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1 PERUS JA TUNNISTETIEDOT
1.1

TUNNISTETIEDOT

1.1.1 Tunnistetiedot
KALAJOEN KAUPUNKI
Hiekkasärkät, Keskuskarin alue, asemakaavan
muutos ja laajennus

1.1.2 Kaavan laatija

Asemakaavan muutos koskee Hiekkasärkkien
asemakaava-alueen Keskuskarin aluetta, kortteleita 1, 6 ja 7 sekä niihin liittyviä vesi-, katu-, pysäköinti-, satama- ja virkistysalueita.

Asemakatu 18

Asemakaavalla muodostuvat korttelit 1, 6 ja 7
sekä niihin liittyvät vesi-, katu-, pysäköinti-, satama- ja virkistysalueet.

Arkkitehtiasema Oy
90100 Oulu
Marko Väyrynen,
maisema-arkkitehti, MARK, YKS 331

1.1.3 Vireilletulo
määrät

ja

hyväksymispäivä-

Vireilletulosta ilmoitettu: 08.12.2005
Kaupunginhallitus: 05.02.2007, §51
Kaupunginvaltuusto: 27.02.2007, §28

Kuva 1. Asemakaavan keskeiset alueet.
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1.2

KAAVA-ALUEEN SIJAINTI

tämistä sekä ravintolatoimintojen sijoittamista
keskuskarin tien varteen. Suunnittelussa huomioidaan laadinnassa oleva yleiskaava.

Asemakaavan muutoksen ja laajennuksen kohteena on noin 10 ha alue Kalajoen Hiekkasärkkien
lounaisosassa sijaitsevan Keskuskarin alueella.
Alue sijaitsee noin 8 kilometrin etäisyydeltä Kalajoen keskustasta lounaaseen ja noin 116 kilometrin etäisyydellä Oulun kaupungista etelään.

1.4
JAT

1.3

LIITE 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KAAVAN NIMI JA TARKOITUS

SELOSTUKSEN

LIITEASIAKIR-

LIITE 1. Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Asemakaavan nimi:

LIITE 3. Keskuskarin muutettava asemakaava

KESKUSKARIN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS.

LIITE 4. Asemakaavaillustraatio
LIITE 5. Asemakaava

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on parantaa Hiekkasärkkien Keskuskarin palvelutasoa
vastaamaan paremmin nykyisiä ja tulevia tarpeita.
Työssä tutkitaan mahdollisten uusien rakennuspaikkojen sijoittamista Keskuskarin mökkialueelle,
satama-alueen ja sen palveluvarustuksen kehit-

Kuva 2. Asemakaava-alueen sijainti. Kaava-alue osoitettu punaisella viivalla.
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1.5
LUETTELO MUISTA KAAVAA
KOSKEVISTA ASIAKIRJOISTA, TAUSTASELVITYKSISTÄ JA LÄHDEMATERIAALISTA
•

Kalajoen Hiekkasärkkien ranta-alueen yleiskaava, tavoiteraportti; Kalajoen kaupunki, Yke
Oy, 2005.

•

Keskuskari vierasveneluokkaan; KaPu – satamatutkimus, 2005.

•

Kalajoen kunta, Keskuskarin venesataman
parantaminen,
SCC
Viatek/Satamakalle,
2000.

•

Kalajoen Hiekkasärkän osayleiskaavoitus,
kasvillisuusselvitys syksyllä 2000; Biologitoimisto Jari Venetvaara Ky, 2000.

•

Kalajoen hiekkasärkkien maisemasuunnitelma, Diplomityö; Satu Niemelä, TKK, 1999.

•

Selvitys Keskuskarin sataman hiekoittumista
estävistä rakenneratkaisuista; VTT Yhdyskuntatekniikka, Suomen ympäristövaikutusten Arviointikeskus Oy, 1997.

•

Kalajoen Hiekkasärkkien luonto, Tutkimusraportti II, Nordia, tiedonantoja, numero 2/1995.

•

Rannikon matkailuvenereitistö, kehittämissuunnitelma; Merenkulkuhallitus, 1994.

•

Kalajoki, Keskuskarin venesatamaselvitys;
Suunnittelukolmio Oy, 1991.

•

Luonnon perusselvitys Kalajoella, kaksi kaavarunkoaluetta; Ympäristöinstituutti, 1990.

2 TIIVISTELMÄ
2.1

KAAVAPROSESSIN VAIHEET

Kalajoen kaupunginhallitus päätti aloittaa Keskuskarin asemakaavoituksen ja valitsi alueen kaavanlaatijaksi Arkkitehtiasema Oy:n 01.11.2005. Kaavatyöskentely aloitettiin välittömästi ja ensimmäinen viranomaisneuvottelu pidettiin 09.11.2005.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 08.12.2005-23.12.2005. Tämän jälkeen
kaupunki on informoinut alueen osallisia kaavoitusprosessista eri palavereissa, kuten mökkiläisille
järjestetyssä kaavoituskokouksessa 17.03.2006.
Kalajoen elinkeino- ja maankäyttötoimikunnalle
kaavaluonnokset on esitelty 22.03.2006. Asemakaavaluonnokset asetettiin nähtäville MRL mukaisesti 05.04.2006– 05.05.2006 kuulemista varten.
Toinen viranomaisneuvottelu pidettiin 04.05.2006.
Tämän jälkeen on ollut palavereja ja neuvotteluita
osallisten kanssa. Kalajoen elinkeino- ja maankäyttötoimikuntaa informoitiin 01.08.2006 alueen
kaavoitustilanteesta. Kaavaehdotus esiteltiin Kalajoen kaupungin elinkeino- ja maankäyttötoimikunnalle 20.10.2006 sekä kaupunginhallitukselle
06.11.2006 MRL mukaista kuulemista varten.
Kaava oli nähtävillä 15.11.2006-15.12.2006. Kaupunginhallitus käsitteli muistutukset ja lausunnot
05.02.2007.
Valtuusto
hyväksyi
kaavan
27.02.2007.

