
 
KALAJOEN KAUPUNKI 
Tekniset palvelut / maankäyttöpalvelut 
Kaavoitustoimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAAVOITUSKATSAUS 2016 
KAAVOITUSOHJELMA 2016 – 2020 

 

 

Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta 1.3.2016 § 11 
Kaupunginhallitus 14.3.2016 § 58 

Valtuusto 4.4.2016 § 25 

havainnekuva Serum arkkitehdit Oy 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU KALAJOELLA 
 
Kaupungin maankäyttöpalveluiden yhteyshenkilöt  
 
KAAVOITUS 
Kaavoituspäällikkö Mikko Alin  044-4691 225 
Kaavasuunnittelija Riina Jorasmaa  044-4691 310 
Kaavoitusteknikko Terho Männistö  044-4691 222 
 
MAAOMAISUUS 
Maanmittausteknikko Ari Matkaselkä  044-4691 219 
Kiinteistösihteeri Esa Juola  044-4691 298 
 
PAIKKATIETO 
Paikkatietoinsinööri Esa Taka-Eilola  044-4691 221 
Mittaustyönjohtaja Juhani Kattilakoski 044-4691 306 
Mittamiehet Jukka Kerola, Juha Tuura   
 Seppo Rajala 
  
Kalajoen kaupunki, Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI  
etunimi.sukunimi@kalajoki.fi 
 
Kalajoen kaupungissa maankäytön suunnittelua ohjaa kaupunginhallitus. Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta 
valmistelee muun muassa maankäyttöön liittyvät asiat kaupunginhallitukselle. Kaupunginhallitus on nimennyt 
kokouksessaan 21.1.2013 elinkeino- ja maankäyttötoimikunnan vuosille 2013–2016. Toimikunnan jäsenet ovat: 
 
jäsen   henkilökohtainen varajäsen 

Alpo Puusaari Eija Pahkala 
Jouni Jyrinki Juhani Tolonen 
Pekka Märsylä Alpo Murtoniemi 
Raili Myllylä Riitta Anneli Tilus 
Sirkka Alho Väinö Hietala 
Mari Niemelä Kari Untinen 
Juha Rahkola Hanna Saari 
 
Puheenjohtaja:  Jukka Puoskari 
Varapuheenjohtaja: Pekka Märsylä 
 
  
 
 
 

KALAJOKI KAAVOITTAA 

YLEISTÄ KAAVOITUSKATSAUKSESTA 

Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) sekä maankäyttö- ja rakennusasetus (MRA) säätelevät kaavoitusta ja ra-
kentamista. Kunnat vastaavat yleis- ja asemakaavoituksesta omalla alueellaan. Kuntakaavoitusta ohjaa Poh-
jois-Pohjanmaan ELY-keskus. Ohjausmuotoja ovat mm. vuosittain järjestettävät kehittämiskeskustelut sekä 
yksittäisiä kaavoja koskevat viranomaisneuvottelut ja muut työneuvottelut.  
 
Kaavoituskatsauksen laatimisvelvoitteesta on säädetty maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:ssä: ”Kunnan tulee 
vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille 
tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä (kaavoituskatsaus). Siinä selostetaan lyhyesti 
kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaa-
voituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. Kaavoituskatsauksesta on tiedotettava sen 
tarkoituksen kannalta sopivalla tavalla”  
 
Tässä kaavoituskatsauksessa selostetaan Kalajoen kaupungin kaavoitustilanne ja esitellään kaavoitusohjelma 
vuosille 2016 - 2020. Lisäksi kerrotaan yleisesti kaavoituksen ohjauksesta, kaavahankkeiden etenemisestä ja 
kaavojen ajantasaisuudesta. Kaavoitusohjelman päätöksentekoa varten valmistellaan vuosittain tausta-
aineisto, josta voidaan seurata kaupungin maanomistuksen kehittymistä, vapaiden tonttien lukumääriä ja si-
jaintia sekä kaavoitettavia alueita ja niiden arvioituja tonttilukumääriä.   

mailto:etunimi.sukunimi@kalajoki.fi
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KAAVOITUSKATSAUS 2016 
 

Kalajoen kaupunki 
 
Kalajoen kaupungissa oli vuoden 2015 lo-
pussa 12 623 asukasta. Kaupungin maa-
pinta-ala on 922 k-m². Kalajoen keskusta 
sijoittuu kunnan pohjoisosaan, valtatien 8 
varteen, Kalajokisuulle.  

