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1   TIIVISTELMÄ  
 

1.1 Kaavaprosessin vaiheet  
 
Asemakaava- ja kaavarunkotyö ovat olleet esillä vuoden 2011 kaavoituskatsauksessa. Alueen kaavoitusta koskeva päätös on tehty 
Kalajoen kaupunginhallituksen 15.10.2012 §273. 
 
Konsultinvalinnassa on tehty viranhaltijapäätös 3.10.2012. Asemakaavan laatiminen aloitettiin lokakuussa 2012.  
 
Kaavan sisältöä ja laadintaa kuvaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävissä maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n 
mukaisesti Kalajoen kaupungintalolla 25.10. -16.11.2012 sekä Kalajoen kaupungin www -sivustolla. Asemakaavan vireille tulosta ja 
osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta on kuulutettu paikallislehdessä, kaupungin ilmoitustaululla sekä kirjeellä 
osallisille. Tämän lisäksi osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut kaupungin internet-sivuilla. 
 
Asemakaavan luonnos oli nähtävillä 9.9.2013. - 14.10.2013. välisenä aikana. Yleisötilaisuus pidettiin kaupungintalolla 11.9.2013. 
 

Kaupungin maankäyttöpalvelu/kaavoitus on käynyt alueen osallisten kanssa neuvotteluja maastossa. Mittaryhmät ovat merkinneet 
kaavaluonnoksen maastoon. 
 
Asemakaavan ehdotus oli nähtävillä 20.2.2014. - 21.03.2014 välisenä aikana.  
 

Valtuusto hyväksyi kaavan XX.XX.XXXX § X. 
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1.2 Asemakaavan laatiminen 

 

Asemakaavan tarkoituksena on laatia lomarakentamista ohjaava asemakaava ja asemakaavanmuutos Kalajoen Pikku-Keskuskarin, 
Sonninnokan ja Tiironnokan eli ns. Kesärannan alueelle. Asemakaava-alue on Kalajoen kaupungin, Kalajoen Etelänkylän jako- ja 
kalastuskunnan sekä muutaman yksityisen maanomistajan omistuksessa. Kesärannan asemakaavan tarkoituksena on esittää, miten 
alue on toteutettavissa lomarakentamiseen ja virkistyskäyttöön rakennuskorttelien, viheralueiden, liikenneyhteyksien, ulkoilureittien 
ja kunnallisteknisten verkkojen osalta ja miten sen liittyminen ympäristöön on tarkoituksenmukaista toteuttaa. Asemakaavalla tullaan 
osoittamaan rakennuspaikka ja tontti 64 olevalle lomarakennukselle sekä 150 paikkaa uusille lomarakennuksille. Yhteensä 
rakentamista on esitetty alueelle 39 160 kem2. Alueelle on tarkoitus toteuttaa ympäristöä palvelevia viher- sekä virkistysalueita sekä 
ulkoilureittejä.  
 

1.3 Asemakaavan toteuttaminen  
 
Asemakaava voidaan toteuttaa heti kaavan tultua lainvoimaiseksi. Alustavan suunnitelman mukaisesti alue tullaan toteuttamaan 
kunnallisteknisten töiden edetessä vuosien 2014-2016 aikana. 
 
 

 
Kuva 1. Ote opaskartasta 
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2   LÄHTÖKOHDAT  
 
 

 
Kuva 2 Suunnittelualueen maastoa 

 

2. Selvitys suunnittelualueen oloista 
 

2.1.1 Alueen yleiskuvaus  
 
Asemakaavan muutosalue sijaitsee Hiekkasärkillä golfkentän ja meren rannan välissä Pikku-Keskuskarin sekä Tiironnokan välisellä 
alueella, noin 8 kilometriä kaupungin keskustasta lounaaseen. Kaava-alue on kooltaan noin 86 hehtaaria. Koillisessa asemakaava-
alue rajautuu Pikku-Keskuskarin asemakaavoitettuun loma-asuntoalueeseen, kaakossa golfkentän viheriöihin ja Viitapakkojen 
harjualueeseen, lounaassa Tiirontiehen sekä Vesirannantiehen ja luoteessa Perämereen. Suunnittelualueen pohjoispuolella on 
Keskuskarin satama ja Hiekkasärkkien leirintäalue hiekkarantoineen. Alueen länsipuolella Viitapakkojen ja VT8:n välissä on 
lomarakentamista ja golf-kentän viheriöitä. Etelässä ranta-alue jatkuu hajanaisena lomarakentamisena ja päättyy Kalajoen satamaan 
(Rahja).  
 