2.2

ASEMAKAAVA

Asemakaavassa on osoitettu Keskuskarin alueelle
kolme uutta lomarakennuspaikkaa. Keskuskarintien pohjoispuolelle on osoitettu matkailua palvelevien rakennusten korttelialue, joka mahdollistaa
mm. ravintolatoimintojen sijoittamisen. Kiinteistön
viereen on osoitettu yleinen paikoitusalue, joka
palvelee myös viereisiä uimarantoja. Sataman
alueelle on osoitettu rakentamisoikeutta kerhomajalle ja varastorakennuksille. Satama-altaalle on
osoitettu laajennusaluetta luoteen suuntaan mahdollisten hiekankulkua hidastavien rakenteiden
toteuttamista varten. Lisäksi sataman eteläpuolelle on osoitettu varaus uudelle satama-altaalle.
.
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3 LÄHTÖKOHDAT
Kaavoituksen lähtökohtina on alueen satamatoimintojen kehittäminen, Keskuskarin alueelle uusien rakennuspaikkojen osoittaminen sekä koko
Hiekkasärkkien alueen matkailun kehittäminen
Keskuskarin alueen osalta.

3.1
SELVITYS
EEN OLOISTA

SUUNNITTELUALU-

3.1.1 Alueen yleiskuvaus
Alue sijaitsee Hiekkasärkkien eteläosassa. Alueella on loma-asutuksen käyttöön otettu saari ja sen
yhteyteen rakennettu venesatama sekä tieyhteys.

3.1.2 Luonnonympäristö
Keskuskari on alun perin ollut saari, joka on sataman rakentumisen myötä tullut osaksi sataman ja
Keskuskarintien muodostamaa kokonaisuutta.
Alueella ei ole tiedossa olevia suojelukohteita.
Keskuskarin saari on koivuvaltaista lehtipuusekametsää. Alueen maaperä on hiekkamoreenia.
Alueen ongelmana on muuttuneiden merivirtausten johdosta tapahtuva hiekan kerääntyminen
venesataman suuaukolle, venesataman ja saaren
välille sekä saaren ja mantereen välille.
Tämä on pääosin seurausta sataman ja tielinjauksen aiheuttamista muutoksista alueen merivirtauksissa. Kerääntynyt hiekka on yhdistänyt saaren
viereiseen satamaan kannaksella. Samankaltainen prosessi on käynnissä saaren ja mantereen
välillä. Maankohoaminen voimistaa osaltaan tätä
ilmiötä. Kannaksen muotoutumista hidastaa Keskuskarin tielle rakennettu silta.
Kaava-alue on voimakkaasti rakennettu tien, sataman ja loma-asutuksen johdosta eikä sieltä ole
löydetty merkittäviä luontoarvoja. Kaava-alueen
eteläpuolelta on inventoitu arvokkaita maankohoamiseen liittyviä elinympäristöjä (Kalajoen
Hiekkasärkän osayleiskaavoitus, kasvillisuusselvitys syksyllä 2000; Biologitoimisto Jari Venetvaara
Ky, 2000).
Alueen maisemallinen sijainti on merimaisemassa
keskeinen, koska se työntyy yhtenäisestä rantavyöhykkeestä voimakkaasti ulapan suuntaan.
Kalajoen Hiekkasärkkien maisemassa sen asema
on kuitenkin osittain syrjäinen sijaintinsa ja retkeilyalueen puuston peitteisyyden takia.

Satamatoiminnoille osoitettu alue ja sinne vievä
tie ovat muuttaneet alueen maisemakuvaa voimakkaasti. Keskuskarin saarella on vielä luontaista puustoa, joka antaa alueelle osittain luonnontilaista vaikutelmaa. Saari on kuitenkin voimakkaasti rakennettu loma-asutuksen käyttöön.

3.1.3 Rakennettu ympäristö
Alueella ei ole pysyvää asutusta ja palvelut keskittyvät pääosin satamaan liittyviin toimintoihin. Satama-alueella on yksi kioski, joka toimii kesäisin.
Kaava-alueella ei ole muuta kunnallistekniikkaa
kuin sähköt ja tieyhteys. Alueella sijaitsee kuusi
loma-asuntokiinteistöä.
Keskuskarin rakennuskanta on pääosin perinteisen kalastajamökkien tyylisiä, punaisia, laudoitettuja, harjakattoisia sekä kapearunkoisia. Saaren
pohjoispäässä on merimerkki liittyen Rahjan sataman meriväylään. Keskuskarin nykyisen rakennuskannan vanhin rakennus saattaa olla 1930luvulta, mutta sitä ei liene enää sellaisenaan jäljellä. Ajantasa-asemakaavan mukaisella tontilla 5
voi olla vanha sauna jäljellä samalta ajalta (kuva
3). 1967 myönnetyssä rakennuslupakuvassa alueella näkyy jo neljä silloin olemassa olevaa rakennusta. Rakennuskanta on kuitenkin voimakkaasti uusiutunut, jolloin rakennukset on joko purettu tai perusteellisesti kunnostettu ja laajennettu.
Kuvassa 6 on esitetty Keskuskarin keskeinen
rakennuskanta. Kuvasta vasemmalta oikealle ja
ylhäältä alas rakennuspaikkojen numerot korttelissa yksi tämän asemakaavan mukaisesti ja rakennuslupien vuosiluvut: rakennuspaikka 1, 1987,
rakennuspaikka 2, 1987, rakennuspaikka 3, 2004,
rakennuspaikka 5, 1962, rakennuspaikka 7, 1967,
rakennuspaikka 8, 1987, rakennuspaikka 9 1986
ja 2003, rakennuspaikka 4, 1981. Rakennuslupien
perusteella voi päätellä, että rakennuskanta on
uusiutunut jatkuvasti viime vuosikymmeninä. Alueen rakennuskannan yleisilme on säilynyt vuosikymmenten saatossa pääosin yhtenäisenä pohjoisinta kiinteistöä lukuun ottamatta.
Vallitsevana rakennustapana on pystysuuntainen
punainen lautaverhous, katon väri tumma ja kulma noin 1:2. Kahdessa rakennuksessa 1960luvulta on aikakaudelle tyypillinen punainen vaakalaudoitus ja kattokaltevuus selvästi muita loivempi. Kahdeksankymmentäluvulta uudelleen
alkanut rakentaminen on suosinut jälleen pystylaudoitusta.
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3.1.4 Maanomistus
Kaava-alue on Kalajoen Etelänkylän jako- ja kalastuskunnan omistuksessa. Satama- ja tiealueen
jako- ja kalastuskunta on vuokrannut Kalajoen
kaupungille vuoteen 2028 asti. Loma-asukkaat
ovat myös vuokrasuhteessa jako- ja kalastuskuntaan.

