtäville. Asemakaavaluonnos oli nähtävillä 2.6.–23.6.2016. 

Kaavaehdotusta käsiteltiin Elinkeino- ja maankäyttötoimikunnan kokouksessa 9.11.2016. 

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 14.11.2016 asemakaavaehdotuksen asettamisesta 

nähtäville. Asemakaavaehdotus oli nähtävillä 24.11.–30.12.2016. 

Asemakaavan hyväksymiskäsittely järjestettiin syyskuussa 2017 (kaupunginhallitus 4.9.2017 ja 

kaupunginvaltuusto 25.9.2017). 

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 

koilliseen Hiihtomajantien suuntaan. Metsolantie toimii kaava-alueen kokoojakatuna. Valtatie 8:n 

aiheuttamaa 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 8 890 k-m2. 

2.3 Asemakaavan toteuttaminen 

Kortteleiden tarkempi suunnittelu ja toteuttaminen on mahdollista aloittaa asemakaavan saatua 

lainvoiman.  
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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 

matkailukeskuksesta. Kaava-alue on nykyisellään pääosin metsäistä ja rakentamatonta. Alueella 

kulkee ilmajohto 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-

asuntoalue 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 

rantamuodostumat, kuten eroosiotörmät, rantavallit sekä vedenalaiset särkät ja kynnykset. 

Tapionportin alueella 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 

metrin kerros hienoainesmoreenia. Kallioperältään alue on kiillegneissiä. (Serum arkkitehdit Oy 

2014, Maisemaselvitys, Kalajoen keskustan osayleiskaava) 

Topografialtaan maasto on melko tasaista. Korkeimmat kohdat löytyvät alueen pohjoisosan 

kukkulalta, jossa Hiihtokeskukseen liittyvän tekomäen kohdalla maasto kohoaa yli kymmenen metriä 

ympäristöään korkeammalle.  

Kaava-alueen valumavedet laskevat alueella sijaitsevien soistumien ja Keihäsojan kautta mereen. 

Suunnittelualueen lounaisin osa sijaitsee pohjavesialueella. Kourinkangas A -pohjavesialue on 

laajuudeltaan 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 

lajistossa 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, 

Valkiadyynit ja Liikuntapuisto) luontoselvitys, liite 4). Asemakaava-alueen koillisin laita on osa Natura 

2000 -verkostoon sekä valtakunnalliseen harjujen suojeluohjelmaan kuuluvaa Maristonpakkojen 

laajaa dyynialuetta. Alueen dyyneistä suurin osa on kiinteitä variksenmarjadyynejä. Suojelualueen 

merkittävimmät alueet sijoittuvat dyynialueen luoteisosaan, Tapionportin asemakaava-alueen 

ulkopuolelle. 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 

Liikuntapuisto) 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 

sijaitsevat Kalajoen keskustassa noin 3,5 kilometrin etäisyydellä. Lähimmät kaupalliset palvelut ovat 

kahvila/keramiikkapaja Kokkolantien varressa sekä Matkailutien ja Kokkolantien risteyksessä 
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sijaitseva Tapiontupa, joka tarjoaa mm. ravintola-, majoitus- ja kokouspalveluja. Hiekkasärkkien 

matkailukeskuksen ravintola-, matkailu- ja majoituspalvelut sijaitsevat noin kolmen kilometrin päässä 

kaava-alueelta.  

Työpaikat, elinkeinotoiminta 

Suunnittelualueella ei ole työpaikkoja. Alueen koillispuolelle sijoittuva hiihtokeskuksen alue sekä 

Maristonpakkojen 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 

ulkoilualueella sijaitsee hiihtokeskus, jonka yhteydessä ovat hiihtomaja sisäliikuntatiloineen, pieni 

hiihtostadion ja ampumarata ampumahiihtoa varten, leikkipuisto, köysipuisto sekä ulkoilijoita 

palveleva kota. Hiihtokeskuksen kautta kulkee useita erilaisia reittejä, joista osa johtaa 

Hiekkasärkkien matkailu-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, 

vesipuisto, ravirata, ratsutila, moottoriurheilurata sekä pienlentokenttä. Pleunan/Siiponjoen 

luontopolku (20 km), Pleunan maastopyöräreitti (30 km) sekä moottorikelkkareitti lähtevät 

Matkailutien risteyksestä 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 

kohdalle 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 

Kokkolantien suuntainen ilmajohtolinja Hiihtomajantieltä länteen. Samassa aukossa kulkee myös 

runkovesijohto sekä siirtoviemärilinja paineputkena. 

3.5 Maanomistus 

Asemakaava-alue on pohjoisosaltaan kaupungin omistuksessa. Alueen eteläosa on ollut 

yksityisessä omistuksessa. Kaupunginvaltuusto on 25.4.2016 päättänyt maa-alueiden vaihdosta, 

jolla alueen 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 

ensisijaisena tehtävänä on varmistaa, että valtakunnallisesti merkittävät asiat otetaan huomioon ja 

niiden 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 

kuntakaavoituksessa ja erityisesti yleiskaavoissa. Tämän yleiskaavan laatimiseen erityisesti 

vaikuttavat tavoitteet on esitetty alla. 

1 Toimiva aluerakenne  

- Aluerakenteen ja alueidenkäytön kehittäminen perustuen ensisijaisesti alueiden omiin 

vahvuuksiin 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 

verkostojen 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 

monimuotoisuuden 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 

vahvistanut 17.2.2005 (kuva 10). Tapionportin asemakaava-alue on maakuntakaavassa osoitettu 
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loma- ja matkailualueeksi, 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). Alueen lounaisin 

kulma on pohjavesialuetta (sininen pistekatkoviiva).  

Asemakaava-alue on osa Kalajoen matkailun vetovoima-aluetta / matkailun ja virkistyksen 

kehittämisen kohdealuetta (mv-5, tummanvihreä viiva), jolla alueen kehittäminen merellisenä 

matkailualueena perustuu Hiekkasärkkien matkailukeskuksen palveluihin sekä Rahjan saariston ja 

muun maankohoamisrannikon luonnon- ja kulttuuriympäristöön liittyviin virkistys- ja vapaa-

aikatoimintoihin. Asemakaava-alue kuuluu myös Kalajokilaakson maaseudun kehittämisen 

kohdealueeseen (mk-6, vaaleanruskea viiva), jonka suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota 

maatalouden ja muiden maa-seutuelinkeinojen 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 toimintaedellytykset. 

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 

maakuntakaavaa energiantuotannon ja -siirron, kaupan ja taajamien,  luonnonympäristön sekä 

liikennejärjestelmän osalta. 1. vaihemaakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 

2.12.2013. Ympäristöministeriö vahvisti kaavan 23.11.2015.  

Kaavassa Kalajoen keskusta ja Hiekkasärkät on osoitettu kaupunkikehittämisen kohdealueeksi 

”Kalajoen matkailukaupunki” (kk-6, punainen viiva). Aluetta kehitetään kansainvälisenä matkailu- ja 

kaupunkikeskuksena. Suunnittelussa tulee edistää toiminnallisesti monipuolisen sekä 
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maisemallisesti ja kaupunkikuvallisesti korkeatasoisen matkailukaupungin kehittämistä Kalajoen 

kaupunkikeskustan ja Hiekkasärkkien matkailukeskuksen muodostaman kaksoiskeskuksen varaan. 

Voimassa olevassa maakuntakaavassakin esiintynyt vihreä pisteviiva on tarkentunut luonnon 

monikäyttöalueeksi. Aluekokonaisuus sisältää virkistyskäytön kannalta kehitettäviä, arvokkaita 

luontokohteita. Alueen maankäyttöä suunniteltaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota arvokkaiden 

luontoalueiden virkistyskäyttömahdollisuuksien edistämiseen, niiden välisten reitistöjen 

muodostamiseen sekä maisema- ja ympäristöarvojen säilymiseen. Kalajoen matkailun vetovoima-

alueen / matkailun ja virkistyksen kehittämisen 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 

pisteviivanuoli). 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, 

kulttuuriympäristöt, virkistys- ja matkailualueet, seudulliset materiaalikeskus- ja 

jätteenkäsittelyalueet, seudulliset ampumaradat sekä puolustusvoimien alueet. Vaihekaavaehdotus 

on ollut nähtävillä 5.9.–4.10.2016. 2. vaihemaakuntakaavaehdotuksessa (kuva 12) Tapionportin 

asemakaava-alue on matkailupalvelujen aluetta, jonka yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja 

käytössä tulee ottaa huomioon maankohoamisrannikon erityispiirteet (RM-1). Valtatie 8 on osoitettu 

maakunnallisesti arvokkaana tieosuutena (Pohjanmaan rantatie). Maakuntavaltuusto hyväksyi 2. 
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vaihemaakuntakaavan 7.12.2016. Päätöksestä ei jätetty valituksia, joten 2. vaihemaakuntakaava on 

lainvoimainen. 

 

 

Kuva 12: Ote Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavasta (hyväksytty 7.12.2016). 

4.2.4 Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaava 

Maakuntahallitus on päättänyt 18.1.2016 kolmannen vaihemaakuntakaavan vireilletulosta. 

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.  

4.3 Yleiskaava 

4.3.1 Hiekkasärkkien rantaharjualueen oikeusvaikutteinen osayleiskaava 

Asemakaava-alueella on voimassa Hiekkasärkkien rantaharjualueen oikeusvaikutteinen osa-

yleiskaava (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 

toimintojen 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 

asemakaava-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 

virkistyspalvelujen 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 ratkaista 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 

Hiekkasärkkien asemakaavan muutos ja laajennus on hyväksytty 19.6.2002. 

 

Kuva 15: Ajantasa-asemakaava suunnittelualueen ympäristöstä. Suunnittelualue sijoittuu 

välittömästi 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 

yöpymisvuorokausien kaksinkertaistuminen vuoteen 2020 mennessä. Työssä esitettiin 

toimenpideohjelma vuosille 2009-2013 ja määriteltiin mm. päivitetty visio, kohderyhmät sekä roolit 

ja työnjako matkailutoimijoiden 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 

Liikuntapuistosta korkeatasoinen ja yhtenäinen liikuntapuisto, joka profiloituu luontoliikunta- ja 

tapahtuma-alueena. Alueelle laadittiin kolme vaihtoehtoista rakennemallia, joista VE1 valikoitui 

jatkosuunnittelun pohjaksi. Yleissuunnitelmassa alueelle esitettiin sijoittuvaksi ala-asteen koulu ja 

liikuntatilat, frisbeegolfpuisto, hiihtomaa ja lumileikkialue, leikkipuisto ja miniareena, 

ulkoliikuntapaikka sekä pysäköintiä (kuva 16). 