 

Tuulivoimahankkeet 
 
Kalajoen kaupungin alueella tuulivoimahankkeiden kehit-
täminen jakautuu pääosin kahteen eri ajankohtaan: 
vuonna 2011 ja vuonna 2014 käynnistyneisiin yleiskaa-
vahankkeisiin. Ensimmäisten hankkeiden osalta tuulivoi-
maloiden toteuttaminen on käynnistynyt. Tuulivoimapuis-
tojen tutkiminen Kalajoella perustuu Keski- ja Pohjois-
Pohjanmaan mannertuulivoimaselvitykseen (2011) ja sen 
jälkeen laadittuun Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaa-
vaan, jossa tuulivoima-alueet on esitetty. Tuulivoi-
mayleiskaavoituksen kautta on mahdollistettu 76 tuuli-
voimalan toteuttamisen keskustan pohjoispuolelle. Tä-
män lisäksi Raution eteläpuolella, Kurikkalan ja Etelänky-
län välissä sekä Himangalla on käynnissä tuulivoimapuis-
tohankkeita, joilla tutkitaan yhteensä 70 tuulivoimalan 
toteuttamista. Hankkeiden yleiskaavoitus on käynnissä, 
Mökkiperä-Pahkamaan hanke on ollut ehdotusvaiheessa 
nähtävillä. 
 
Tuulivoiman tuottamisella on positiivisia ilmastovaikutuk-
sia. Olevien ja suunniteltujen tuulivoimahankkeiden toteu-
tuessa Kalajoella tuotettaisiin lähes kymmenkertaisesti 
kaupungin oma vuotuinen sähkönkulutus, joka on yhtä 
suuri kuin Kuopion kaupungin vuotuinen sähkönkulutus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tonttimenekki ja arvio tonttien riittävyydestä 
 
Asuintontteja on erinomaisesti ja eri alueilla hyvin kaupunkikeskustassa. Kaupungin omistamat myytävät 
kerros- ja rivitalotontit sijoittuvat keskustan alueelle ja tontteja on riittävästi. Himangalla on myytäviä pienta-
lotontteja. Rivitalotontteja ei Himangalla keskeisimmillä alueilla ole. Teollisuustonttitilanne on erinomainen. 
Tontteja on paljon ja ne sijoittuvat eri alueille. Uusien asuintonttien ja teollisuustonttien osalta on erilliset 
tonttiesitteet. 
 
Matkailua palvelevien tonttien varantoa Hiekkasärkkien ydinalueella ja loma-asuntomessualueella on hyvin.  
Loma-asuntotontteja on vain muutamia, jotka sijoittuvat loma-asuntomessualueelle. Loma-asuntotontteja 
pyritään saamaan toteuttamiskelpoisiksi mahdollisimman pian joko uusien asemakaava-alueiden tai vali-
tusten ratkeamisen myötä. Uusien loma-asuntotonttien kaavoittaminen edellyttää yleiskaavojen etenemistä 
ja tehokkaampien maanhankintakeinojen käyttämistä.   
 

 

  2011 2012 2013 2014 2015 Keskiarvo/vuosi 
Myydyt asuntontit 18 22 11 12 11   

Vuokratut asunto- ja rivitalotontit 10 15 11 14 13 27 

Myydyt loma-asuntotontit 33 18 54 4 4   

Vuokratut loma-asuntotontit 15 21 31 7 10 39 

YHTEENSÄ 76 76 107 37 38   
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KAAVA-ALUEET KALAJOELLA 

YLEISKAAVAT (Hyväksymisvuosi/oikeusvaikutteisuus) 

Y1 Keskustaajaman osayleiskaava  1993 
Y2 Rahjan osayleiskaava   1985 
Y3 Vasankarin osayleiskaava  1986 
Y4 Alaviirteenlahden rantayleiskaava 1998 
Y5 Kalajokisuu-Rahja osayleiskaava, 
 Rahjan satama ja loma-ranta-alueet 2000 (o) 
Y6 Kalajokisuu-Rahja osayleiskaava, 
 Hiekkasärkkien rantaharjualue  2008 (o) 
 
ASEMAKAAVAT 

A1 Kirkonseudun asemakaava 
A2 Hiekkasärkkien asemakaava 
A3 Letonrannan asemakaava 
A4 Rahjan asemakaava 
 
RANTA-ASEMAKAAVAT 

RA1 Kalajokisuu-Vasankarin ranta-asemakaava 
RA2 Rahjan saariston ranta-asemakaava 
RA3 Rahjan ranta-asemakaava 
RA4 Pitkäjärven ranta-asemakaava 
RA5 Pohjanpään ranta-asemakaava 
RA6 Mustilan ranta-asemakaava 
 

 
Y7 Jokelan tuulipuisto  2013 (o) 
Y8 Mäkikankaan tuulipuisto  2013 (o) 
Y9 Tohkojan tuulipuisto  2013 (o) 
Y10 Mustilankankaan tuulivoimapuisto 2013 (o) 
Y11 Lestijokilaakson osayleiskaava 2013 (o) 
 (ei lainvoimainen) 
Y12 Juurakon tuulivoimapuisto 2015 (o) 
 
 
 

 
A5 Raution asemakaava 
A6 Himangan kirkonseudun asemakaava 
A7 Tyngän asemakaava 
 
 
 

RA7 Lapinluodonkankaan ranta-asemakaava 
RA8 Sipinperän ranta-asemakaava 
RA9 Eteläniemen ranta-asemakaava 
RA10 Virpirannan ranta-asemakaava 
RA11 Meri-Himangan ranta-asemakaava 
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MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUN 
TASOT JA KAAVAPROSESSI 