3.2

SUUNNITTELUTILANNE

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset
Kuva 3. Mauno Kärjän perikunnan vanha sauna.
Kaava-alueella sijaitsee Keskuskarin satama jossa on tilaa noin 50-70 venepaikalle. Sataman
nykyinen palvelutaso ei riitä sataman saamiseksi
vierasveneluokkaan vaan alueen palvelutasoa
tulisi kohentaa ja satama-altaalta osoittaa vierasvenepaikkoja. Satama-altaalta on vesibussiyhteys
Maakallaan. Satamaan on sen rakentamisen yhteydessä tehty Keskuskarintie pengertämällä,
johon sijoitettu silta merivirtausten säilyttämisen
takia.

•

Alueella on 17.02.2005 ympäristöministeriön
vahvistama Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava. Maakuntakaava sai lainvoiman KHOn
päätöksellä 25.08.2006.

•

Alueella ei ole voimassaolevaa yleiskaavaa.
Hiekkasärkkien alue on kaavoitettu asemakaavojen avulla. Kaava-alueella on voimassa
04.02.1986 vahvistettu asemakaava.

•

Alueelle on valmisteilla uusi Hiekkasärkkien
rantaharjualueen yleiskaava, joka on ollut
luonnoksena
nähtävillä
22.11.200128.12.2001.

•

Kaava-alueen pohjoispuolella olevalle leirintäalueelle on hyväksytty asemakaavan muutos
ja laajennus 29.08.2006.

•

Kohdassa 1.5 on mainittu aluetta koskevat
selvitykset.

Kuva 4. Polttoaineen jakelupiste
Satama-alueella sijaitsee polttoaineen jakelupiste,
jonka yhteydessä on nosturi sekä pieni kioskirakennus.

Kuva 5. Pohjois-pohjanmaan maakuntakaava.
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Kuva 6. Keskuskarin mökkialueen keskeinen rakennuskanta
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Kuva 7. Keskuskarin loma-asuntorakentamista mantereen suunnasta katsottuna.

Kuva 8. Keskuskarin lomarakennukset ilmasta kuvattuna.
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Kuva 9. Keskuskarin satama

Kuva 10. Keskuskari väärävärikuvassa.
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4
ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET
4.1
ASEMAKAAVAN
LUN TARVE

SUUNNITTE-

Asemakaavoitus liittyy Keskuskarin alueen sataman, matkailun ja loma-asutuksen kehittämishankkeisiin.

4.2
SUUNNITTELUN
KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET
Kalajoen kaupunginhallitus käsitteli Keskuskarin
lomarakennustonttien taholta tehtyä kaavanmuutosesitystä 21.03.2005 ja päätti silloin että kaavanmuutostyö tehdään laajemman alueen kaavan
muutoksen yhteydessä. Tämän jälkeen etelänkylän jako ja kalastuskunta alueen maanomistajana
kiirehti kaavoitusta ja siltä pohjalta kaavoitustoimi
lähetti
asemakaavoituksesta
tarjouspyynnöt.
25.10.2005 elinkeino- ja maankäyttötoimikunta
päätti esittää kaupunginhallitukselle kaavoitustyön
käynnistämistä, Arkkitehtiasema Oy:n valitsemista
alueen kaavanlaatijaksi ja kaavoitussopimuksen
tekemistä maanomistajan kanssa. Kaupunginhallitus päätti 01.11.2005 aloittaa Keskuskarin kaavoitushankkeen toimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

4.3
OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ
4.3.1 Osalliset
Osallisia asemakaavaprosessiin ovat:
• Maanomistajat
• Vuokraoikeuden haltijat
• Alueen yrittäjät
• Kallan matkailu Oy
• Hiekkasärkkien yrittäjäyhdistys
• Camping Hiekkasärkät Oy
• Pohjanmaan PPO Oy
• Osuuskunta Valkeavesi
• Vattenfall Verkko Oy
• Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri

4.3.2 Vireilletulo
Asemakaavoituksen käynnistämisestä on ollut
ilmoitus alueen paikallislehdessä 08.12.2005 ja
kaavoituksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

on ollut MRL mukaisesti nähtävillä 08.12.200523.12.2005.

4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt
Hankkeesta on tiedotettu paikallislehdessä osallistumis- ja arviointisuunnitelmalla. Kaupunki on
lisäksi järjestänyt Kallan purjehtijoiden kanssa
neuvottelutilaisuuksia. Alueen maaomistajille ja
muille osallisille järjestettiin kaavoitustilanteesta
esittelytilaisuus 17.03.2006, jonka yhteydessä
kaavanlaatija kävi myös henkilökohtaisia keskusteluita osallisten kanssa. Alueen maanomistaja
etelänkylän jako ja kalastuskunta oli mukana ensimmäisessä viranomaisneuvottelussa 9.11.2005

4.3.4 Viranomaisyhteistyö
Kaavoitusprosessin alussa 09.11.2005 järjestettiin
ensimmäinen viranomaisneuvottelu. Toinen viranomaisneuvottelu pidettiin 04.05.2006.