 

Kuva 16: Kalajoen matkailun ideasuunnitelmat, Liikuntapuiston alueen yleissuunnitelma, Pöyry 

Finland Oy, 18.2.2011. 

4.5.3 Kalajoen matkailun kasvuohjelma 2015–2025 

Kalajoen matkailun kasvuohjelma 2015–2025 on laadittu konsulttityönä vuonna 2014. Työn 

tekemisestä vastasi Creamentors Oy. Ohjelmassa on esitetty konkreettisia toimenpiteitä, 
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aikatauluja, toteuttajatahoja ja resursseja matkailustrategian tavoitteen toteuttamiseksi. Tapionportin 

asemakaava-alue sijoittuu ohjelmassa esitetylle Hiekkasärkkien ympäristön aktiviteetti- ja 

tapahtumavyöhykkeelle.  Tapionportin läheisyyteen on esitetty sijoittuvaksi hiihtokeskus ”Ski World” 

sekä hevosiin 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 

rakentamiseksi 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, 

tekniset palvelut, 2009). 
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5 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

5.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 

Hiekkasärkkien alueella on pulaa vapaista loma-asuntotonteista. Liikuntapuiston alueen 

asemakaavoittaminen 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 kaavoituskat-

sauksessa käynnistettäväksi vuonna 2015. Tekninen johtaja on tehnyt viranhaltijapäätöksen kaavan 

laadinnan hankinnasta Serum arkkitehdit Oy:ltä 31.3.2015. 

Kalajoen kaupunginhallitus päätti 12.10.2015 kaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja 

arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut 

nähtävillä mielipiteiden esittämistä varten 15.10.–6.11.2015. 

Osalliset 

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 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 

maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisesti Kalajoen kaupungintalolla 15.10.–6.11.2016 sekä 

kaupungin www-sivustolla. Asemakaavan vireille tulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman 

nähtävillä olosta on ilmoitettu kaupungin ilmoituslehdessä (Kalajokiseutu), kaupungin ilmoitustaululla 

sekä kirjeellä osallisille. Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma on selostuksen liitteenä 3. 

Asemakaavaluonnos oli nähtävillä 2.6.–23.6.2016. Kaavaluonnoksesta saatiin lausuntoja ja 

mielipiteitä yhteensä kuusi kappaletta. Lausunnot ja mielipiteet huomioitiin kaavaehdotusvaiheessa 

ja niihin laadittiin perustellut vastineet (liite 6a). 
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Asemakaavaehdotus oli nähtävillä 24.11.–30.12.2016. Kaavaehdotuksesta saatiin lausuntoja ja 

muistutuksia yhteensä viisi kappaletta. Näihin laadittiin perustellut vastineet (liite 6b). 

5.4 Viranomaisyhteistyö 

Alueen asemakaavoituksesta ei ole ollut tarpeen järjestää viranomaisneuvottelua. Sekä 

asemakaavaluonnoksesta, asemakaavaehdotuksesta että kaavaehdotusvaiheessa laaditusta 

Natura-arvioinnista pyydettiin lausunnot viranomaistahoilta. 

5.5 Suunnitteluvaiheiden käsittely ja päätökset 

Kalajoen kaupunginhallitus päätti 12.10.2015 kaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja 

arviointisuunnitelman 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 

asemakaavaehdotuksen asettamisesta nähtäville. Asemakaavaehdotus oli nähtävillä 24.11.–

30.12.2016. Kaupunginhallitus päätti 4.9.2017 esittää asemakaavan hyväksymistä (§ 264). Kalajoen 

kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan kokouksessaan 25.9.2017 (§ 111). 

6 ASEMAKAAVAN TAVOITTEET 

6.1 Asemakaavatyölle asetetut tavoitteet 

Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella on tarkoitus kehittää Hiekkasärkkien ja 

Hiihtokeskuksen välisen alueen maankäyttöä. Alueen suunnittelun tavoitteet teemoittain ovat: 

1. Yhdyskuntarakenne ja liikenneyhteydet: 

- Alueen maankäyttöä suunnitellaan osana Liikuntapuiston laajaa ja monivaiheista 

kokonaisuutta. 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 

alueeseen. 

- Alueen halki osoitetaan Metsolantieltä Hiihtomajantielle johtava katuyhteys. 

2. Matkailun kehittäminen: 

- Tavoitteena on muodostaa Tapionportin alueelle korkeatasoinen ja houkutteleva loma-

asuntoalueen osa ja vastata siten Hiekkasärkkien alueen vapaiden loma-asuntotonttien 

kasvaneeseen 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-

asuntoalueelle.  

- Sovitetaan rakentaminen alueen metsäiseen maisemaan. 

- Muodostetaan Metsolantielle hallittu rajaus. Säilytetään alueen metsäinen ilme myös 

kokoojakadun varrella. 

4. Rakentaminen: 
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- Rakentamisella muodostetaan laadukas ja hengeltään yhtenäinen kokonaisuus, joka 

huomioi loma-asumisen tarpeet ja alueen ominaispiirteet. 

- Rakennettujen ja rakentamattomien alueiden välille pyritään muodostamaan selvä rajaus. 

Väljän ja kaikkialle alueelle ulottuvan rakentamismaton sijaan rakentaminen pyritään 

tiivistämään naapurustoihin, joissa loma-asunnot rajaavat sisälleen tonttikadun. Näin 

rakentamisen ympärillä on mahdollista säilyttää laajemmat yhtenäiset viheralueet. 

- Tonttikaduista pyritään muodostamaan viihtyisiä, kunkin naapuruston identiteettiä ja 

yhteishenkeä vahvistavia kohtauspaikkoja.  

- Hyödynnetään ympäristön virkistysmahdollisuuksia sijoittamalla kaikki loma-asuntotontit 

viheralueiden äärelle. Näin taataan kaikille loma-asukkaille suora yhteys ympäröiville 

virkistysalueille ja mahdollistetaan metsäiset näkymät loma-asunnoista. 

- Valtatien aiheuttama melu ja muut ympäristön asettamat rajoitukset huomioidaan 

suunnittelussa. 

- 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 

ulkoilualueena.  

- Rakentamisen ympärillä pyritään säilyttämään mahdollisimman laajat, yhtenäiset 

viheralueet, jotka kytkeytyvät osaksi laajempaa viheralueverkostoa. 

- Turvataan alueen nykyisten reittien ja ulkoilualueiden säilyminen. Houkuttelevat ja sujuvat 

reitit ulotetaan Hiekkasärkkien, Maristonpakkojen sekä Kalajoen keskustan suuntiin. 

Huomioidaan 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 

kuuluvan Maristonpakkojen dyynialueen arvot. 

- Varmistetaan, ettei kaavan toteuttamisella ole haitallisia vaikutuksia Kourinkankaan 

pohjavesialueeseen. 

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. 

Kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin laadittiin perustellut vastineet (liite 6a). 

Kalajoen keskustan 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 varaus. Kaavaselostusta täydennettiin mm. Natura-vaikutusten sekä 

meluesteen toteuttamisen osalta. 

Kaavaehdotusvaiheessa tarkistettiin hieman kaavaratkaisua maastossa tehtyjen tarkastelujen 

perusteella. Tonttikatuja siirrettiin jonkin verran maaston korkeusvaihteluiden takia. Joidenkin loma-

asuntotonttien sijoittumista tarkistettiin samassa yhteydessä, jotta ojia ja kosteikkoja jäisi 
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mahdollisimman vähän korttelialueiden puolelle. Kaavaehdotusvaiheessa alueelta poistettiin yksi 

loma-asuntotontti, joka sijoittui kostean painanteen alueelle. 

Ennen kaavan hyväksymistä tarkistettiin rakennusoikeuksia kortteleissa 321, 323 ja 326. 
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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 

kerroksista.  

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 

siten Hiekkasärkkien rantaharjualueen osayleiskaavasta (hyv. 2008), jossa kokoojakatu oli linjattu 

alueen 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 

eteläosassa on liikennealuetta (LT). Tien pohjoispuolelle on osoitettu ohjeellinen meluvallin alue 

(me) sekä varaus jätevesiviemärille (j).  

 

Kuva 19: Kaavakartta 20.3.2017 (liite 1a). 
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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 8 890 k-m2.  

Käyttötarkoitus pinta-ala osuus 
kaava-
alueesta 

tontteja 
(kpl) 

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

autopaikat    
(2 ap/ as.) 

korttelitehok
kuus ek 
(keskiarvo) 

RA-19 (yhteensä) 6,70 ha 26,79 % 53 8 890 k m² 106 ek= 0,133 

naapurusto 1: 
korttelit 321, 322, 
323 

1,78 ha  14 2 400 k m² 28 ek= 0,135 

naapurusto 2: 
korttelit 324, 325, 
326 

1,49 ha  12 2080 k m² 24 ek= 0,140 

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 8 890 k m² 121 ea =0,036 

Pysäköinti 

Pysäköinti tapahtuu tontilla. Jokaiselle tontille on osoitettu kaksi autopaikkaa. Kunkin tontin 

autopaikat 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. 

Naapurustossa rakennukset ryhmittyvät tonttikadun ympärille. Pihakadut toimivat naapuruston 

kohtaamispaikkoina, 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 15 kpl ja 200 k-m² on 26 kpl. Jokaisessa naapurustossa on useammanlaisia tonttityyppejä.  

Tonteille on osoitettu rakennusalojen paikat ohjeellisina. Rakentamista on ohjattu sijoittumaan 

tonttikatujen varsille. Näin tonttikaduille muodostuu selkeästi rajattua ja miellyttävää ympäristöä. 