Pääosa asemakaavan muutosalueesta on Kalajoen kaupungin ja Etelänkylän jako- ja kalastuskunnan omistuksessa. Muutamat 
maa-alueet ovat yksityisomistuksessa. Rantavyöhykkeellä sijaitsee 64 loma-asunnon rakentamispaikkaa pääasiassa jakokunnan 
mailla, eikä suurimmalla osalla rakennuksista ole omia tontteja. Ranta-alueelle on rakennettu hieman yli 120 rakennusta 1940-2013 
välisenä aikana.  
 
2.1.2 Luonnonympäristö  
 
Luonnonolot  
 
Suunnittelualue on tyypillistä Perämeren maankohoamisrannikkoa, jossa uutta rantaa paljastuu koko ajan, kohoamisen ollessa n 
7…9mm vuodessa. Maankohoamisilmiö on havaittavissa selvimmin juuri Perämeren alavimmilla rannoilla. Maankohoaminen saa 
aikaan mm. kasvillisuuden primäärisukkession. Suunnittelualueella uutta hiekkaista merenpohjaa paljastuu laajana rantaviivan 
suuntaisena vyöhykkeenä. Hiekkasärkkien merenranta-alueelle tyypilliset dyynimuodostumat ovat alueen luonnonympäristölle 
tunnusomaisia. Hiekkadyynien syntyyn ovat vaikuttaneet maankohoaminen, vallitseva tuulen suunta ja aallokko. Suunnittelualueella 
ei ole korkeusvaihtelultaan merkittäviä dyynimuodostumia, ja hiekkainen maasto on metsittynyt eikä paljasta hietikkoa ole näkyvissä 
ranta-aluetta lukuun ottamatta. 
 
Luontoselvityksen (Kalleinen 2012) mukaan kyseessä on luonnoltaan monipuolinen alue matkailualueen ja loma-asumiskäyttöön 
otetun ranta-alueen lähituntumassa. Alueen mantereen puolella on golfkenttä, joka edustaa urbaania mutta luonnonympäristöön 
sopeutuvaa rakentamista. Meren rannalla on vielä nähtävissä dyynien kehitysvaiheita. Alueen kumpaankin päähän on matkailu- ja 
lomarakennusten väliin jäänyt luonnontilaisen kaltaisia soistumia ja niiden sukkessiovaiheita. 
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Rannassa Pikku-Keskuskarin lounaispuolella on pienehkö laidunniitty, joka monipuolisine pesimälajeineen monipuolistaa osaltaan 
alueen linnustoa.  Golfkentän ja rannan välissä on varttuneita entisille dyyneille syntyneitä mäntymetsiä. Kesärannan alueen 
pohjoisreunalla on kuusivaltaista sekametsää ja eteläosissa kuivahkoa ja tuoretta kangasmetsää. Alueen keskiosissa on myös 
kangasmetsäsoistumia ja rämeitä. Primäärisoiden ketjuja on Sonninnokan ja Tiironnokan välillä Viitapakan ja siihen liittyvien 
rantamuodostumien alla. Sekä Sonninnokan että Tiironnokan suojuoteista huomattiin luontoselvityksen yhteydessä kahdessa kohtaa 
pieni tervaleppäluhta. 
 
Lähiympäristön kannalta merkittävin alue meren rantavyöhykkeen lisäksi on ns. Viitapakkojen harjualue. Viitapakkojen harjualue on 
luokiteltu valtakunnallisesti merkittäväksi tuulikerrostumaksi (arvoluokka 4) Valtakunnallisesti arvokkaat tuuli- ja rantakerrostumat -
julkaisussa (Suomen ympäristö 32/2011, Ympäristöministeriö). Luokkiin 1–4 kuuluvat tuuli- ja rantakerrostumat sisältävät sellaisia 
geologisia, biologisia tai maisemallisia arvoja, joilla on maa-aineslain tarkoittamaa valtakunnallista tai muutoin huomattavaa 
merkitystä luonnonsuojelun kannalta. Kaava-alue sijoittuu Viitapakkojen ja meren rannan väliin. 
 