4.4

ASEMAKAAVAN TAVOITTEET

4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet
Alueen yleiskaavoituksessa on tutkittu rakennevaihtoehtoja, joissa asemakaava-alueelle on osoitettu myös mahdollista hotellirakentamista. Asemakaavoituksessa on luonnosvaiheessa tutkittu
mahdollista hotellirakentamista niiltä osin kuin se
on tämän kaavoitusprosessin kannalta katsottu
tarpeelliseksi.
Alue sijaitsee poikkeuksellisen merellisesti Kalajoen Hiekkasärkkien alueella. Alue lienee Hiekkasärkkien luontevin kohta merellisyyden tuomiseksi voimakkaammin osaksi alueen vetovoimaisuutta.
Alueelle rakennetut Keskuskarintie ja satama ovat
vaikuttaneet merivirtoihin ja sitä kautta alueen
ympäristöön. Kaava mahdollistaa toimenpiteet,
joilla vaikutuksia voidaan vähentää.

4.4.2 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen
Osallisten tavoitteita ovat projektin alkuvaiheessa
olleet lähinnä lyhyen aikavälin tavoitteet, kuten
kiinteistörajojen tarkistukset, lomarakennuspaikat
sekä rakennusoikeuden saaminen nykyisiä tarpeita vastaaviksi.
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Projektin aikana huomio kiinnittyi myös alueen
kehittämiseen osana Hiekkasäkkiä, jolloin alueen
käyttöä on tutkittu myös pitemmän aikavälin kannalta. Osasyynä tähän on ollut myös alueen yleiskaavoituksen keskeneräisyys.

Alueelle on osoitettu hotellipalveluita Keskuskarintien eteläpuolelle tukeutuen osittain satamalaajennuksen yhteyteen rakennettavaan vierasvenesatamaan. Hotelli tukeutuu alueen merelliseen
maisemaan ja vierasvenesatamaan.

4.5
ASEMAKAAVARATKAISUN
VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET
Asemakaavavaihtoehtoja on tutkittu kaavoituksen
luonnosvaiheessa.

4.5.1 Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja
karsinta
Luonnosvaiheessa oli nähtävillä neljä asemakaavavaihtoehtoa kuvan 11 havainnekuvien mukaisesti.
Vaihtoehto 1:
Satamatoimintoja, virkistystä ja matkailua palveleva rakentaminen on jaettu sataman ja sen mantereenpuoleiselle ranta-alueelle. Satamaan sijoitetaan satamatoimintoihin liittyvät toiminnat, muut
palvelut keskitetään mantereen puolelle. Kaavaalueelle
osoitetaan
kolme
uutta
lomaasuntopaikkaa. Sataman osalta varaudutaan laajennukseen uuden satama-altaan rakentamisella
nykyisen sataman eteläpuolelle.
Vaihtoehto 2:
Satamatoimintoja, virkistystä ja matkailua palveleva rakentaminen on keskitetty sataman alueelle,
jolloin satamaan kehittyisi kylämäistä rakentamista, joka olisi rakennustavaltaan keskuskarin ja
Maakallan tyyppistä. Sataman laajennus ja uudet
lomarakennuspaikat ovat toteutettu samoin kuin
ensimmäisessä vaihtoehdossa. Rakentaminen on
yksikerroksista, mikä sopeutuu alueen horisontaaliseen maisemaan.
Vaihtoehto 3:
Vaihtoehdossa on muodostettu pitemmän aikavälin tavoite alueen rakentumisesta. Alue rakentuu
Keskuskarintien linjauksen varaan, jonka kaareva
linjaus muodostaa alueen rakentumisen rungon.
Vaihtoehdossa on pyritty hyödyntämään alueen
merellisyyttä Hiekkasärkkien matkailupalveluiden
kannalta. Satamaa tukevat toiminnot sijoittuvat
satamanpuoleiseen päähän ja matkailua ja muuta
virkistystä palvelevat toiminnat asettuvat nauhamaisesti tien eteläpuolelle.

Kuva 11. Luonnosvaiheen vaihtoehdot 1-4, ylhäältä lukien.

Vaihtoehto 4:
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4.5.2 Valittujen vaihtoehtojen vaikutusten
selvittäminen, arviointi ja vertailu
Kaava-alueella ei ole inventoituja arvokkaita luontokohteita, joihin kaavavaihtoehdoilla olisi suoria
vaikutuksia. Kaikki kaavavaihtoehdot edellyttävät
kunnallistekniikan rakentamista ja tieverkoston
parantamista. Maisemalliset vaikutukset muodostuvat suoraan rakentamisen volyymistä ja sen
korkeudesta.

alueen pitkän aikavälin kehittämisen eri vaihtoehdot. Luonnosvaiheen vaihtoehdot 3 ja 4 sekä sataman laajennus eteläpuolelle voidaan toteuttaa
myöhemmin asemakaavan muutoksella ja laajennuksella kuvan 12 kaavion mukaisesti. Kaavaa voi
verrata luonnosvaiheen vaihtoehtoihin kuvien 1 ja
11 avulla.