Samalla 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 

Hiihtokeskuksen palveluita sekä laajaa Mariston ulkoilualuetta. Alue on varattu hiihtomäen 

tekniikkarinnettä, 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 

viheryhteysverkosto naapurustojen välille. Alueelle on osoitettu ohjeellisena kattava ulkoilureittien 

verkosto, joka yhdistää naapurustot viheralueisiin ja kytkee asemakaava-alueen osaksi ympäristön 

laajoja virkistysalueita ja niiden reittiverkostoja. Asemakaava-alueen ympäristössä maaston ollessa 

monin paikoin erittäin kulutusherkkää on kattavan ulkoilureittiverkoston muodostaminen alueelle 

luonnonalueiden säilymisen kannalta tärkeää. Alueen virkistysreittiverkosto on esitetty kuvassa 21. 

 

Kuva 21: Tapionportin ympäristön virkistysreittiverkosto. 

 

Retkeily- ja ulkoilualueen puolelle asemakaava-alueen eteläosaan rakennetaan meluvalli 

vähentämään valtatien liikenteen aiheuttamaa melua. Retkeily- ja ulkoilualueen eteläosaan on myös 

kaavaehdotusvaiheessa 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 

pohjoispuolelle ohjeellinen meluvallille varattu alue. 

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 

läheisiin virkistys- ja loma-asuntoalueisiin.  

8.1 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, rakennettuun ympäristöön ja ihmisten 

elinoloihin 

Yhdyskuntarakenne 

Asemakaavan toteutuminen laajentaa yhdyskuntarakennetta, kun loma-asuntoalue laajenee 

aiemmin rakentamattomalle alueelle. Toisaalta rakentamisella on yhdyskuntarakennetta tiivistävä 

vaikutus, kun olemassa olevan loma-asuntoalueen ja hiihtokeskuksen välinen alue saadaan 

matkailukäyttöön. 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 

naapurustoista koostuvaksi asuinalueeksi. 1,5-kerroksinen rakentaminen jatkaa viereisen loma-

asuntoalueen mittakaavaa. Virkistysalueiksi varatut alueet säilyvät metsäisinä ja pääasiassa 

nykyisessä tilassaan. Uudet ulkoilureitit helpottavat kulkua alueella. Valtatien 8 maisemaa rajaa 

meluvalli. Uusi rakentaminen 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 

Kalajoen 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 

asiakaskuntaa. Myös Kalajoen keskustan palvelut ovat kohtuullisen lähellä (noin 3,5–4 km), mikä 

tekee keskustasta 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 

ulkoilureitit täydentävät alueen pääreittiverkostoa, ja liittävät myös alueen länsipuolisen loma-

asutuksen tiiviimmin Maristonpakkojen ulkoilualueeseen sekä Hiihtokeskukseen. Metsolantien 

jatkaminen itään tarjoaa tulevaisuudessa uuden laadukkaan ja talvikunnossapidettävän yhteyden 

kevyelle liikenteelle Hiekkasärkkien alueelta Hiihtokeskukselle ja Liikuntapuistoon sekä edelleen 

Kalajoen keskustan alueelle. 

Myös alueen virkistyskäyttö laajenee alueelle toteutettavan hiihtomaan tekniikkarinteen ja 

pulkkamäen myötä. Metsolantien jatkaminen sekä pysäköintialueen ja uusien ulkoilureittien 

toteuttaminen parantavat ulkoilupaikkojen saavutettavuutta.   

Liikenne 

Kaavan toteutuminen lisää jonkin verran liikennettä alueen ympäristössä mm. Matkailutiellä ja 

Metsolantiellä. Metsolantien merkitys kokoojakatuna sekä itä-länsisuuntaisena kevyen liikenteen 

yhteytenä 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 

verkostoa 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 

toteutumisella olisi vaikutusta. 
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Kunnallistekniikka 

Alue kytketään vesi- ja viemäriverkostoon. Alueelle rakennetaan sähköverkko ja 

tietoliikenneyhteydet. 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 

kunnallisteknisten verkostojen rakentamisesta. Loma-asuntotonttien myynnillä on positiivinen 

vaikutus kuntatalouteen. Alueen rakentaminen vaikuttaa myönteisesti myös paikallisten yritysten 

toimintamahdollisuuksiin.  

8.2 Vaikutukset luontoon ja maisemaan 

Luontoarvot 

Alueelta ei ole löytynyt huomionarvoisia luontokohteita Maristonpakkojen Natura-aluetta lukuun 

ottamatta. Liito-oravalle potentiaalinen elinympäristö sekä liito-oravalle sopiva levähdyspaikka 

Keihäsojan varrella sijoittuvat suurimmaksi osaksi suunnittelualueen ulkopuolelle ja säilyvät 

luonnontilaisen 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 

alueilla. Loma-asukkaiden ja ulkoilijoiden määrän kasvu lisää ympäristön roskaantumista ja 

likaantumista. Rakentamisella on vaikutusta myös soistuneiden alueiden vesitasapainoon.  

Rakentamisella ja loma-asumisella on myös vaikutusta alueen eliölajeihin. Elinolosuhteiden 

huononeminen 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." 

Harjujensuojeluohjelman 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 itäreunalla Natura-alueelle olemassa olevien kulkureittien paikoille. Tämä 

Natura-alueen lounaisin osa on nykyäänkin käsiteltyä, ja alueella risteilee hiihtokeskusta palvelevia 

reittejä. Metsolantien jatkeen toteuttaminen ei vähennä suojeltuja luontotyyppejä, vaaranna harjujen 

geologisia tai maisemallisia piirteitä eikä näin ollen heikennä suojeltujen lajien suojelutasoa. 

(Kalajoen keskustaajaman osayleiskaavan Natura-arviointi, Ramboll Finland Oy 2016) 

Uuden rakentamisen, lähialueiden kaavoittamisen ja ulkoilupalvelujen kehittämisen myötä 

ulkoilijoiden määrä asemakaava-alueella ja sitä ympäröivillä ulkoilualueilla, mm. Natura-alueella, 

lisääntyy huomattavasti. Ulkoilijoiden hallitsematon liikkuminen kulutusherkillä alueilla voi uhata 

Natura-alueen arvojen säilymistä asemakaava-alueen läheisyydessä. Kalajoen keskustan 

osayleiskaavan toteutumisella on arvioitu olevan mahdollisesti merkittävästi heikentäviä vaikutuksia 

Natura-alueen suojeluperusteena oleviin luontotyyppeihin, mikäli lievennystoimenpiteitä 

(kulunohjaus, mahdolliset liikkumisrajoitukset) ei toteuteta. Tapionportin asemakaavan ja keskustan 

osayleiskaavan yhteisvaikutukset Maristonpakkojen Natura-alueisiin arvioitiin kohtalaisiksi, mikä 

korostaa lieventävien toimien 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. 

(Ramboll Finland Oy 2016) 

Pinta- ja pohjavedet 

Syntyvien hulevesien määrä kasvaa läpäisemättömien pintojen (katot, asvaltoidut alueet) 

lisääntymisen myötä. Hulevesiä tulee ensisijaisesti imeyttää maaperään mahdollisuuksien mukaan. 

Alueella sijaitsevat soistumat säilyvät rakentamattomina ja osana viheraluetta, ja niistä on 

mahdollista muodostaa 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 

pohjavesialueen 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 

paikoin erittäin kulutusherkkää. Maaston kulutusta pystytään parhaiten hallitsemaan toteuttamalla 

asemakaava-alueelle ja sitä ympäröiville ulkoilualueille riittävän kattava ja toimiva ulkoilureitistö. 
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Lisääntynyt ulkoilijoiden ja muiden alueella liikkujien määrä saattaa aiheuttaa ympäristön 

roskaantumista ja likaantumista, mikä tulee huomioida alueiden hoidossa. 

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 

ympäristönsuojelu, ympäristönvalvonta sekä kuntatekniikan osasto. 
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SELOSTUKSEN LISÄLEHTI 

 

Asemakaavaan ehdotusvaiheen julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyt muutokset: 

- Korttelissa 321 tonttien rakennusoikeuksia kasvatettiin (150 k-m² → 200 k-m²). 

- Korttelissa 323 tonttien rakennusoikeuksia pienennettiin (200 k-m² → 150 k-m²). 

- Korttelissa 326 tonttien rakennusoikeuksia kasvatettiin (150 k-m² → 200 k-m²). 

- Asemakaava-alueen kokonaisrakennusoikeus nousi 150 k-m² (8740 k-m² → 8890 k-m²). 

- Meluesteen merkintätapaa täsmennettiin lisäämällä kaavaan ohjeellinen meluvallin alue. 

Samalla tarkistettiin meluvallin viereisten ohjeellisten ulkoilureittien linjauksia. 
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Ohjeellinen rakennusala.

Katu.

kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.

Ohjellinen ulkoilureitti.

Alueelle on rakennettava melueste. Merkintä osoittaa esteen likimääräisen
sijainnin. Liikennealueelta aiheutuva päivämelutaso saa sen viereisellä
loma-asumiseen varatulla korttelialueella olla korkeintaan 45 dBA.

Johtoa varten varattu alueen osa.

Ajoyhteys.

Ohjeellinen pysäköimispaikka.

Puistomuuntamon rakennusala.

ajo

Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa;
j = viemäri ja v = vesijohto.

Ohjeellinen meluvallin alue.

max 45dBA
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KALAJOKI

Kaavan laatija:

SERUM ARKKITEHDIT OY

PÄLKÄNEENTIE 19 A HELSINKI
PUH. 050 466 1500 WWW.SERUM.FI

321

200

I

KATU

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan
suurimman sallitun kerrosluvun.

Korttelin numero.

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

Iu½ Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan
rakennuksen suurimman kerroksen alasta ullakon tasolla saa käyttää
kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.

2 Ohjeellisen tontin/rakennuspaikan numero.

Retkeily- ja ulkoilualue.

3m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen osa-alueen raja.

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:

VR

RA-19

Ohjeellinen tontin/rakennuspaikan raja.

Loma-asuntojen korttelialue.
Tontille saa rakentaa yhden, enintään 2-asuntoisen
loma-asuntorakennuksen, yhden enintään 20 k-m2 saunarakennuksen
sekä yhden 20 k-m2 talousrakennuksen. Loma-asuntorakennuksen tulee
olla kooltaan vähintään 70 % tontille sallitusta rakennusoikeudesta.
Autosuojien, varastokatosten ja -rakennusten sekä saunojen ala
lasketaan mukaan käytettävään rakennusoikeuteen. Alueella noudatetaan
rakennusmääräyskokoelman asuinrakentamista koskevia määräyksiä.