 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Tavoitteet ohjaavat kuntien kaavoitusta lähinnä maakuntakaavojen 
välityksellä. Kuitenkin erityisiä aluekokonaisuuksia, kuten Kalajoella 
maankohoamisrannikkoa, koskevat erityistavoitteet vaikuttavat 
suoraan maankäytön suunnitteluun. Tarkistetut valtakunnallisten 
alueidenkäyttötavoitteet ovat tulleet voimaan 1.3.2009. Tarkistetuilla 
tavoitteilla pyritään vastaamaan ilmastonmuutoksen haasteisiin. 
Tietoa valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista löytyy valtion 
ympäristöhallinnon verkkopalvelusta www.ely-keskus.fi. 

 

Maakuntakaava MRL 25-34§ 

Maakuntakaavoissa esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntaraken-
teen periaatteet ja ne ohjaavat muuta alueidenkäytön suunnittelua. 
Maakuntakaava sisältää Kalajoen osalta monia tavoitteellisia kehit-
tämisnäkökohtia mm. asumisen, keskustatoimintojen, matkailun, 
maaseudun ja luonnon monikäyttöisyyden osalta. 

Kalajoella on voimassa Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava (Ym-
päristöministeriö on vahvistanut 17.2.2005) ja 23.11.2015 vahvistet-
tu 1. vaihemaakuntakaava sekä Kalajoen eteläosissa Keski-
Pohjanmaan maakuntakaavan 1. (Ympäristöministeriö on vahvista-
nut 24.10.2003) ja 2. (Valtioneuvosto on vahvistanut 29.11.2007) 
vaihe. Keski-Pohjanmaan maakuntakaavan 3. vaihetta ei ole Kala-
joen Himangan osalta vahvistettu. Pohjois-Pohjanmaan maakunta-
kaavan uudistaminen on käynnistynyt vuonna 2010. Maakuntakaa-
vaprosessi etenee vaihekaavana eli suunnittelua viedään eteenpäin 
koko ajan. Toisen vaihekaavan kaavaluonnos on ollut nähtävillä 
vuonna 2015 ja kaavaehdotusta laaditaan. Siinä tutkitaan kulttuu-
riympäristöä, maaseudun asutusrakennetta, virkistystä ja matkailua, 
seudullisia jätteenkäsittelyalueita ja seudullisia ampumarata-alueita. 
Kolmannen vaihekaavan laatiminen on aloitettu. Maakuntakaava on 
nähtävissä Pohjois-Pohjanmaan liiton internet-sivulla www.pohjois-
pohjanmaa.fi ja Keski-Pohjanmaan liiton internet-sivulla www.keski-
pohjanmaa.fi.  
 

Yleiskaava MRL 35-49§ 

Yleiskaava ohjaa kunnan maankäytön suunnittelua yleispiirteisesti 
ja pitkäjänteisesti. Se voi käsittää koko kunnan tai osan siitä, jolloin 
nimitykset ovat vastaavasti yleiskaava tai osayleiskaava. Kunnat 
voivat laatia myös yhteisen yleiskaavan ohjatakseen laajemman 
alueen rakennetta ja toimintojen yhteensovittamista. Yleiskaavan 
hyväksyy valtuusto. Vuonna 2000 voimaan tulleen maankäyttö- ja 
rakennuslain aikana hyväksytyt yleiskaavat ovat oikeusvaikutteisia, 
ellei niistä toisin päätetä. Kalajoella ennen vuotta 2000 laaditut 
osayleiskaavat ovat valtuuston hyväksymiä, mutta ne eivät ole 
oikeusvaikutteisia, koska niitä ei ole alistettu vahvistettavaksi. 
 

Asemakaava MRL 50-61§  
ja ranta-asemakaava MRL 72-74§ 

Asemakaava on yksityiskohtainen maankäytön suunnitelma, jonka 
laatija on kunta. Asemakaavojen hyväksyjä on kunnanvaltuusto. 
Kuntien tulee laatia asemakaavoja kunnan kehityksen ja maankäy-
tön ohjaustarpeen mukaan. Asemakaavojen ajanmukaisuutta on 
seurattava ja kaavoja on uusittava kehitystarpeitten mukaisesti. 
 
Meren tai vesistön rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa ilman asema-
kaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityi-
sesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennuslu-
van myöntämisen perusteena. Ranta-asemakaava-ehdotuksen voi 
laatia myös maanomistaja. Asemakaavojen tulee luoda edellytykset 
terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle, palvelujen 
saatavuus ja liikenteen järjestäminen on otettava huomioon. Ra-
kennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee vaalia eikä niihin 
liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää. Kaavoitettavilla alueilla tai nii-
den lähiympäristössä on oltava riittävästi puistoja tai muita lähivir-
kistykseen soveltuvia alueita. 