Vaihtoehto yksi vastaa kaava-alueen nykyisiä
välittömiä tarpeita. Ensimmäinen vaihtoehto mahdollistaa kuitenkin kaikkien muiden vaihtoehtojen
toteuttamisen erillisten kaavamuutosten kautta.
Vaihtoehto kaksi mahdollistaa satamaan ja matkailuun liittyvien palveluiden kehittämisen myös
tulevien hankkeiden osalta. Vaihtoehto mahdollistaa myös kolmannen tai neljännen vaihtoehdon
toteuttamisen erillisten kaavamuutosten kautta.
Kolmannessa vaihtoehdossa kaava-alueella varaudutaan alueen virkistys- ja matkailuarvon nousemiseen ja sen myötä tuleviin hankkeisiin. Vaihtoehto mahdollistaa alueen rakentumisen pitemmällä aikavälillä syntyvien hankkeiden myötä.
Kolmannen vaihtoehdon valinta estää neljännen
toteutumisen tulevaisuudessa.
Neljännessä vaihtoehdossa on tutkittu kolmannen
version kanssa vaihtoehtoista maankäytön kehitystä hotelli- ja majoituspalveluiden suuntaan.

Kuva 12. Kaavio asemakaavan suhteesta pitkän
aikavälin kehittämiseen.

4.5.2 Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet
Luonnosvaiheessa nähtävillä olleista neljästä
kaavavaihtoehdosta valittiin vaihtoehto yksi kehitettäväksi ehdotusvaiheeseen. Perusteena ratkaisulle on alueen yleiskaavoituksen keskeneräisyys,
sekä alueelle suunnitellut hankkeet. Vaihtoehto
yhdestä kehitettävä kaavaehdotus mahdollistaa
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Kuva 13. Näkymä Keskuskarintien varrelta

5.1.2

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS
5.1

KAAVAN RAKENNE

Kaava-alue käsittää Keskuskarin, sataman ja
Keskuskarintien pohjoispuolisia alueita. Alueelle
on osoitettu Keskuskarin loma-asuntoalueen täydennysrakentamista, sataman palvelutason nostamiseen liittyvä laajennusalue ja rakennusoikeutta sekä Keskuskarintien varteen matkailua palveleville rakennuksille ja kioskille liittyvä varaus,

5.1.1

Mitoitus

Loma-asuntoalueen rakennusoikeus on uusille
rakennuspaikoille osoitettu samaksi kuin voimassaolevassa asemakaavassa alueen muille kiinteistöille osoitettu rakennusoikeus eli 40 m2 + 20
m2. Muodostuvien kiinteistöjen pinta-alat vastaavat myös keskimäärin alueella olevin tonttien kokoja.
Matkailupalveluiden rakennusoikeus perustuu
kaavan suunnitteluvaiheessa esillä olleen laivaravintolahankkeen tilaohjelman rakennusoikeuteen
ja on 350 m2. Satama-alueelle on osoitettu rakennusoikeutta 180 m2 satamatoimintojen kehittämiseksi vastaamaan alueen kehittämistarpeita.
Sataman eteläpuolelle osoitettu laajennusalue
mahdollistaa toisen satama-altaan toteuttamisen.

Palvelut

Alueelle on osoitettu matkailu ja venesatamapalveluita ja kioskitoimintaa. Tarkoituksena on kehittää aluetta osana Hiekkasärkkien muodostamaa
kokonaisuutta. Ne täydentävät hiekkasärkkien
monipuolisia matkailupalveluita.

5.2
YMPÄRISTÖN LAATUA KOSKEVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
Asemakaavoituksen keskeisenä tavoitteena on
ollut edellytysten luominen Keskuskarin kehittämiseksi alueen maisemalliset ja ympäristölliset arvot
huomioiden. Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on parantaa Hiekkasärkkien Keskuskarin
palvelutasoa vastaamaan paremmin nykyisiä ja
tulevia tarpeita.
Asemakaavan toteuttaminen loma-asutuksen
osalta vaikuttaa vain vähäisesti ympäristöönsä.
Vaikutukset ovat paikallisia. Satama-alueen palvelutason nosto ja mahdollinen laajennus tuovat
Hiekkasärkkien alueelle uuden käyttäjäryhmän,
joka samalla aktivoi elinkeinotoimintaa Keskuskarin suuntaan nostamalla palveluntarjontaa alueella. Sataman laajennuksen rakennussuunnittelun
yhteydessä joudutaan selvittämään toimenpiteet
virtaamatilanteen parantamiseksi Keskuskarin tien
siltaratkaisuvaihtoehtojen kanssa.
Ravintolatoimintojen sijoittuminen alueelle vaikuttaa visuaalisesti ympäröivään maisemaan eniten.
Samoin sen välittömät vaikutukset alueen uimarantojen virkistyskäytön palvelutason parantami-
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sessa ovat merkittävät aktivoiden alueen virkistyskäyttöä.
Liikenne alueella ohjautuu ravintolalaivan luo. Sen
yhteydessä oleva paikoitusalue ja kääntöpaikat
mahdollisesti vähentävät ulkopuolista liikennettä
satama-alueelle.

5.3

ALUEVARAUKSET

5.3.1

Korttelialueet

RA-1, loma-asuntojen korttelialue
Alueelle on osoitettu yksi RA korttelialue, jossa on
9 rakennuspaikkaa, joille kullekin on osoitettu 40
m2 + 20 m2 rakennusoikeutta. Merkinnän mukaan
lomamökin rakennusala voi olla 40 neliömetriä ja
erillisen sauna ja varastorakennuksen rakennusala 20 neliömetriä. Korttelin pinta-ala on 6480 m2.
Kaavassa korttelialuetta on laajennettu, sinne on
osoitettu kaksi uutta rakennuspaikkaa ja tonttinumerointi on uusittu. Muodostuvien tonttien 1 ja 2
pinta-alaksi tulee 905 m2 ja 855 m2 sekä tonttien
7 ja 8 vastaaviksi pinta-aloiksi tulee 702 m2 ja 575
m2. Kokonaisuudessaan RA-1 korttelialueelle on
osoitettu rakennusoikeutta 540 m2 , joista 180 m2
on osoitettu talousrakennuksille.
RM-2, matkailua palvelevien rakennusten korttelialue