Natura 2000-verkostoon kuuluva alue.

LT Maantien alue.

Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue.VU

Arvokas harjualue.

Vedenottamon suoja-alueen raja- Kaukosuoja-alue.
(Pohjois-Suomenvesioikeuden päätös 17.7.1968.) Alueella
rakentamisessa ja muissa toimenpiteissä on noudatettava
suoja-alueelle annettuja määräyksiä.

Vedenhankinnalle tärkeä pohjavesialue.

ge

pv-s

pv-2

nat
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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 

 

mailto:terho.mannisto@kalajoki.fi
mailto:sami.heikkinen@serum.fi
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1 JOHDANTO

Tämä Kalajoen alueelta laadittu luontoselvitys on tehty ”Kalajoen matkailun ideasuunnitelmat”
työn tausta-aineistoksi. Selvitys on laadittu asemakaavatasoisen maankäytönsuunnittelun edel-
lyttämällä tarkkuudella. Selvityksen kohteena olevat alueet ovat Keskuskarin ranta-alue, Val-
kiadyynien alue ja Hiekkasärkkien liikuntapuiston alue. Alueiden sijainti on esitetty kuvan 1
kartalla. Selvityksen maastoinventoinnit keskitettiin muuttuvan maankäytön alueille.

Kuva 1. Suunnittelualueiden sijainti. Alue 1 Keskuskarin ranta-alue, alue 2 Valkiadyynien alue,
alue 3 Hiekkasärkkien liikuntapuiston alue.

2 SELVITYKSEN TOTEUTUSTAPA

Luontoselvitys perustuu selvitysalueen luonnosta olemassa olevaan aineistoon kuten alueelta ai-
emmin laadittuihin selvityksiin (Biologitoimisto Jari Venetvaara Ky 2000, Nordia tiedonantoja
2/1995, Kukko-oja ym. 1990), Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta saatuihin lajien uhanalais-
tietoihin sekä karttoihin ja ilmakuviin. Alueelle tehtiin kasvillisuuden osalta maastokäynti 26.–
28.7.2010 (Ella Kilpeläinen). Maastossa tarkastettiin luonnonsuojelulain, metsälain ja vesilain
mukaisten luontotyyppien esiintyminen alueella. Lisäksi huomioitiin uhanalaisten luontotyyppi-
en ja lajien esiintymistä. Selvitysalueelta laadittiin kasvillisuuskuviointi.

Eläimistön osalta erillisiä maastoselvityksiä ei tehty. Uhanalaisten lajien sekä EU:n luontodirek-
tiiviin kuuluvien lajien esiintymistä ja erillisselvitysten tarvetta arvioitiin lähtötietojen, tehtyjen
maastohavaintojen sekä lajien elinympäristövaatimusten perusteella.

Luontoselvityksessä on selvitetty alueen luonnon yleispiirteet sekä erityisiä luontoarvoja omaa-
vat kohteet. Lisäksi raportissa on annettu suositukset alueen maankäytön suunnittelulle.
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Liitteessä 1 on esitetty kasvillisuuskuviointi. Liitteessä 2 on esitetty luontoarvojen kannalta
huomioitavat kohteet ja uhanalaisten lajien esiintymät. Liitteessä 3 on valokuvia maastokäynnil-
tä, valokuvien ottopaikat on esitetty liitteen 1 kartalla.

3 KALLIOPERÄ, MAAPERÄ JA PINNANMUODOT

Keski-Pohjanmaan maisemia luonnehtii maaston tasaisuus. Maanpinta viettää Kalajoen seudulla
vähitellen ja tasaisesti rannikolta sisämaata kohti. Rannikkodyynejä ja Kalajoen harjua lukuun
ottamatta 20 metrin korkeustaso merenpinnasta saavutetaan vasta noin 10 kilometrin päässä si-
sämaassa. Vastaavasti merenpohja viettää loivasti ulkomerelle päin. Maankohoamisen nopeus
Perämerellä on noin 8-9 mm vuodessa. Maankohoaminen saa aikaan mm. kasvillisuuden pri-
määrisukkession. Kalajoella maankohoaminen näkyy selvimmin vesirajassa sekä merestä nou-
sevina kivinä ja kareina. Maankohoamisen myötä merenlahdet mataloituvat ja kehittyvät fla-
doiksi ja kluuvijärviksi. (Meriluontokeskus 2010)

Alueen kallioperä on tasaisesti kulunutta migmaattista gneissiä graniittijuonineen. Maaperä
koostuu karkearakeisista maalajeista. Huomattava osa hiekasta on tuulen kasaamaa lentohiek-
kaa. Kalajoen hiekkakerrokset kuuluvat luoteis-kaakko – suuntaiseen harjumuodostumaan, joka
painuu Tahkokorvannokalla Perämereen. Harjun molemmin puolin hiekka on levittäytynyt ki-
lometrien laajuisiksi rantakerrostumiksi. Hiekkasärkkien dyynien takana alkaa rannan suuntais-
ten maan nousemisen myötä syntyneiden hiekkavallien sarja. Ne ovat hallitsevia maastonpiirtei-
tä koko Hiekkäsärkkien alueella. Vallit ovat paikoin jopa useita kilometrejä pitkiä. (Nordia tie-
donantoja 2/1995, Kukko-oja ym. 1990).

4 ALUEEN JA SEN KASVILLISUUDEN KUVAUS

Metsät
Selvitysalueiden metsät ovat pääsääntöisesti talouskäytössä olevia mäntyvaltaisia variksenmar-
ja-puolukkatyypin (EVT) kuivahkoja ja variksenmarja-kanervatyypin (ECT) kuivia kankaita.
Puuston ikä vaihtelee taimikoista varttuneisiin metsiin. Kuivien kankaiden lajistossa esiintyy va-
riksenmarja, poronjäkälät, kanerva ja puolukka. Kuivahkoilla kankailla lajit ovat samat, mutta
jäkälää esiintyy vähemmän. Jäkälätyypin (CIT) karukkokankaita esiintyy harjujen päällä laikuit-
tain. Palleroporonjäkälä on tämän tyypin päälaji.
Tuoreita puolukka-mustikkatyypin (VMT) kankaita esiintyy eniten suunnittelualueella 3. Mänty
on pääsääntöisesti näissä metsissä valtapuuna, mutta myös kuusta ja koivua esiintyy. Osa tuo-
reista kankaista on soistuneita, jolloin lajistossa esiintyy suovarpuja kuten suopursua.

Keihäsojan varrella suunnittelualueella 3 esiintyy lehtomaista kurjenpolvi-käenkaali-
mustikkatyypin (GOMT) kangasta. Puusto on kuusivaltaista, seassa kasvaa koivua ja pensasko-
koista pihlajaa ja paatsamaa sekä pajuja. Lajistossa esiintyvät mm. mustikka, käenkaali, met-
säimarre, korpi-imarre, oravanmarja, metsätähti ja kultapiisku. Kenttäkerros on paikoin kasviton
tiheän kuusikon varjostuksen vuoksi. Suunnittelualueen 1 merenrantavyöhykkeellä esiintyy Fi-
lipendula-tyypin (FiT) kosteaa lehtoa. Puusto on tiheää, lajeina ovat harmaaleppä, koivu ja kiil-
topaju. Kenttäkerroksen lajistoon kuuluvat mm. mesiangervo, korpikastikka, metsäalvejuuri,
mesimarja, suoputki ja rentukka.

Suot
Suurin osa alueella esiintyvistä soista on dyynien väleihin muodostuneita kosteita painanteita,
jotka ovat ajan saatossa muodostuneet ohutturpeisiksi soiksi. Soista esiintyy kaksi päämuotoa
avoimet jouhisaravaltaiset kalvakat suursaranevat (KaSN) ja puustoiset isovarpurämeet (IR).
Suursaranevoilla päälajina on jouhisara, lisäksi esiintyvät raate, luhtakastikka, kalvakkarah-
kasammal ja vaalearahkasammal. Yleensä saranevan ja kankaan välissä on isovarpuinen räme.
Isovarpurämeillä lajistossa vallitsee suopursu, lisäksi esiintyvät vaivero, juolukka ja sammalista
jokasuonrahkasammal sekä seinäsammal.
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Suunnittelualueen 2 eteläosassa Kärmekurulla esiintyy mesotrofista ruopparimpinevaa (Me-
RiN). Nevan päälajeina ovat vaaleasara, raate, leväkkö, rimpivesiherne, jouhisara ja valkopiirto-
heinä. Lisäksi esiintyy pienialaisesti rimpivihvilää. Suunnittelualueilla esiintyy oligotrofista ly-
hytkorsinevaa (OlLkN), jonka päälajeina ovat tupasvilla ja raate. Nevalla esiintyy myös pienia-
laisesti mesotrofian ilmentäjää villapääluikkaa.

Lampien rannoilla tavataan luhtanevaa (LuN), joilla esiintyvät raate, pullo-, vesi- ja viiltosara,
kurjenjalka, valkopiirtoheinä, leväkkö, mutasara, karpalo ja suokukka. Nevojen reunoilla esiin-
tyy paikoitellen variksenmarjarahkarämeitä (VmRaR), pallosararämeitä (PsR) ja sararämeitä
(SR). Variksenmarjarahkarämeillä päälajeina ovat ruskorahkasammal ja variksenmarja. Pal-
losararämeitä luonnehtii pallosara ja sararämeitä suovarvut sekä suursarat. Suunnittelualueilla
esiintyy pienialaisesti ruoho-heinäkorpia (RhK). Tämän lajistossa esiintyvät korpi- ja viitakas-
tikka, kurjenjalka, terttualpi ja metsäalvejuuri. Puuston muodostavat harmaaleppä, kiiltopaju,
paatsama, pihlaja ja koivu. Lisäksi suunnittelualueilla on ojitettuja rämeitä, jotka ovat muuttu-
neet ojitusten seurauksena.