 

Kaavan hyväksyminen 
MRL 52§ 

Kaavan voimaantulo 
MRA 93§ 

Muistutusten ja lausuntojen käsittely 

Kaavaluonnos 
MRL 62§, MRA 30§ 

Osallistumis- ja arviointi-

suunnitelma (OAS) 
MRL 63§ 

Kaavaehdotus 
MRL 65§, MRA 27§ 

Kaavan vireilletulo 
MRL 63§, MRA 30§ 

http://www.keski-pohjanmaa.fi/
http://www.keski-pohjanmaa.fi/
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1. Keskustan osayleiskaava 

Kalajoen valtuusto on hyväksynyt keskustaajaman osayleiskaavan 27.5.1993. Oikeusvaikutukseton yleiskaava on jo 
monelta osaltaan vanhentunut.  Keskustan yleiskaavoitus on käynnistetty tavoiteseminaarilla joulukuussa 2012. Vuoden 
2013 aikana on laadittu selvityksiä.  Kaavaluonnosta on laadittu vuoden 2014 aikana. Osayleiskaavaluonnos on ollut 
nähtävillä tammikuussa 2015 ja kaavaehdotus tuodaan tavoitteellisesti nähtäville kevään 2016 aikana. Kaavaa laatii 
Serum arkkitehdit Oy. Osayleiskaava on tarkoitus hyväksyä oikeusvaikutteisena. Yleiskaavan keskeisimmät teemat ovat 
kaupunkikuvan kehittäminen, keskustan ja Hiekkasärkkien niveltyminen, keskustan ja Leton alueiden niveltyminen sekä 
palveluiden ja kaupan sijoittumisen tutkiminen. 
 
  

2. Mutkalammen tuulipuiston osayleiskaava 

Prokon Oy on käynnistänyt tuulivoimapuistohankkeen Kalajoelle Mökkiperä-Pahkamaa- alueelle (50km²) Rautiossa. 
Osayleiskaava käsittää Kalajoen alueiden lisäksi Kannuksen kaupunkia ja Kokkolan enklaavia. Hankkeen kokonaispinta-
ala on 100km². Prokon Oy on tehnyt alueen maanomistajien kanssa vuokrasopimuksia. Kalajoen kaupunki ja Prokon Oy 
ovat tehneet kaavoitussopimuksen. Yleiskaavan laatii Ramboll Oy Kokkolasta. YVA on valmistunut kesällä 2014. Kaava-
luonnos on ollut nähtävillä joulukuussa 2013 ja kaavaehdotus kesällä 2015. Koko tuulivoimapuiston alueelle on esitetty 
77 tuulivoimalaa, joista Kalajoelle sijoittuisi noin 35 voimalaa. 
 

 

3. Kokkokankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava 

Saba Tuuli Oy on käynnistänyt tuulivoimapuistohankkeen Kalajoen Himangalle. Alue sijoittuu valtatien 8 maanpuolelle, 
Rautilan itäpuolelle, Kokkokankaan alueelle. Hankkeella tavoitellaan maksimissaan 24 tuulivoimalaa. Tuulivoimapuistos-
ta on laadittu yhteinen YVA viereen sijoittuvan Torvenkylän tuulivoimapuiston kanssa. Kaupunki on tehnyt toimijan kans-
sa kaavoitussopimuksen.  Kaavan laatijana on Ramboll Oy Kokkolasta. Osayleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä kesällä 
2015. Kaavaehdotus tulee tavoitteellisesti nähtäville kevään 2016 aikana.  
 
 

4. Torvenkylän tuulivoimapuiston osayleiskaava 

Smart Windpower Oy suunnittelee maksimissaan 12 tuulivoimalan hanketta Kalajoen Torvenkylälle, Himangalle, Kokko-
kankaan tuulivoimapuiston alueen pohjoispuolelle. Torvenkylän ja Kokkokankaan tuulivoimapuistojen yhteinen YVA-
prosessi on päättynyt syksyllä 2015. Torvenkylän tuulivoimapuiston hankkeesta on laadittu kaavoitussopimus kaupungin 
ja toimijan välille. Kaavaa laatii Ramboll Oy Kokkolasta. Osayleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä kesällä 2015 ja ehdo-
tus tulee tavoitteellisesti nähtäville keväällä 2016.  
 
 

5. Hiekkasärkkien rantaharjualueen osayleiskaavan laajennus 

Matkailukeskuksen laajentamisen suunnittelu on tarpeellista käynnistää matkailun kehittymiselle asetettuihin tavoitteisiin 
pääsemiseksi. Yleiskaavassa tutkitaan Hiekkasärkkien ydinaluetta tukevien palveluiden sijoittamista matkailukeskuksen 
eteläisen liittymän läheisyyteen, erilaisten ohjelmapalveluiden sijoittumista alueelle sekä majoituspalveluiden sijoittamis-
ta. Keskeisessä osassa suunnittelua on liikennesuunnittelu. Tavoitteena on muodostaa joustavat, turvalliset ja luontevat 
kulkuyhteydet valtatiestä huolimatta. Osayleiskaavasuunnittelu käynnistyy keskustan osayleiskaavan valmistumisen 
jälkeen tavoitteellisesti vuonna 2016. 
 