käyttää rakennusoikeudesta 225 m2 ja loput rakennusoikeudesta on osoitettu toimintaa tukevaan
rakentamiseen.
LV, venesatama
Venesatama-alueen pinta-ala on 33672 m2 ja
sinne on osoitettu 200 m2 verran rakennusoikeutta. Purjehdusseuralla on pitkäaikainen hanke toteuttaa kerhomaja sekä samassa yhteydessä
nostaa palvelutasoa, jotta satama pääsisi vierasveneluokkaan. Kaavassa on varauduttu sataman
laajentamiseen toisella satama-altaalla nykyisen
sataman eteläpuolelle. Laajennus mahdollistaa
venekoosta riippuen yli 50 uutta venepaikkaa.
Laajennus voidaan toteuttaa vierasvenesatamana, jolloin se palvelee myös laajemmin koko Hiekkasärkkien elinkeinotoimintaa. Kaavan satamaaltaan mitoituksessa on huomioitu suuret 10-12 m
pitkät veneet, joiden mitoitustarve laiturien keskinäisessä etäisyydestä on 55 m. Kyseisiä veneitä
altaaseen mahtuisi noin 45 kpl.
Sataman rakennussuunnitelman tulee perustua
riittäviin perusselvityksiin, kuten pohjatutkimuksiin
sekä selvityksiin rakentamisen vaikutuksista alueen hiekan liikkumiseen ja veden virtauksiin huomioiden myös Keskuskatintien yhteydessä tehtävät toimenpiteet.
Kaavassa on myös osoitettu aluevaraus polttoaineen jakelua varten nykyisen jakelupisteen kohdalle.
KL-1, liikerakennusten korttelialue
Keskuskarintien pohjoispuolelle on osoitettu 878
m2 kokoinen alue, jossa on rakennusoikeutta 80
neliömetriä. Kaavamerkinnän mukaan alueelle voi
rakentaa kioskin. Alueella olevan Kallan purjehtijoiden surffauskerhon rakennus ja toiminta on
kaavan mukainen.

5.3.2

Muut alueet

VR, retkeily ja ulkoilualue
Kuva 14. RM-2 kortteli.
Matkailua palvelevien rakennusten korttelialueen
koko on 2500 m2 ja sinne osoitettu rakennusoikeus on 350 m2. Kiinteistöön on ravintolahanke,
jossa alueelle tuodaan ravintolalaiva ja sen yhteyteen rakennetaan palvelevaa toimintaa kuten keittiö, varasto ja sosiaalitilat yms. Ravintolalaiva

Kaavassa on osoitettu retkeily- ja ulkoilualueeksi
Keskuskarilla loma-asutukseen rajautuvat vapaat
alueet eli yhteensä 10128 m2.
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Kuva 15. Näkymä satama-alueelle aallonmurtajalta.
VV, uimaranta-alue
Uimarannaksi on osoitettu leirintäalueen puolelta
tuleva kiilamainen ranta-alue. Koska alue on
maankohoamisaluetta, uimarannan ja vesialueen
rajaus on osoitettu yleispiirteisesti. Rajauksen
yleispiirteisyyteen vaikuttaa myös Keskuskarintien
yhteydessä myöhemmin tehtävät toimenpiteet,
jotka osaltaan voivat myös vaikuttaa rantaviivan
siirtymiseen. Uimaranta-aluetta on yhteensä
26326 m2.
Katualue
Katualue on osoitettu nykyisen katulinjauksen
mukaisesti. Kadun aluevarauksessa on huomioitu
kadun muuttaminen kaksikaistaiseksi sekä sen
yhteydessä olevan jalkakäytävän jatkaminen aina
satama-alueelle asti. Kaavaehdotuksessa on lähtökohtana pidetty jalkakäytävän ulottamista ravintolatoimintaan liittyvän laivaravintolan sisääntuloon asti ja kaksisuuntaisen tieyhteyden rakentamista samoin laivaravintolaan asti. Katualuetta on
kaava-alueella yhteensä 6091 m2.
LPA, autopaikkojen korttelialue
Kaavassa on osoitettu autopaikkojen korttelialue,
jonka pinta-ala on 2110 m2 ja johon mahtuu noin
55 autopaikkaa ratkaisusta riippuen. Korttelialue
palvelee läheisiä uimarantoja sekä alueen elinkeinotoimintaa.
W, vesialue

Kaavoittajan näkemyksenä vesialuetta määriteltäessä on ollut että Keskuskarin ja mantereen välissä tulisi olla niitä erottava vesialue. Vesialuetta on
kaavassa yhteensä 40685 m2.

5.4

KAAVAN VAIKUTUKSET

5.4.1
töön

Vaikutukset rakennettuun ympäris-

Asemakaavan uusien rakennuspaikkojen myötä
kesämökkialue rakentuu aikaisempaa tiiviimmäksi. Ympäröivässä maisemassa uusi lomarakentaminen sijoittuu nykyisen rakenteen sekaan eikä
eteläisintä tonttia lukuun ottamatta näy alueen
ulkopuolelle.
Alue liitetään kunnallistekniikkaan vesihuollon
osalta. Samoin tielinjaus tulee rakentaa kaksikaistaisena paikoitusalueelle asti. Tien viereinen kevyenliikenteen väylä tulisi ulottaa aina ravintolalaivan edustalle asti.

5.4.2 Vaikutukset
nonympäristöön

luontoon

ja

luon-

Alueella ei ole merkittäviä inventoituja luontokohteita, joihin kaavalla olisi suoraa vaikutusta. Alueen tien yhteyteen mahdollisesti toteutettavilla
siltaratkaisuilla on selkeä heijastusvaikutus lähialueiden rantoihin. Sataman laajennuksella voi
olla myös vaikutuksia alueen vedenvirtaamiin.
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Kaava mahdollistaa eri siltaratkaisujen ja satamalaajennuksen vaihtoehdot. Tarkemmassa rakennussuunnitelmavaiheessa on tutkittava suunnitelmien vaikutukset alueen vedenvirtaamiin ja valittava paras käytettävissä oleva rakentamistapa.