4.1 Suunnittelualue 1

Suunnittelualue 1 on Keskuskarin ranta-aluetta. Alueen kasvillisuuskuviointi on esitetty liittees-
sä 1.1. Alueella on nähtävissä dyynien sekä maankohoamisen seurauksena muodostunut kasvil-
lisuuden sukkessiosarja. Keskuskarin rannassa on luonnontilaisen kaltaiseksi luokiteltua hiekka-
rantaa, joka on uimarantakäytössä. Rannalla esiintyy pieniä rantaniittylaikkuja, jossa esiintyvät
mm. järviruoko, sinikaisla, merisara, punanata ja rönsyrölli. Rannalla kohoavalla dyynillä kas-
vaa rantavehnää. Dyynin päällä kasvavat pajupensaiden ja rantavehnän lisäksi mm. hiirenvirna,
rantavalvatti, suola-arho, merihanhikki ja pietaryrtti. Rantadyynin taakse on muodostunut kostea
painanne, jossa on pienet flada ja lampi sekä yksi isompi ihmisen tekemä lammikko. Lampien
ympärillä oleva kosteikko on paikoin järviruon valtaamaa. Muuna lajistona esiintyvät kurjenjal-
ka, luhtakastikka, suoputki, järvikorte, pullosara ja vehka. Kosteikon reunaa kiertää pajukko-
vyöhyke, joka muuttuu mantereelle päin kosteaksi rantaleppälehdoksi (FiT). Lehto muuttuu
maaston hieman kohotessa tuoreeksi (VMT) kankaaksi. Alueelle sijoittuu rakennettuja ympäris-
töjä kuten kesämökkejä, satama-alue sekä golfkenttä.

Kuva 2. Keskuskarin hiekkaranta on luonnonsuojelulain mukainen suojeltava luontotyyppi.
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4.2 Suunnittelualue 2

Suunnittelualue 2 sijoittuu vt. 8 eteläpuolelle Valkiadyynien alueelle. Alueen kasvillisuuskuvi-
ointi on esitetty liitteessä 1.2. Aluetta luonnehtivat metsäiset dyynit ja niiden väliset soistuneet
painanteet. Metsät ovat pääasiassa talouskäytössä olevia mäntyvaltaisia kuivia tai kuivahkoja
kankaita. Alueella on useita hakkuuaukkoja. Suot ovat saranevaa tai isovarpurämettä. Paikoin
nevan ja kankaan rajavyöhykkeellä esiintyy pallosararämettä ja sararämettä. Alueen itä- ja
kaakkoisosan rämeitä on ojitettu. Alueelle sijoittuvat lentokenttä, moottoriurheilurata, louhos
sekä vanha hiekanottoalue, lisäksi alueella kulkee retkeilyreitistö.

Kuva 3. Suunnittelualueella 2 kulkevan retkeilyreitistön varrella on myös hakkuualueita.

4.3 Suunnittelualue 3

Suunnittelualue 3 sijoittuu Hiekkäsärkkien liikuntapuiston alueelle. Alueen kasvillisuuskuviointi
on esitetty liitteessä 1.3. Myös tällä alueella on havaittavissa metsäisiä dyynimuodostumia. Met-
sät ovat pääasiassa talouskäytössä olevia mäntyvaltaisia kuivia tai kuivahkoja kankaita. Paikoin
esiintyy tuoreita kankaita, jotka ovat usein soistuneita. Suot ovat myös täällä pääosin kapeita sa-
ranevoja tai isovarpuisia rämeitä. Keihäojan varsi on lehtomaista kangasta. Alueelle sijoittuvat
liikuntapuisto kuntoreitteineen, ampumarata, pari turkistarhaa, muutamia asuintaloja sekä alueen
itäosan aluetta laajat pellot.
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Kuva 4. Keihäsojan varsi on paikallisesti arvokas luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä
elinympäristö.

5 LINNUSTO JA MUU ELÄIMISTÖ

Linnuston ja muun maaeläimistön osalta tiedot perustuvat olemassa oleviin havaintotietoihin
sekä alueen luonnonoloja tuntevien harrastajien haastatteluihin. Maastokäyntien yhteydessä teh-
dyt yksittäiset havainnot on huomioitu raportoinnin yhteydessä. Työhön liittyen haastateltiin
puhelimitse seuraavia henkilöitä:

Jouko Arvo Kalajoen-Alavieskan riistanhoitoyhdistys, puheenjohtaja
Hanna Halmeenpää Kalajoen luonnonsuojeluyhdistys ry, sihteeri
Seppo Pudas lintuharrastaja
Petri Pelttari lintuharrastaja
Juhani Pitkänen lintuharrastaja

5.1 Suunnittelualue 1

Alueen eläimistön kannalta keskeisin alue on Keskuskarin ranta-alueen kosteikko. Erityisesti
fladan ja lampien alue on linnustollisesti huomioitavaa aluetta, jolla maankäytöllisiä paineita tu-
lisi välttää. Alueella pesii mm. naurulokkikolonia. Myös vesilintuja tavataan kosteikolla run-
saasti eteenkin syksyisin, kun muuttavat vesilinnut parveutuvat. Keskuskarin ranta-alue on met-
sästyskieltoaluetta, mikä osaltaan lisää sorsalintujen kerääntymistä alueelle.

5.2 Suunnittelualue 2

 Alueen linnusto koostuu vallitsevan biotooppirakenteen mukaisesti pääasiassa metsien yleislin-
nuista sekä havumetsälajeista. Tyypillisiä pesimälajeja ovat mm. vihervarpunen (Carduelis spi-
nus), metsäkirvinen (Anthus trivialis), punakylkirastas (Turdus philomelos) sekä käpytikka
(Dendrocopos major). Alueen suopainanteissa pesii myös suolajistoa kuten keltavästäräkkejä
(Motacilla flava), niittykirvisiä (A. pratensis) sekä liroja (Tringa glareola). Suolajien osuus ko-
ko suunnittelualueen lajistosta on kuitenkin vähäinen.
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Suunnittelualueella pesii männiköitä suosiva kangaskiuru (Lullula arborea).  Laji  kuuluu EU:n
lintudirektiivin liitteen I lajeihin ja on luokiteltu Suomessa silmälläpidettäväksi (NT) lajiksi
(Rassi ym. 2001). Silmälläpidettävät lajit eivät ole kuitenkaan varsinaisesti uhanalaisia lajeja.
Lajin pesimäalueet sijoittuvat lentokentän itäpuolisille kankaille jatkuen edelleen lounaaseen
kohti Kirkkomaanmetsää.

Metson lisäksi metsäkanalinnuista alueella tavataan teeriä (Tetrao tetrix) sekä riekkoja (Lagopus
lagopus). Teeri kuuluu EU:n lintudirektiivin liitteen I lajeihin ja Suomen kansainvälisiin erityis-
vastuulajeihin (EVA). Laji on luokiteltu Suomessa silmälläpidettäväksi (NT). Teerien esiinty-
minen keskittyy alueen peltojen reunametsiin. Riekkoja pesii alueen luonnontilaisimmilla rä-
meillä useita pareja. Kanalintukannat ovat olleet myös Kalajoen seudulla viimevuosina varsin
heikkoja. Kannat ovat kuitenkin kääntyneet hitaaseen kasvuun.

Suunnittelualueella on edelleen myös iäkästä paikoin varsin yhtenäistä puustoa, ja lintulajistoon
kuuluu myös vanhojen metsien lajeja. Huomionarvoisin näistä lajeista on metso (Tetrao urogal-
lus), jonka soidinpaikkana käyttämiä alueita sijaitsee luontopolun läheisyydessä Valkiaiskurujen
läheisyydessä. Metso kuuluu EU:n lintudirektiivin liitteen I lajeihin ja Suomen kansainvälisiin
erityisvastuulajeihin (EVA). Laji on luokiteltu Suomessa silmälläpidettäväksi (NT).

Vesilinnuston kannalta suunnittelualueella ei sijaitse merkittäviä pesimisalueita eikä levähdys-
tai ruokailupaikkoja. Alueen ainoa lampi Valkiaisvedet ei saatujen tietojen mukaan ole linnus-
tollisesti merkittävä kohde.

Suunnittelualueella on myös riistataloudellista merkitystä. Alueella harjoitetaan hirvenpyyntiä
sekä kanalintumetsästystä. Kanalinnunmetsästyksen kannalta keskeisimmät alueet sijoittuvat
kuitenkin suunnittelualueen itäosaan Karhunmaannevan alueelle. Karhunmaannevan itäpuoliset
alueet ovat seudullisesti tärkeitä metsästysalueita, missä metsästetään kanalintujen lisäksi myös
hirviä sekä pienriistaa.

Karhumaannevan itäpuolisille pelloille kertyy muuttoaikoina ajoittain merkittäviä määriä metsä-
(Anser fabalis)  ja  merihanhia (A. anser). Alueen pelloilla tavataan myös fasaaneja (Phasianus
colchicus) ja peltopyitä (Perdix perdix). Peltopyy kuuluu silmälläpidettäviin (NT) lajeihin.

Muun maaeläimistön puolesta suunnittelualueen lajisto on tyypillistä. Metsäjänis (Lepus timi-
dus) ja kettu (Vulpes vulpes) ovat alueella yleisiä. Suunnittelualueella ei olemassa olevien tieto-
jen mukaan ole liito-oravan (Pteromys volans) esiintymiä.

Lentokentän eteläpuolelta on olemassa olevia havaintotietoja dyynisukkulakoista (Scythris em-
petrella). Laji kuuluu vaarantuneisiin (VU) lajeihin (Rassi ym. 2001).

5.3 Suunnittelualue 3

Alueen linnusto on pitkälti samanlaista kuin suunnittelualueella 2. Valtalajeja ovat havumetsien
yleislajit. Poikkeavana biotooppina voidaan pitää rehevämpää Keihäsojan vartta, jonka linnus-
ton kuuluu myös lehtimetsälajeja. Suunnittelualueen pohjoisosassa Vuorenkallion itäpuolisilla
peltoalueilla tavataan muuttoaikoina jonkin verran hanhia ja joutsenia (Cygnus cygnus). Peltojen
merkitys muutonaikaisena ruokailu- ja lepäilyalueena on kuitenkin vähäisempi verrattuna Kar-
hunmaannevan itäpuolisiin peltoaukeisiin.