 

6. Läntisten tuulivoimapuiston osayleiskaava 

Winda Power Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Etelänkylän ja Kurikkalan kylien väliselle alueelle. Alueelle on tehty 
maanomistajien kanssa vuokrasopimuksia. Kaavaluonnos on ollut nähtävillä tammikuussa 2016. Hankkeen laajuus on 
tavoitteellisesti noin 20 voimalaa. Kaupungin ja toimijan välillä on laadittu kaavoitussopimus ja hankkeen ympäristövaiku-
tusten arvioinnin selostus on ollut nähtävillä samaan aikaan kaavaluonnoksen kanssa.  
 
 

7. Mäkikankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan laajennus 

wpd Finland Oy suunnittelee Pyhäjoen ja Kalajoen kuntien rajalle sijoittuvan Mäkikankaan tuulivoimapuiston laajentamis-
ta Kalajoen alueella. Hankkeessa tavoitellaan kolmea uutta tuulivoimalaa olevan tuulivoimapuiston yhteyteen. Maan-
omistajien kanssa on tehty sopimuksia. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen päätöksellä hankkeeseen ei sovelleta 
ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä keväällä 
2015. Mäkikankaan tuulivoimaloiden alueen rajausta ei vahvistettu Pohjois-Pohjanmaan 1.vaihemaakuntakaavan yhtey-
dessä. Hankkeen jatkon edellytyksiä selvitetään. 
 
 

8. Mehtäkylän tuulivoimapuiston osayleiskaava 

Tuuliwatti Oy on tehnyt Mehtäkylän pohjoispuolella maanomistajien kanssa sopimuksia. Tuuliwatti pohtii tuulivoimapuis-
ton tutkimista alueelle. Alustavasti tavoitteena on, että tuulivoimapuistolla ei ole seudullista merkitystä (enintään yhdek-
sän voimalan hanke).  
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ASEMAKAAVOITUS 2016 – 2020 
 

 Himanka 

Kalajoki – Hiekkasärkät 

Rautio 



 

KÄYNNISSÄ OLEVAT  
ASEMAKAAVAHANKKEET 
 
 
 

1. Kalajoen Marina 

Tarkoitus: Asemakaavalla muodostetaan vieras-
venesatama ja siihen tukeutuva korkeatasoinen ja 
merellinen matkailurakentamisen alue. Tilanne: 
Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 11.1.-11.2.2016. 
 
 

2. Matkailutien eteläinen liittymä 

Tarkoitus: Kaavan tarkoituksena on mahdollistaa 
riittävät liikenneratkaisut valtatien 8 maanpuolelle 
tulevaisuudessa osoitettaville toiminnoille. Tilan-
ne: Kaavaluonnos on ollut nähtävillä helmikuussa 
2016. Kaava pyritään hyväksymään alkukesästä 
2016. 
 
 

3. Tapionportti 

Tarkoitus: Asemakaavalla tutkitaan loma-
asuntoalueen toteuttamista matkailukeskuksen 
pohjoisosaan. Suunnittelussa huomioidaan valta-
tien 8 rinnakkaistieyhteys, reittiyhteydet ja melu-
asiat. Alueelle tutkitaan loma-asuinrakentamista 
Tilanne: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on 
ollut nähtävillä syksyllä 2015. Kaavaluonnos ase-
tetaan tavoitteellisesti nähtäville alkuvuodesta 
2016. 
 
 

4. Lankiperä 

Tarkoitus: Asemakaavalla tutkitaan kaupunkikes-
kustan tiivistämistä Merenojan koulun vieressä. 
Kaavassa mahdollistetaan keskustan viheryhteyk-
sien ja jalankulun hyvät yhteydet ja huomioidaan 
alueella oleva arvokas rakennuskanta. Tilanne: 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut näh-
tävillä syksyllä 2015 ja kaavaluonnos tarkoitus 
asettaa nähtäville keväällä 2016. 
 
 

5. Raution asemakaavan muutos ja     
–laajennus 

Tarkoitus: Asemakaavatyön pohjaksi on vuonna 
2011 laadittu yleiskaavaluonteinen kaavarunko. 
Asemakaavassa osoitetaan Kalajoentien varresta 
siirretylle vanhalle apteekille tontti Raution kirkon 
läheisyyteen. Kaupungin maanhankinnan seu-
rauksena tutkitaan uusia rakennuspaikkojen sijoit-
tumista kyläkeskukseen. Tilanne: Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä syksyllä 
2015 ja kaavaluonnos tarkoitus asettaa nähtäville 
keväällä 2016. 
 