Vesistöt  
Suunnittelualue rajoittuu koko luoteisosaltaan Itämereen. Alueen keskiosassa on koillis-lounassuuntainen primäärisoistuma, joka on 
osittain vesialuetta. Soistumasta laskee avo-oja mereen. Soistuman vesimäärä vaihtelee vuodenaikojen mukaan. 
 
Luonnonsuojelu  
Suunnittelualueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole suojeluohjelmiin tai – strategioihin sisällytettyjä alueita. Lähimmät 
Natura-alueet sijaitsevat kaava-alueen etelä- ja lounaispuolella yli kilometrin etäisyydellä.  
 
Pesimälinnustoselvityksen (Ramboll Finland Oy 2012) mukaan Kesäranta on elinympäristöltään monipuolinen, ja lintulajisto on 
runsas. Lajistokeskittymiä alueella on kuitenkin vähän. Pienillä kaivetuilla tekolammilla loma-asutuksen ja meren välissä pesii 
muutamia kymmeniä pareja naurulokkeja sekä pieniä määriä vesilintuja. Monipuolisimpana lintujen pesimäkohteena nousee 
Kesärannan alueella esiin pieni lampaiden laiduntama rantaniitty (kuvio 3), jolla on merkitystä myös lintujen muutonaikaisena 
levähdys- ja ruokailualueena. 
 
Selvityksissä todettujen viitasammakko- ja lintuhavaintojen lisäksi Pikku-Keskuskarissa on todettu olevan viitasammakkoa 
Hietapolun kohdalla rannan tuntumassa olevassa lammikossa. Lisäksi 2013 todettiin ruskosuohaukan poikue samalla alueella. Lajin 
pesimäkanta on Suomessa n 1000 paria. 
 

 
Kuva 3 Ote pesimälinnustoselvityksestä (Ramboll Finland Oy 2012) 
 
Luontoselvityksessä (Kalleinen 2012, täydennetty 2013) alueen arvokkaimmiksi kohteiksi katsotaan viitasammakkojen kutualue 
Sonninnokan suolampareella, upossarpioesiintymä Sonninnokalta pohjoiseen laitumen kohdalla ja maankohoamisrannikon 
primäärisoiden sarja, jollainen on Sonninnokalla. Sonninnokalla siihen liittyy myös pienialainen tervaleppäluhta. Tervaleppäluhtia ei 
selvityksessä katsottu luonnonsuojelulain tarkoittamaksi tervaleppäkorveksi. Liito-oravia ei tavattu myöhemmissäkään tarkasteluissa: 
reviirejä tai ruokailupuita ei alueelta löydetty. Sen sijaan viitasammakoiden kutu- ja kerääntymispaikka löytyi Sonninnokan 
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suolampareen koillisosasta. Alueelta ei löytynyt aiempiin tietojen pohjalta ruijanesikkoesiintymiä. Pikku-Keskuskarin ja Sonninokan 
väliseltä alueelta löydettiin useampi upossarpion esiintymisalue. 
 

 
Kuva 4 Ote Luontoselvityksestä (Kalleinen 2013) 

 

2.1.3 Rakennettu ympäristö  
 
Väestön rakenne  
Suunnittelualueella on 64 loma-asunnoksi tarkoitettua rakennuskokonaisuutta. Muutamassa rakennuksessa asutaan lähes 
ympärivuotisesti.  
 
Taajamakuva ja asuminen  
Kesärannan alueella rakentaminen on sijoittunut rannan läheisyyteen nauhamaisesti. Rakennusten sijoittelua on määrittänyt alueella 
kulkeva liikennereitistö, jonka mukaan rakennukset ovat sijoittuneet teiden varsille pääasiallisesti meren rannan puolelle. 
Rantaviivaan nähden rakennusten sijoittelu on sattumanvaraisempaa. Ranta-alueen käsittely rakennuspaikkojen edustalla vaihtelee, 
suurimmaksi osaksi ranta on jätetty luonnontilaiseksi tai sitä on jonkin verran raivattu näkymien avaamiseksi. Joissain tapauksissa 
piha-alueen käsittely, esimerkiksi nurmikenttä, on ulotettu rantaviivaan saakka. Rantoja on myös manipuloitu esimerkiksi uomia tai 
ojia kaivamalla. Pihapiirien käsittely vaihtelee päärakennuksen sijoituksesta riippuen. Rannan tuntumassa sijaitsevat pihapiirit on 
usein jätetty luonnontilaisiksi, oman haasteensa pihajärjestelyille asettavat rantadyynit. Metsäisemmillä rakennuspaikoilla nurmi-
istutukset ovat tavallisia. 
 