Keihäsojan varsi on paikoin biotoopiltaan sopivaa elinympäristöä liito-oravalle. Lajin esiinty-
minen alueella on mahdollista, vaikkei varmaa tietoa tästä työn yhteydessä saatukaan. Hankeen
jatkosuunnittelun yhteydessä tulisi harkita erillisen liito-oravaselvityksen toteuttamista Kei-
häsojan lähiympäristön osalta.
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6 SUOJELUALUEET JA MUUT HUOMIOITAVAT KOHTEET

6.1 Luonnonsuojelualueet

Selvitysalueen 2 lounaisreunalla sijaitse Siiponjoen (FI1000040) Natura 2000 -alue, jonka raja-
us on esitetty liitteen 2 kartalla. Natura-alue (419 ha) on suojeltu luontodirektiivin mukaisena
SCI-alueena. Siiponjoen Natura-alue kuuluu harjujensuojeluohjelma-alueisiin (HSO110103).
Siiponjoen varrella on kaksi lehtojensuojeluohjelmaan kuuluvaa yksityistä luonnonsuojelualuet-
ta (YSA118345, YSA112947). Lisäksi Siiponjoki on koskiensuojelulain nojalla suojeltu vesistö
(MUU110034) (Valtion ympäristöhallinto 2010).

Selvitysalueella 3 sijaitsee Maristonpakat (FI1000058) Natura 2000-alue, jonka rajaus on esitet-
ty liitteen 2 kartalla. Natura-alue (215 ha) on suojeltu luontodirektiivin mukaisena SCI-alueena.
Maristonpakat Natura-alue kuuluu harjujensuojeluohjelma-alueisiin (HSO110104). Alueen suo-
jelu toteutetaan maa-aineslain nojalla lukuun ottamatta kaavoitettua osaa, joka suojellaan raken-
nuslain nojalla. Selvitysalueen 3 länsipuolella sijaitsee Vihas-Keihäslahti (FI1000007) Natura
2000-alue, joka on suojelu sekä luontodirektiivin mukaisena SCI-alueena että lintudirektiivin
mukaisena SPA-alueena. Natura-alue kuuluu lintuvesiensuojeluohjelmaan (LVO110236) ja alu-
een suojelu toteutetaan lakisääteisenä luonnonsuojelualueena (YSA113714). Selvitysalueella 1
tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse luonnonsuojelualueita tai luonnonsuojeluohjelmiin
kuuluvia kohteita (Valtion ympäristöhallinto 2010).

Selvitysalue 1 kuuluu osittain kansallisesti arvokkaina pidettyihin lintualueisiin (FINIBA). Kes-
kuskarin lahti on osa Letto-Keskuskarit – FINIBA-aluetta (aluenumero 740008) (BirdLife Suo-
mi ry 2010). Alueen kriteerilajeina ovat ristisorsa (Tadorna tadorna), suosirri (Calidris alpina),
lapinsirri (C. temminckii) sekä pikkutiira (Sternula albifrons).

Hiekkasärkkien osayleiskaavassa Maristonpakat Natura-alue on merkitty retkeily- ja ulkoilualu-
eeksi sekä urheilu- ja virkistyspalvelualueeksi. Alueen suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota
alueen luonnon kulutuskestävyyteen, ulkoilun ohjaamiseen ja maisemamuotojen säilyttämiseen.
Selvitysalueella 1 on retkeily- ja virkistysalueeksi merkitty alue, jonka suunnittelussa tulee ottaa
huomioon vesilain 15 §:n mukainen vesistön muuttamiskielto ja luonnonsuojelulain mukaisten
arvokkaiden luontotyyppien säilyminen (Kalajoen Hiekkasärkkien rantaharjualueen yleiskaava-
kartta 2007).

6.2 Uhanalaiset ja huomioitavat kasvilajit

Uhanalaisten lajien esiintyminen tarkastettiin Ympäristöhallinnon Eliölajit -tietojärjestelmästä
(Heidi Kaipiainen-Väre 24.5.2010). Suunnittelualueille ei tämän tiedon mukaan sijoitu uhan-
alaisia tai luontodirektiivin mukaisia kasvilajeja.

Maastokäynnillä suunnittelualueelta 2 havaittiin rimpivihvilää Juncus stygius sekä vaaleasaraa
Carex livida. Molemmat lajit ovat valtakunnallisessa uhanalaisluokittelussa arvioitu elinvoimai-
seksi (LC) (Rassi ym. 2000). Rimpivihvilä on alueellisesti uhanalainen (RT) laji alueella 3a
keskiboreaalinen Pohjanmaa, johon Kalajoki kuuluu. Vaaleasara on Suomen kansainvälinen
vastuulaji. Suomen kansainvälisiä vastuulajeja ovat lajit, joiden säilymisessä Suomella voidaan
katsoa olevan merkittää kansainvälinen vastuu. Vastuu merkitsee, että lajin seurantaa ja tutki-
musta on tehostettava ja että lajin elinympäristö tulee ottaa huomioon maankäytön suunnittelus-
sa. Näiden huomioitavien lajien esiintymät on esitetty liitteen 2 kartalla.
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6.3 Uhanalaiset ja huomioitavat lintu- ja eläinlajit

Suunnittelualueella 1 tavataan sekä muutto- että pesimäaikoina useita suojelullisesti huomatta-
via lintulajeja. Koska selvitykseen liittyen ei tehty erillisiä linnuston maastolaskentoja, tietoja
suojelullisesti huomattavista lajeista ei voida pitää täydellisinä. Keskuskarin lahden lajistoon
kuuluu uhanalaisuusluokituksessa (Rassi ym. 2001) mainituista lajeista mm. naurulokki (vaa-
rantunut, VU).

Suunnittelualueella 2 pesii kangaskiuru (Lullula arborea). Laji kuuluu EU:n lintudirektiivin liit-
teen I lajeihin ja on luokiteltu Suomessa silmälläpidettäväksi (NT) lajiksi (Rassi ym. 2001).
Silmälläpidettävät lajit eivät ole kuitenkaan varsinaisesti uhanalaisia lajeja. Metso ja teeri kuu-
luvat EU:n lintudirektiivin liitteen I lajeihin ja Suomen kansainvälisiin erityisvastuulajeihin
(EVA). Lajit on luokiteltu Suomessa silmälläpidettäväksi (NT). Alueen pelloilla tavattava met-
sähanhi kuuluu Suomen kansainvälisiin erityisvastuulajeihin. Alueen hiekkamailla elävä dyy-
nisukkulakoi kuuluu vaarantuneisiin (VU) lajeihin

Suunnittelualueilla ei sijaitse tiedossa olevia uhanalaisten päiväpetolintujen pesäreviirejä.

6.4 Luontodirektiivin liitteen IV lajit

Suunnittelualueilla ei todettu luontodirektiivin liitteen IV a mukaisia eläinhavaintoja. Suunnitte-
lualueella 3 olevan Keihäsojan ranta-alueet ovat kuitenkin saatujen tietojen mukaan lajin poten-
tiaalista elinaluetta ja liito-oravan esiintyminen alueella on mahdollista.

Liito-oravaesiintymiä todettiin suunnittelualueiden ulkopuolella Siiponjoella sekä Pilkkoniemi-
Sonninnokka välillä olevalla kuusikkokaistaleella ja mökkien pihapiireissä.

6.5 Suojeltavat luontotyypit

Suunnittelualueilla esiintyy luonnonsuojelulain (luonnonsuojelulaki 1996/1096 § 29) mukaisista
luontotyypeistä hiekkarantoja sekä hiekkadyynejä. Metsäluonnon monimuotoisuuden kannalta
tärkeistä elinympäristöistä (metsälaki 1996/1093 § 10) suunnittelualueilla esiintyy pienten lam-
pien välittömät lähiympäristöt sekä ruoho- ja heinäkorvet. Lisäksi suunnittelualueilla esiintyy
vesilain (1961/264 § 15 a ja 17 a) mukaisista vesiluonnon suojelutyypeistä pienet lammet ja fla-
dat.
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Kuva 6. Pikku Lissunjärvi on vesilakikohde.

Uhanalaisten luontotyyppien tarkastelussa selvitysalue kuuluu Etelä-Suomen osa-alueelle (Rau-
nio ym. 2008). Uhanalaisten luontotyyppien suojelulle ei ole lainsäädännöllistä perustaa vaan se
on asiantuntijoiden näkemys luontotyyppien yleisyydestä ja suojelutarpeista. Uhanalaiset luon-
totyypit ovat huomioitavia kohteita maankäytön suunnittelussa. Selvitysalueilla esiintyvät uhan-
alaiset luontotyypit on esitetty taulukossa 1.

Taulukko 1. Selvitysalueilla esiintyvien kasvillisuustyyppien uhanalaisuus Raunion ym. (2008)
mukaan (EN = erittäin uhanalainen, VU = vaarantunut, NT = silmälläpidettävä, LC = säilyvä).

Luontotyyppi
Etelä-
Suomi

Koko
maa

Rannikko
Itämeren hiekkarannat EN EN
Liikkuvat rantavehnädyynit VU VU
Harmaat dyynit VU VU
Dyynialueiden kosteat soistuneet painanteet EN EN
Metsäiset dyynit VU VU
Rannikon kosteat terva- ja harmaaleppälehdot NT NT
Fladat VU VU
Metsät
Nuoret mäntyvaltaiset kuivahkot kankaat VU VU
Keski-ikäiset kuusivaltaiset lehtomaiset kankaat NT NT
Keski-ikäiset kuusivaltaiset tuoreet kankaat NT NT
Keski-ikäiset mäntyvaltaiset tuoreet kankaat LC LC
Keski-ikäiset mäntyvaltaiset kuivahkot kankaat NT NT
Keski-ikäiset mäntyvaltaiset kuivat kankaat NT NT
Suot
Saranevat VU LC
Minerotrofiset lyhytkorsinevat VU LC
Luhtanevat NT LC
Rimpinevat NT LC
Ruoho- ja heinäkorpi EN VU
Pallosararämeet VU NT
Sararämeet VU LC
Isovarpuräme NT LC
Rahkarämeet LC LC
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Selvitysalueilla esiintyvistä luontotyypeistä erittäin uhanalaisiin (EN) kuuluvat Itämeren hiekka-
rannat, dyynialueiden kosteat soistuneet painanteet sekä ruoho- ja heinäkorvet. Vaarantuneita
(VU) luontotyyppejä ovat liikkuvat rantavehnädyynit, harmaat dyynit, metsäiset dyynit, fladat,
nuoret mäntyvaltaiset kuivahkot kankaat, saranevat, minerotrofiset lyhytkorsinevat, pallosara-
rämeet ja isovarpurämeet.