 
 

 

11. Santaholman laajennus ja Plassi 

Tarkoitus: Asemakaavalla täydennetään Santa-
holman ja Plassin asuinalueita. Kaavassa tutki-
taan pientalo- ja asuinrivitalotonttien osoittamista 
sekä ratkaistaan olevien rakennusten suojelu- ja 
käyttötarkoituskysymykset. Tilanne: Kaavaluon-
nosta on työstetty vuonna 2014. Kaavahankkeen 
eteneminen edellyttää maanhankintaa kaava-
alueella. 
 
 

12. Konikarvon asemakaavatyö 

Tarkoitus: Tavoitteena on osoittaa loma-
asuntotontteja saariin ja manterelle sekä tutkia 
matkailupalveluiden osoittamista alueelle. Tilan-
ne: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut 
nähtävillä 11.10.–27.10.2006. Kaavasuunnittelua 
jatketaan vuonna 2017. 
 
 

20. Valtatien 8 liikennejärjestelyt ja 
liikerakentaminen Himangalla 

Tarkoitus: Kaavalla mahdollistetaan Himangan 
kaupan kehittyminen valtatien 8 varrelle. Tilanne: 
Kaavaehdotus on ollut nähtävillä marras-
joulukuussa 2009. Kaavaratkaisu edellyttää tulva-
suojelun toteuttamista ja kunnallisteknisten kus-
tannusten sopimista.   
 
 
 

UUDET  
ASEMAKAAVAHANKKEET 
 

6. Lopotintie 

Tarkoitus: Asemakaavassa tutkitaan Himangan 
taajaman keskeisimmille alueille sijoittuvan asuin-
rakenteen täydentämistä ja rivitalototeuttamisen 
mahdollisuuksia. Samassa yhteydessä arvotetaan 
olevaa rakennuskantaa ja ajantasaistetaan toteut-
tamatonta asemakaavaa. Tilanne: Asemakaava 
käynnistyy alkuvuodesta 2016.  
 
 

7. Liikuntapuisto  

Tarkoitus: Asemakaavalla tutkitaan loma-
asuntoalueen toteuttamista matkailukeskuksen 
pohjoisosaan. Suunnittelussa huomioidaan valta-
tien 8 rinnakkaistieyhteys, reittiyhteydet ja melu-
asiat. Alueelle tutkitaan loma-asuinrakentamisen 
lisäksi ratsastustoimintojen ja huokeamman majoi-
tuksen osoittamista. Suunnittelu nivoutuu samaan 
aikaan käynnissä olevaan osayleiskaavatyöhön. 
Kaavoituksen yhteydessä alueelta hankitaan maa-
ta ja tehdään maankäyttösopimuksia. Turkistarha 
poistuu alueelta 2016. Tilanne: Kaavoituksen 
käynnistäminen edellyttää maanhankintaa. Alueel-
le on aloitettu rakennemallien laatiminen kaavoi-
tuksen pohjaksi.  
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8. Sautinkari 

Tarkoitus: Tavoitetila alueen maankäytön osalta 
määritellään kaavoituksen yhteydessä. Sautinka-
riin on tehty masterplan vuonna 2010. Alueen 
kaavoittaminen tiivistää ja tehostaa yhdyskuntara-
kennetta Himangalla. Asemakaavalla vahviste-
taan Himangan alueen vetovoimaisuutta ja mah-
dollistetaan väestönkehitys. Tilanne: Asemakaa-
va käynnistyy loppuvuodesta 2016. 
 
 

9. Uusi paloasema 

Tarkoitus: Asemakaavan laajennuksella osoite-
taan paloasemalle uusi paikka Etelänkylälle valta-
tien 27 varteen kaupungin maalle. Nykyinen tontti 
on paloaseman laajennustarpeita ajatellen liian 
ahdas. Paloaseman siirtyessä uuteen paikkaan 
vapautuu nykyinen tontti kaavassa osoitettuun 
liikerakentamisen (KM) käyttöön. Tilanne: Kaava-
hanke käynnistyy loppuvuodesta 2016. 
 
 

10. Mäntyperä 

Tarkoitus: Asemakaavassa tutkitaan Himangan 
taajaman keskeisimmille alueille sijoittuvan asuin-
rakenteen täydentämistä, erityisesti rivitalototeut-
tamisen mahdollisuuksia. Aluetta tiivistetään Män-
typerän alueelle. Samassa yhteydessä arvotetaan 
olevaa rakennuskantaa ja ajantasaistetaan toteut-
tamatonta asemakaavaa. Tilanne: Asemakaava 
käynnistyy alkuvuodesta 2017. 
 
 

13. Lepistönperä 

Tarkoitus: Kirkonseudun asemakaava-aluetta 
laajennetaan osayleiskaavassa esitetyn mukai-
sesti. Kaavalla tavoitellaan mittavamman pientalo-
tonttireservin saamista. Lepistönperä-Ämmän 
hulevesiratkaisut tulee tarkastella kokonaisuutena 
kaavahankkeen yhteydessä. Kaavoitus edellyttää 
maanhankintaa ja osayleiskaavoituksen etenemis-
tä. Tilanne: Kaava käynnistyy vuonna 2017. 
 