5.4.3

Muut vaikutukset

Ravintolatoimintoihin liittyvä laivaravintola sijoittuu
avonaiselle kohdalle Keskuskarintien yhteyteen ja
tulee näkymään laajasti alueen maisemassa. Laiva vastaa noin kaksi kerroksisen rakennuksen
massaa ollessaan noin 5-6 metriä korkea. Sisällöllisesti laivaravintola sopeutuu hyvin merelliseen
rantaan sataman läheisyydessä.

5.5

YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT

Alueelle ei kohdistu merkittäviä ympäristön häiriötekijöitä kuten melu tai saasteet.

5.7

NIMISTÖ

Asemakaavan nimistö perustuu voimassaolevan
kaavan nimistöön.

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
6.1. TOTEUTUSTA OHJAAVAT JA
HAVAINNOLLISTAVAT
SUUNNITELMAT
6.1.1 Rakennustapaohjeet
alueella

Keskuskarin

Keskuskarin loma-asuntojen korttelialueelle tulee
rakentamisperinteen säilyttämiseksi sekä yleisilmeen yhtenäistämiseksi suosia yhtenäistä rakentamistapaa.
Vallitsevana rakennustapana julkisivuverhouksena tulee käyttää punaista pystylaudoitusta, valkoista listoitusta, tummaa katonväriä ja katonkulman tulee olla noin 1:2. Loma-asuntoalueen ranta-alue tulee säilyttää luonnonmukaisena, eikä
siellä saa tehdä täyttöjä tai ruoppauksia.
Satama-alueella rakentamistavan tulee pääosin
seurata loma-asuntoalueen rakennustapaa, mutta
poikkeuksia voidaan sallia. Silloin julkisivuvärin
tulee olla tumma tai tumman ruskea ja katon tulee
olla tumma tai musta.

Kuva 16. Näkymä Hiekkasärkkien hotelliravintoloiden suunnalta aamuauringossa.
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Oulussa 20.10.2006, päivitetty 27.04.2007.

Marko Väyrynen
Maisema-arkkitehti, MARK, YKS 331
Arkkitehtiasema Oy
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Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto
208 Kalajoki
24.04.2007
Kunta
Täyttämispvm
Hiekkasärkät, Keskuskarin alue, asemakaavan muutos ja laajennus
Kaavan nimi
27.02.2007
06.11.2006
Hyväksymispvm
Ehdotuspvm
V-kunnanvaltuusto Vireilletulosta ilm. pvm
08.12.2005
Hyväksyjä
28
208070227V028
Hyväksymispykälä
Kunnan kaavatunnus
208V270207A28
Generoitu kaavatunnus
13,0288
2,1206
Kaava-alueen pinta-ala [ha]
Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]
0,0000
10,9082
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]
Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]

Ranta-asemakaava

Rantaviivan pituus [km]
Omarantaiset
Ei-omarantaiset
Rakennuspaikat [lkm]
Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset
Ei-omarantaiset
Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [km²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [km² +/-]

13,0288

100,0

1150

0,01

2,1206

790

0,0879

0,7

60

0,07

0,0879

60

V yhteensä

3,6472

28,0

0

R yhteensä

0,8986

6,9

890

0,10

0,4492

530

L yhteensä

4,2711

32,8

200

0,00

1,3655

200

4,1240

31,7

0

Aluevaraukset
Yhteensä
A yhteensä
P yhteensä
Y yhteensä
C yhteensä
K yhteensä
T yhteensä

-0,2349

E yhteensä
S yhteensä
M yhteensä
W yhteensä
Maanalaiset
tilat

Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [km²]

0,4529
Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [km² +/-]

Yhteensä

Rakennussuojelu

Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos
[lkm]

[k-m²]

[lkm +/-]

[k-m² +/-]

Yhteensä

LIITE 1. ASEMAKAAVAN PERUSTIEDOT JA YHTEENVETO.
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Alamerkinnät
Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [km²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [km² +/-]

13,0288

100,0

1150

0,01

2,1206

790

K yhteensä

0,0879

0,7

60

0,07

0,0879

60

KL

0,0879

100,0

60

0,07

0,0879

60

V yhteensä

3,6472

28,0

0

-0,2349

VR

1,0138

27,8

0

-1,2707

VV

2,6334

72,2

0

1,0358

R yhteensä

0,8986

6,9

890

0,10

0,4492

530

RA-1

0,6482

72,1

540

0,08

0,1988

180

RM-2

0,2504

27,9

350

0,14

0,2504

350

L yhteensä

4,2711

32,8

200

0,00

1,3655

200

Kadut

0,6923

16,2

0

0,2016

0

LV

3,3676

78,8

200

0,9527

200

LPA

0,2112

4,9

W yhteensä

4,1240

31,7

0

0,4529

W

4,1240

100,0

0

0,4529

Aluevaraukset
Yhteensä
A yhteensä
P yhteensä
Y yhteensä
C yhteensä

T yhteensä

0,01

0,2112

E yhteensä
S yhteensä
M yhteensä
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KALAJOEN KAUPUNKI

ASEMAKAAVAN
MUUTOSALUE

ASEMAKAAVAN MUUTOS KESKUSKARIN ALUEELLE
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Arkkitehtiasema Oy
20.10.2006
LIITE 2. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA.
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MITÄ ON TEKEILLÄ?
Kaavamuutoksella pyritään luomaan edellytyksiä Keskuskarin kehittämiseksi alueen maisemalliset ja ympäristölliset arvot huomioiden. Asemakaavan muutoksen
tarkoituksena on parantaa Hiekkasärkkien Keskuskarin
palvelutasoa vastaamaan paremmin nykyisiä ja tulevia
tarpeita. Työssä tutkitaan mahdollisten uusien rakennuspaikkojen sijoittamista Keskuskarin mökkialueelle,
satama-alueen ja sen palveluvarustuksen kehittämistä
sekä ravintolatoimintojen sijoittamista keskuskarin tien
varteen. Suunnittelussa huomioidaan yleiskaavan rakennevaihtoehdot.