7 SUOSITUKSET MAANKÄYTÖN SUUNNITTELULLE

Selvitysalueen kasvillisuutta luonnehtii dyyneille muodostuneet kangasmetsät sekä dyynien vä-
liset kosteat painanteet. Alueella tulee kiinnittää huomiota maastoon kulumisen estämiseen.
Keskuskarin ranta-alueella on nähtävillä maankohoamisen aiheuttama kasvillisuuden sukkessio-
sarja. Keskuskarin lahti on lisäksi linnustollisesti arvokas. Selvitysalueilla maankäytön suunnit-
telussa huomioitavat kohteet on esitetty taulukossa 2 ja liitteen 2 kartalla.

Taulukko 2. Suositukset maankäytön suunnittelulle. Numerot viittaavat liitteen 2 kartan huomioi-
taviin kohteisiin.

alue nro kohde suositukset maankäytön suunnittelulle

1 Keskuskarin ranta-alue

Alueella on nähtävillä maankohoamisen kasvillisuuden
sukkessiosarja sekä dyynimuodostumat. Hiekkaranta on

luonnonsuojelulain § 29 mukainen suojeltu luontotyyppi.
Pienet lammet ja fladat ovat vesilain §15a mukaisia suo-
jeltuja luontotyyppejä. Alueella on lisäksi uhanalaisia

luontotyyppejä: Itämeren hiekkarannat (EN), dyynialuei-
den kosteat soistuneet painanteet (EN), liikkuvat ranta-
vehnädyynit (VU), harmaat dyynit (VU) ja fladat (VU).

Kosteikkoalue on linnuston kannalta arvokas kohde.
Alueen luontoarvot tulee huomioida tarkemmassa maan-
käytönsuunnittelussa.

2 Siiponjoen Natura 2000-alue

Selvitysalueen 2 länsiosaan sijoittuva Siiponjoen Natura-
alueen suojelu dyynialueen osalta toteutetaan maa-
aineslain nojalla. Alueelle tehtävät toimenpiteet eivät saa

heikentää niitä luonnonarvoja, joiden vuoksi kohde on
sisällytetty Suomen Natura 2000 –suojeluverkostoon.
Alue on kulutusherkkää.

3 Vaaleasaran ja rimpivihvilän esiintymät

Kärmekurun rimpinevalla esiintyvien alueellisesti uhan-
alaisen rimpivihvilän ja Suomen kansainvälisen vastuula-

jin vaaleasaran esiintymät on otettava huomioon maan-
käytön suunnittelussa. Suoalueet tulisi säilyttää luonnon-
tilaisina

4 Pikku Lissunlampi

Vesilain § 15a mukainen pieni lampi, jonka muuttaminen
on kielletty. Lammen ympäristö on metsälain § 10 mukai-

nen erityisen tärkeä elinympäristö.

5 Kangastenkurut itäosan lampi

Vesilain § 15a mukainen pieni lampi, jonka muuttaminen
on kielletty. Lammen ympäristö on metsälain § 10 mukai-

nen erityisen tärkeä elinympäristö.

6 Ruoho- ja heinäkorpi

Ruoho- ja heinäkorpi on metsälain § 10 mukainen erityi-
sen tärkeä elinympäristö sekä erittäin uhanalainen (EN)
luontotyyppi. Se tulisi säilyttää luonnontilaisena.

7 Dyynisukkulakoi esiintymä

Aiempia havaintotietoja lajin esiintymästä lentokentän
läheisyydessä. Lajin elinolosuhteiden säilymisen kannalta
keskeistä on variksenmarjamättäinen säilyminen. Sopiva

kulutus ylläpitää hiekan liikkumista ja takaa elinympäris-
tön säilymisen

8 Kangaskiurun reviiri

Kangaskiuru pesii nykyisin lentokentän ja Kirkkomaan-
metsän välisillä kankailla. Laji suosii esiintymisessään
voimakkaasti mäntykankaita. Alueen biotooppirakenteen

voimakas muuttuminen on lajin kannalta haitallista.
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9 Keihäsojan varsi

Keihäsojan varsi on paikallisesti arvokas luonnon moni-
muotoisuuden kannalta tärkeä elinympäristö. Alueen

ominaispiirteet tulee huomioida tarkemmassa maankäy-
tönsuunnittelussa.

10 Maristonpakat Natura 2000-alue

Selvitysalueelle 3 sijoittuva Maristonpakat Natura 2000-
alueella tehtävät toimenpiteet eivät saa heikentää niitä
luonnonarvoja, joiden vuoksi kohde on sisällytetty Suo-

men Natura 2000 –suojeluverkostoon. Alue on kulutus-
herkkää.

11 Valkiatvedet suoalue

Hieno luonnontilainen suoalue, jolla merkitystä alueen

luonnon monimuotoisuuden kannalta. Alueella vaarantu-
neita (VU) luontotyyppejä saranevat ja pallosararämeet.
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Valokuvia Kalajoen selvitysalueilta

Suunnittelualue 1: Keskuskarin ranta-alue

Kuva 1. Keskuskarin rannalla dyynin päällä kasvaa
rantavehnää.

Kuva 3. Golfkenttä siintää tuoreen kankaan takana.

Suunnittelualue 2: Valkiadyynien alue

Kuva 5. Saraneva on alueen suotyypeistä yleisin.

Kuva 2. Dyynien välinen kostea painanne on lintujen
suosimaa aluetta.

Kuva 4. Tekolammikon rannat ovat ruovikkoa.

Kuva 6. Vaaleasaran esiintymäpaikkana ruoppaista
rimpinevaa.
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Kuva 7. Siiponjoen Natura 2000-alue on osittain
suunnittelualueella.

Kuva 9. Lentokenttä

Kuva 11. Moottoriurheilurata.

Kuva 8. Vanha hiekanottoalue on taimettunut.

Kuva 10. Metsittyneiden dyynien välissä olevat
painanteet ovat pääasiassa saravaltaisia kapeita
kosteikkoja.
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Kuva 12. Laavu Valkiatvedet lammen lähistöllä.

Kuva 14. Selvitysalueella on paljon polkuja. Tässä
pitkospuut kulkevat isovarpurämeen poikki.

Kuva 16. Ohrapeltoa, jolla oli kurkia ruokailemassa.

Kuva 13. Laavun vieressä on tervahauta.

Kuva 15. Ojitettua rämettä alueen kaakkoisosassa.
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Suunnittelualue 3: Liikuntapuiston alue

Kuva 17. Kuivahkoa talouskäytössä olevaa kangasta.

Kuva 19. Keihäsojan varsi on paikallisesti arvokas
luonnon monimuotoisuuden kannalta huomioitava
elinympäristö.

Kuva 18. Liikuntapuiston kuntoradat kulkevat
vaihtelevassa maastossa. Taustalla siintää pieni
saraneva.

Kuva 20. Keihäsojan varren kasvillisuus on rehevää
lehtomaista kangasta.
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Kuva 21. Suunnittelualueilla on isoja siirtolohkareita.

Kuva 23. Kankaiden välissä on kapeita
isovarpurämelaikkuja.

Kuva 22. Kuivan kankaan taimettumassa oleva
hakkuuaukea, taustalla peltoa.
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1 JOHDANTO
Tämä liito-oravaselvitys on laadittu Kalajoen kaupungin Hiekkasärkkien liikuntapuiston
asemakaavoitusta varten. Alueelle on tehty aiemmin Kalajoen matkailun
ideasuunnittelua varten luontoselvitys (Pöyry Finland Oy 2010). Tällöin alueelle ei
tehty varsinaista liito-oravaselvitystä, mutta Keihäsojan varsi todettiin lajille
potentiaaliseksi elinympäristöksi puuston rakenteen ja lajiston vuoksi. Liito-orava elää
kuusivaltaisessa metsässä, jossa on lehtipuustoa ja kolopuita. Lisäksi Keihäsojan varsi
tarjoaa liito-oravan kulkureitiksi yhtenäisen metsäkuvion. Vuoden 2015 liito-
oravaselvitys keskittyi Keihäsojan alueelle. Muualla kaava-alueella metsät ovat
pääasiassa talouskäytössä olevia mäntyvaltaisia kuivia tai kuivahkoja kankaita. Nämä
eivät ole liito-oravalle potentiaalisia elinympäristöjä, joten ne jätettiin kartoituksen
ulkopuolelle.

Kuva 1. Kalajoen liikuntapuiston kaava-alueen rajaus
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2 LIITO-ORAVASELVITYS
Maastoinventoinnissa kaava-alueelle sijoittuva Keihäsojan varsi inventoitiin molemmin
puolin. Liito-oravan esiintymistä selvitettiin ns. papanakartoitusmenetelmän avulla.
Myös mahdollisten pesäpuiden olemassaoloon kiinnitettiin huomiota. Maastoinventointi
tehtiin 18.5.2015 ja inventoinnin suoritti FM biologi Ella Kilpeläinen. Kartoitusta varten
pyydettiin Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta tiedot liito-oravahavainnoista
Kalajoen alueelta (Pohjois-Pohjanmaan ELY 6.5.2015).

Kartoituksessa tarkistettiin liito-oravalle potentiaalisten kuusien, koivujen ja haapojen
tyvet mahdollisten papanoiden osalta, samalla havainnoitiin mahdollisia risupesiä ja
kolopuita. Maastoselvityksen aikana tarkistettiin myös ELY-keskuksen tiedoissa ollut
lähin liito-oravahavainto, joka sijoittuu kaava-alueen ulkopuolelle Keihäsojan varteen.
Kartoitettu alue on esitetty kuvan Kuva 2 kartalla.