 

14. Vuorenkallio 

Tarkoitus: Asemakaavalla tutkitaan uuden laajan 
pientaloalueen osoittamista suositulle alueelle. 
Samassa yhteydessä asemakaavallisesti mahdol-
listetaan kokoojatieyhteys matkailukeskuksen ja 
Vuorenkallion välillä. Jätevedenpuhdistamo pois-
tuu jokirannasta vuonna 2017. Kaavoittaminen 
edellyttää maanhankintaa ja yleiskaavoituksen 
etenemistä. Tilanne: Kaava käynnistyy vuonna 
2017. 
 
 

15. Hiekkasärkkien kortteli 5 

Tarkoitus: Asemakaavalla tutkitaan matkailukes-
kuksen rakenteen tiivistämistä ja tehostamista. 
Kaavoitus edellyttää kaavoitussopimuksia. Tilan-
ne: Kaava käynnistyy vuonna 2018. 
 
 
 

16. Meri-Himanka 

Tarkoitus: Kaavalla tutkitaan vetovoimaisen Meri-
Himangan asuinalueen laajentamista alueen ete-
läpuolelle. Tilanne: Alueelle on laadittu luontosel-
vitys. Asemakaavoitus käynnistyy vuonna 2018. 
 
  

17. Matkailukeskuksen itäinen         
laajennus 

Tarkoitus: Hiekkasärkkien asemakaava-aluetta 
laajennetaan Hiekkasärkkien rantaharjualueen 
osayleiskaavan laajennuksen mukaiselle alueelle, 
jonne suunnitellaan matkailukeskuksen laajen-
nusaluetta. Kaavoitus edellyttää maanhankintaa ja 
osayleiskaavoituksen etenemistä. Tilanne: Kaava 
käynnistyy vuonna 2018. 
 
 

18. Holmanperän laajennus 

Tarkoitus: Asemakaavalla laajennetaan Holman-
perän pientaloaluetta ja yhdistetään se kiinteästi 
muuhun rakenteeseen. Länsiosiin tutkitaan hevos-
tallien osoittamista. Alueella on kaupungin maan-
omistusta. Tilanne: Kaava käynnistyy tavoitteelli-
sesti vuonna 2018.  
 
 

19. Lahdensuu  

Tarkoitus: Kaavalla erotetaan teollisuus- ja asuin-
rakentaminen toisistaan ja osoitetaan pieni asuin-
alueen laajennus. Tilanne: Kaava käynnistyy 
tavoitteellisesti vuonna 2018.  
 
 

21. Raviradan alue 

Tarkoitus: Matkailurakentamisen kehittymistä 
tutkitaan alueelle. Tilanne: Kaavoitus käynnistyy 
vuonna 2019. 
 
 

22. Plassinpuisto 

Tarkoitus: Keskustan osayleiskaavan yhteydessä 
alueelle on hahmoteltu omaleimaista pientaloalu-
etta vesielementteineen kulttuuriympäristöt huo-
mioiden. Lepistönperä-Ämmän hulevesiratkaisut 
tulee tarkastella kokonaisuutena. Tilanne: Kaava 
käynnistyy tavoitteellisesti vuonna 2020.  
 



VOIMASSA OLEVAT ASEMAKAAVAT 
 

 
 

Hiekkasärkkien asemakaava  
Pinta-ala 620 ha 
 
Hiekkasärkkien alueen alkuperäinen asemakaava 
on vahvistettu 4.2.1986. Sen jälkeen kaavaan on 
tehty lukuisia muutoksia ja laajennuksia. Asema-
kaavoista vanhimmat sijoittuvat pohjoisen liittymän 
läheisyyteen ja viimeisin kaavanmuutos ja laajen-
nus on eteläosaan laadittu Kesärannan asema-
kaava. Kaavasta on valitettu. 

 

 

Kirkonseudun asemakaava  

Pinta-ala 1097 ha 

 

Alkuperäinen Kirkonseudun asema-
kaava on vahvistettu 3.12.1966. Kaa-
vaan on tehty lukuisia muutoksia ja 
laajennuksia. Nykyinen keskustan 
ajantasa-asemakaava koostuu noin 60 
asemakaavasta. Viimeisimmät kaa-
vanmuutokset ovat Hannila-
Mätäsmaan muutos ja laajennus sekä 
Kauppakortteleiden kaavamuutos joka 
on kaupunginhallituksen päätöksellä 
täytäntöönpantu lukuun ottamatta vali-
tuksenalaista Kynätien aluetta. 
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Himangan kirkonseudun 
asemakaava 
Pinta-ala 442 ha 

Himangan kirkonseudun asemakaava on van-
himmillaan vuodelta 1982 ja uusin vuodelta 
2014. Siirtolapuutarhan alue (2006) sekä Kär-
mekallion itäosa (1989) ovat toteutumattomia.  