MISSÄ?
Suunnittelualue sijaitsee Kalajoen Hiekkasärkkien Keskuskarissa, oheisen kartan osoittamalla alueella.

MITEN TYÖ TEHDÄÄN?
Asemakaavan laatiminen on annettu tehtäväksi konsulttityönä. Työn laatimisesta vastaa Arkkitehtiasema Oy.
Suunnittelutyön tilaajana toimii Kalajoen kaupunki.

MILLÄ AIKATAULULLA?
Asemakaavan on tarkoitus valmistua vuoden 2006
aikana.

MITEN ALUEEN RAKENTAMISEN VAIKUTUKSIA SELVITETÄÄN?
Asemakaavasta laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain
mukainen vaikutusarviointi. Vaikutusarviointi painottuu
ympäristöön ja maisemaan kohdistuviin vaikutuksiin.

VIRANOMAISET, JOIHIN OLLAAN YHTEYDESSÄ TYÖN KULUESSA
Kalajoen kaupungin viranomaiset ja luottamuselimet
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus
Pohjois-Pohjanmaan liitto
Merenkulkulaitos, Pohjanlahden merenkulkupiiri
Jokilaaksojen pelastuslaitos

ETUJÄRJESTÖT JA MUUT TAHOT JOIHIN
OLLAAN YHTEYDESSÄ
Maanomistajat
Vuokraoikeuden haltijat
Alueen yrittäjät
Kallan matkailu Oy
Hiekkasärkkien yrittäjäyhdistys
Camping Hiekkasärkät Oy
Pohjanmaan PPO Oy
Osuuskunta Valkeavesi
Vattenfall Verkko Oy
Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri

MITEN JA KETÄ KUULLAAN TYÖN AIKANA
JA MITKÄ OVAT ASEMAKAAVAN KÄSITTELYVAIHEET?
1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
NÄHTÄVILLÄ.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä
kaupungintalolla 08.12.2006 - 23.12.2006. Osallisille on
lähetetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma postitse.

Lisäksi nähtävillä olosta on ilmoitettu Kalajokilehdessä
ja kaupungin ilmoitustaululla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä oloaikana on ollut mahdollisuus
esittää kirjallisesti toivomuksia tai mielipiteitä asemakaavan perusteista tai esitetyistä kuulemis- ja arviointitavoista.
2. LUONNOSTEN ESITTELY KAAVAA VALMISTELTAESSA.
Luonnosten esittelyvaiheessa asemakaavaluonnokset
on pidetty nähtävillä kaupungintalolla ja kirjastossa
05.04.2006-05.05.2006. Nähtävillä oloaikana on ollut
mahdollisuus esittää vapaamuotoisia toivomuksia ja
mielipiteitä asemakaavasta. Osallisille on lähetetty
kaavaluonnos postitse. Lisäksi nähtävillä olosta on
ilmoitettu kaupungin ilmoituslehdissä ja ilmoitustaululla.
3. ASEMAKAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ
Asemakaavaehdotuksen nähtävilläoloaika on 30 vuorokautta. Tänä aikana voi tehdä kirjallisia muistutuksia
asemakaavaehdotuksesta. Asemakaavan muutosalueen maanomistajille sekä kaikille kaavaluonnoksesta
mielipiteitä esittäneille ja osoitteensa ilmoittaneille lähetetään tieto nähtävillä olosta postitse. Lisäksi nähtävillä
olosta ilmoitetaan kaupungin ilmoituslehdissä ja ilmoitustaululla.
4. ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMINEN
Asemakaavan hyväksyy nähtävillä olon jälkeen Kalajoen kaupunginvaltuusto. Muistutuksen jättäneille ja siinä
yhteydessä osoitteensa ilmoittaneille lähetetään tieto
valtuuston päätöksestä postitse. Valtuuston hyväksymispäätöksestä voi valittaa Oulun hallinto-oikeudelle.
Jos valituksia ei jätetä, asemakaava astuu voimaan 30
vuorokauden valitusajan kuluttua kaupungin kuulutettua
asiasta kaupungin ilmoituslehdissä ja ilmoitustaululla.

KAAVOITUSTILANNE 01.08.2006
Asemakaavan luonnosvaiheessa oli neljä vaihtoehtoa
nähtävillä, joista ehdotusvaiheeseen on valittu jatkosuunnittelun pohjaksi vaihtoehto yksi. Kyseisessä vaihtoehdossa on Keskuskariin osoitettu kolme uutta lomarakennuspaikkaa, venesataman laajennus eteläpuolelle
uudella satama-altaalla sekä ravintolapalveluita Keskuskarintien pohjoispuolelle, lisäksi satama-alueelle on
osoitettu rakennusoikeutta. Asemakaava-alueeseen on
myös liitetty retkeilyalueen asemakaavan eteläosasta
Keskuskarintien ja rannan välinen alue. Asemakaavaehdotus asetetaan syksyllä 2006 nähtäville.

YHTEYSTIEDOT:
KALAJOEN KAUPUNKI
Seija Haarala, kaavoitusarkkitehti
Kalajoen kaupunki
Kalajoentie 5
85100 Kalajoki
p. (08) 469 1225, fax (08) 469 1314
seija.haarala@kalajoki.fi

KAAVAN LAATIJA:
Marko Väyrynen, maisema-arkkitehti, YKS 331
Arkkitehtiasema Oy
Asemakatu 18
90100 OULU
p. (08) 379020 fax (08) 379202
marko.vayrynen@arkkitehtiasema.fi
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