Kuva 2. Liito-oravaselvityksen kartoitusalue ja havainnot.
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3 TULOKSET
Keihäsojan varsi on lähes koko matkalta jyrkkien rinteiden reunustama. Ojan varrella on
paikoin kapea tasanne, jonne vesi näyttää tulva-aikaan nousevan. Jyrkät rinteet
puuttuvat kaava-alueen eteläreunassa vt 8 ja Kettukuruille johtavan tien väliseltä
alueelta, jossa on tehty puuston siistimistä (kuva kannessa). Keihäsojan varren puusto
koostuu pääosin havupuista (kuusi ja mänty), lisäksi siellä täällä on isojakin haapoja
sekä muita lehtipuita (Kuva 3). Puusto on paikoin tiheää. Kasvillisuus ilmentää monin
paikoin lehtomaisen kankaan lajistoa.

Kuva 3. Keihäsojan varren haapoja (kuva vasemmalla) ja kuusikkoa (kuva oikealla).

Kuten aiemminkin on todettu, alue on lito-oravalle potentiaalista elinympäristöä
puuston rakenteen vuoksi. Selvityksen yhteydessä alueelta ei kuitenkaan havaittu liito-
oravan papanoita, jotka ovat varmin tapa todeta lajin esiintyminen. Sen sijaan alueella
havaittiin runsaasti tavallisen oravan syönnösjälkiä (oravan perkaamia käpyjä).
Hiihtomajan kohdalla korkeassa männyssä havaittiin risupesä (Kuva 2 ja Kuva 4), joka
voisi olla liito-oravalle sopiva esim. levähdyspaikkana. Muita risupesiä tai kolopuita ei
selvityksen yhteydessä havaittu.
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Kuva 4. Risupesä Keihäsojan varressa.

Selvityksen yhteydessä käytiin tarkistamassa kaava-alueen lähin liito-oravahavainto.
ELY-keskuksen tietojen mukaan havainto on Meinalan alueelta Keihäsojan varrelta
(Kuva 2), se on kirjattu vuodelle 2013, mutta tarkempaa kuvausta havainnoista ei ole.
Alueelta ei löydetty liito-oravan papanoita, risupesiä tai kolopuita. ELY-keskuksen
tiedoissa on runsaasti havaintoja liito-oravasta myös muualta Kalajoen alueelta.

4 JOHTOPÄÄTÖKSET
Kalajoen Liikuntapuiston kaava-alueella Keihäsojan varteen keskittyvässä liito-
oravakartoituksessa ei havaittu liito-oravan papanoita, joka on varmin merkki lajin
esiintymisestä. Alueelta löydettiin yksi risupesä korkealla männyssä hiihtomajan
kohdalla. Mikäli alueella esiintyisi liito-oravaa, voisi risupesä olla lajille sopiva
levähdyspaikka. Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja
heikentäminen on luonnonsuojelulain nojalla kielletty.

Keihäsojan varsi on jyrkkine rinteineen ja lehtomaisine piirteineen luonnon
monimuotoisuuden kannalta paikallisesti arvokas alue. Alueella löydettiin merkkejä
mm. majavan toiminnasta (Kuva 5). Vaikka alueelta ei nyt liito-oravaa havaittukaan,
olisi alue hyvä säästää luonnontilaisen kaltaisena.
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Kuva 5. Majavan katkomia haapoja Keihäsojan varrella.

5 VIITTEET

Pohjois-Pohjanmaan ELY 6.5.2015: Uhanalaistiedot, liito-orava Kalajoki

Pöyry Finland Oy 2010: Kalajoen matkailun ideasuunnitelma-alueiden luontoselvitys.
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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
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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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HIEKKASÄRKKIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS TAPIONPORTIN 
ALUEELLE 

Vastineet asemakaavaehdotuksesta esitettyihin lausuntoihin ja muistutuksiin 20.3.2017 

Vastaanotetut lausunnot (5 kpl): 

1. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Pohjois-Pohjanmaan museo

3. Elisa Oyj

4. Vesikolmio Oy

5. Osuuskunta Valkeavesi

Vastaanotetut muistutukset (0 kpl) 
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Lausunto  Lausunnon sisältö Vastine 

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

 

1.1. Luonto- ja alueidenkäyttöyksikkö, Alueidenkäyttöryhmä: 

Ei huomautettavaa asemakaavaehdotuksesta. Merkitään tiedoksi. 

1.2. Luonto- ja alueidenkäyttöyksikkö, Luonnonsuojeluryhmä: 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut 
8.12.2017 lausunnon Kalajoen keskustaajaman 
osayleiskaavan Natura-arvioinnista. Lausunnossa 
todetaan, että Maristonpakkojen Natura 2000 -
alueelle tulee laatia tarkempi lieventämistoi-
mien suunnitelma, jonka avulla voidaan varmis-
tua, että vaikutukset suojelun perusteena oleviin 
luontotyyppeihin eivät muodostu merkittävästi 
heikentäväksi. Suunnitelma ja myös sen toteutus 
tulee olla hyväksytty laillisesti sitovasti, ennen 
kuin Kalajoen keskustaajaman osayleiskaava tai 
Tapionportin asemakaava voidaan hyväksyä. 
Hankkeessa ei tarvita viranomaisneuvottelua, 
mikäli Natura-aluetta koskevassa lausunnossa 
esitetyt toimenpiteet on toteutettu. 

Maristonpakkojen Natura 2000 -alueelle laaditaan 
lieventämistoimien suunnitelma, kuten lausun-
nossa esitetään. 

1.3. Luonto- ja alueidenkäyttöyksikkö, Ympäristönsuojeluyksikkö: 

Luonnosvaiheen lausunnossa esitetty huomau-
tus koskien pohjavesialueen kaavamerkintää on 
huomioitu kaavaehdotuksessa.  Mikäli kaava-
merkinnän indeksin on tarkoitus kuvata pohjave-
sialueluokituksia, tulisi indeksimerkinnän olla pv-
1, koska kyseessä on 1. luokan pohjavesialue eli 
vedenhankinnan kannalta tärkeä pohjavesialue. 

Pohjavesialueen kaavamerkintä noudattaa Kala-
joen kaupungin periaatteita asemakaavamerkin-
nöistä. Merkinnän indeksi ei kuvaa pohjavesialu-
een luokitusta. 

2. Pohjois-Poh-
janmaan mu-
seo 

Ei huomautettavaa kaavasta. Merkitään tiedoksi. 

3. Elisa Oyj Elisalla ei ole huomauttamista alueen asemakaa-
vaehdotuksesta. Mahdollisista Elisan kaapelei-
den siirtokustannuksista vastaa siirron tarvitsija. 

Merkitään tiedoksi. 

4. Vesikolmio Oy 4.1. 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. 

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

Siirtoviemärille on osoitettu esitetty varaus luon-
nosvaiheen palautteen perusteella. 

5. Osuuskunta 
Valkeavesi 

Metsolantien jatkeen tiealueen eteläreunassa si-
jaitsee Vesikolmio Oy:n omistama runkovesi-
johto pvc 160-6. Johto-osa on rakennettu 1970-
luvun puolivälissä kaavoittamattomaan metsä-
maastoon jolloin kaivusyvyytenä käytettiin n. 

Runkovesiputken esitetty sijainti on otettu huo-
mioon kaavaratkaisussa. Putki sijoittuu tonttien 
ulkopuolelle. Putken tarkka sijainti selvitetään 
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1,2–1,6m. Lisäksi putken sijainti maastossa ei ole 
tarkka, sijainti johtokartalle on siirretty maasto- 
havaintojen mukaisesti 2000-luvulla. Koska 
johto-osan tarkkaa sijaintia/syvyyttä ei tiedetä 
tulisi johto-osa tarkemmin kartoittaa ennen kun-
nallisteknisten töiden suunnittelua/toteutusta 
jolloin selviää joudutaanko koko Metsolantien 
varren runkovesijohto (n. 600 m) uusimaan 
kaava-alueen laajennuksen takia. 

alueen kunnallisteknisen suunnittelun yhtey-
dessä. Kalajoen kaupunki ja Vesikolmio Oy neu-
vottelevat selvityksen toteuttamisesta. 
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Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta 208 Kalajoki Täyttämispvm 04.10.2017
Kaavan nimi Hiekkasärkkien asemakaavan muutos ja laajennus Tapionportin alueelle
Hyväksymispvm 25.09.2017 Ehdotuspvm 14.11.2016
Hyväksyjä V-kunnanvaltuusto Vireilletulosta ilm. pvm 15.10.2015
Hyväksymispykälä 111 Kunnan kaavatunnus 208170925V111
Generoitu kaavatunnus 208V250917A111
Kaava-alueen pinta-ala [ha] 25,0052 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] 21,5349
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]0,0000 Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 3,4703
 

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]   
Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset    Ei-omarantaiset  
Lomarakennuspaikat [lkm]Omarantaiset  Ei-omarantaiset  

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-]

Yhteensä 25,0052 100,0 8890 0,04 21,5349 8890
A yhteensä       
P yhteensä       
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä       
T yhteensä       
V yhteensä 13,7104 54,8 0  10,4457 0
R yhteensä 6,6973 26,8 8890 0,13 6,6973 8890
L yhteensä 4,5975 18,4 0  4,3919 0
E yhteensä       
S yhteensä       
M yhteensä       
W yhteensä       

Maanalaiset
tilat

Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Pinta-alan muut. [ha +/-]Kerrosalan muut. [k-m² +/-]

Yhteensä      

Rakennussuojelu
Suojellut rakennuksetSuojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-]
Yhteensä     
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Alamerkinnät

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-]

Yhteensä 25,0052 100,0 8890 0,04 21,5349 8890
A yhteensä       
P yhteensä       
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä       
T yhteensä       
V yhteensä 13,7104 54,8 0  10,4457 0
VU 2,5725 18,8 0  2,5725 0
VR 11,1379 81,2 0  7,8732 0
R yhteensä 6,6973 26,8 8890 0,13 6,6973 8890
RA 6,6973 100,0 8890 0,13 6,6973 8890
L yhteensä 4,5975 18,4 0  4,3919 0
Kadut 2,9848 64,9 0  2,9848 0
LT 1,6127 35,1 0  1,4071 0
E yhteensä       
S yhteensä       
M yhteensä       
W yhteensä       
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