 

Muut asemakaavat 
 
Kalajoella on kirkonseudun, Hiekkasärkkien ja Himangan asema-
kaava-alueiden lisäksi erilliset Raution, Tyngän, Rahjan ja Letonran-
nan asemakaavat. Yleiskartta kaava-alueista on sivulla 4. 
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RANTA-ASEMAKAAVAT 
 
 
 

Kalajokisuu-Vasankari  

Pinta-ala 351 ha 

 
Kaava on laadittu rantakaavana ja se on vahvistu-
nut 2.5.1980. Kaavaan on vahvistunut 28.6.1991 
Vasankarin kalasatama-aluetta koskeva laajennus 
sekä pienehköt muutokset vuosina 1992, 1994 ja 
2005. Kaava ei enää kaikilta osin ole ajantasainen. 
Siihen on tehty muutos- ja laajennusesityksiä, jotka 
ovat kuitenkin jääneet toteutumatta kustannussyis-
tä. Ranta-asemakaavan ajantasaistus ja laajennus 
kunnan pohjoisrajalle saakka edellyttää maankäyt-
tösopimuksia maanomistajien kanssa.  
 
 
 
 
 
 

Rahjan saaristo  

Pinta-ala 241 ha 

 
Etelä-Kalliokaria ja sen pienehköjä lähisaaria kos-
keva ranta-asemakaava, sijaitsee Rahjan saariston 
Natura-alueella. Kaava on vahvistunut 17.12.1996. 
Kaava on ajantasainen. 
 
 
 
 
 
 
 

Rahjan ranta-asemakaava  

Pinta-ala 229 ha 

 
Rahjan mannerrantaa koskeva ranta-asemakaava 
on laadittu ranta-kaavana. Se on vahvistettu 
9.10.1998. Kaava-alue on yksityisessä ja jakokun-
nan omistuksessa lukuun ottamatta kaupungin 
omistamaa Puojinniemen venesatamaa. Kaava-
alueella on joitakin rakentamattomia tontteja.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Pitkäjärven ranta-asemakaava  

Pinta-ala 124 ha 

 
Kaava on vahvistunut rantakaavana 18.12.1986. 
Kaupunki omistaa alueelta leirikeskuksen, muutoin 
alue on yksityisessä omistuksessa. Kaava-alueelle 
on tehty kaupungille muutos- ja laajennusesityksiä, 
jotka kuitenkin edellyttävät yksityistä panostusta. 
Kaupungilla ei ole suunnitelmia kaavan muutta-
miseksi. 
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RANTA-ASEMAKAAVAT 
 

 

Pohjanpää 
Pinta-ala 1144 ha 

 
Pohjanpään ranta-asemakaava on hyväksytty 
vuonna 2000. Ranta-asemakaavan muutos ja 
laajennus Himankakylällä on hyväksytty vuonna 
2011 ja muutos ja laajennus Ohlassa vuonna 
2012. 
 
 

Lapinluodonkangas 
Pinta-ala 35 ha 
 

Lapinluodonkankaan ranta-asemakaava on 
vuosilta 1993 ja 1999. Yhtä korttelia käsittävä 
ranta-asemakaavan muutos on hyväksytty lop-
puvuodesta 2009.  
 
 

Mustila 
Pinta-ala 50 ha 
 

Mustilan ranta-asemakaava on vuodelta 1999. 
Alue on pääosin yksityisten omistuksessa.  
 

 

Sipinperän ranta 
Pinta-ala 54 ha 
 

Sipinperän ranta-asemakaava-alue on Lahden-
suun jakokunnan maanomistusta. Ranta-
asemakaava on vuosilta 1985 ja 1990. Yksityi-
nen maanomistaja pohtii Sipinperän ranta-
asemakaavamuutoksen ja –laajennuksen esit-
tämistä kaupungille. Kaavamuutoksen edelly-
tyksiä on alustavasti pohdittu. 
 

 

Eteläniemi 
Pinta-ala 31 ha 
 

Eteläniemen ranta-asemakaava-alue on pää-
osin vuodelta 1976. Pieni osa kaava-alueesta 
on valmistunut vuonna 2001. Alue on yksityisten 
omistuksessa.  
 
 

Virpinranta 
Pinta-ala 20 ha 
 

Virpirannan ranta-asemakaava sijoittuu seura-
kunnan omistamalle alueelle. Alue on rakentu-
nut kokonaan. Ranta-asemakaava on vuodelta 
1977.  
 

 

Meri-Himanka 
Pinta-ala 31 ha 
 

Meri-Himangan ranta-asemakaava-alue sijoittuu 
Lahdensuun jakokunnan omistamalle maalle. 
Alue on rakentunut ja tontit ovat siirtyneet yksi-
tyiseen omistukseen. Ranta-asemakaava on 
hyväksytty 2005.  
 
 

 

Virpiranta 

 

Eteläniemi 
 

 

Meri-Himanka 

 

Pohjanpää 

 

Sipinperä 
 

 

Mustila 

 

Ohla 

 

Lapinluodon-
kangas 

 