Pihapiirin muodostavat päärakennus ja täydentävät apurakennukset kuten saunat, autosuojat, varastot ja liiterit. Myös yhden 
rakennuksen pihapiirejä on jonkin verran. Rakennusten sijoittelu pihapiirissä on sattumanvaraista, kuitenkin tunnistettavana piirteenä 
voidaan mainita päärakennuksen sijoittuminen lähelle tietä ja saunarakennuksen sijoittuminen lähelle rantaa. Pää- ja 
apurakennukset ovat tavallisesti yhteneväisiä väreiltään ja materiaaleiltaan. Alueen rakennuskanta on iältään ja ulkoasultaan 
vaihtelevaa. Vanhimmat rakennukset on arvioitu ajoittuvaksi 1940-luvulle, kun taas uusimmat ovat vasta rakenteilla. Vallitseva 
rakennusmateriaali on puu ja rakennukset ovat joko hirsi- tai rankarakenteisia. Vanhimmissa hirsirakennuksissa hirsikehä on 
todennäköisesti tuotu paikalle muualta. Yleisin kattomuoto on harjakatto. Rakennusmassat ovat pääosin 1- 1,5 kerroksisia. 
 

Rakentamaton osa alueesta on luonnontilaista, peitteistä kangas- ja lehtometsää. Lähiympäristö asemakaava-alueen eteläpuolella 
muodostuu pääasiallisesti Viitapakkojen metsäisestä harjualueesta, golfkentän viheriöistä sekä rantavyöhykkeen hajanaisesta 
lomarakentamisesta.  
 
Palvelut  
Suunnittelualueeseen rajautuva golfkenttä tarjoaa virkistys- ja ravintolapalveluita. Hiekkasärkkien matkailualueen palvelut – 
liikenteen palveluasema (elintarvikkeet), erikoistavarakaupat (käsityö- ja matkamuistoliikkeet), ravintola- ja kahvilapalvelut, kylpylä-
hotelli, vesipuisto, meriluontokeskus, keilahalli, viihde- ja ohjelmapalvelut, leirintäalue, pienvene- ja vierasvenesatama, 
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hevosurheilupalvelut sekä matkailupalvelut sijaitsevat noin kahden kilometrin päässä asemakaava-alueesta. Hiekkasärkkien 
matkailualueen läheisyydessä sijaitsee Kalajoen lentokenttä. Kaupunkikeskusta sijaitsee noin 8 km:n päässä matkailukeskuksesta. 
 
Työpaikat, elinkeinotoiminta  
Suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä sijaitsevat golfkenttä Kalajoki Golf, Ruukki Group Oy sekä Kalajoen satama (Rahja). 
Merkittävä lähialueen työpaikka- ja elinkeinotoimintojen keskittymä on Hiekkasärkkien matkailualue matkailu- ja lähipalveluineen. 
 
Virkistys  
Alueen merkitys lähiympäristön loma- ja pientaloasumisen virkistysalueena on merkittävä laajan yhtenäisen metsäalueen, 
hiekkaisen rantavyöhykkeen ja kattavan ulkoilureittiverkoston vuoksi. Viereinen golfkenttä on asemakaavassa merkinnällä VU 
(urheilu- ja virkistysalue). Ranta-alueen suuntaisesti kulkee seudullinen ulkoilureitti sekä valaistu hiihtolatu/ulkoilureitti 
suunnittelualueen kaakkoispuolella. Moottorikelkkareitti kulkee suunnittelualueen kaakkoispuolelta. Hiekkasärkkien keskeisin 
uimaranta-alue sijaitsee noin kahden kilometrin etäisyydellä suunnittelualueesta. Keskuskarin venesatama sijaitsee 
suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä. 
 
Liikenne  
Alue liittyy liikenteellisesti Tiironokantiehen, Tiirontiehen ja Pikku-Keskuskarintiehen. Alueelle ohjautuu pääasiallisesti vain loma-
asumisen liikennettä. Alueen tiet ovat kapeita, hiekkapäällysteisiä ja paikoin huonokuntoisia. Rannan suuntaisesti kulkee alueellinen 
ulkoilureitti. Alueen kaakkoisosassa suunnittelualueen reunalla ja osittain sen ulkopuolella kulkee koillis-lounas –suuntainen 
moottorikelkkareitti. 
 
Hiekkasärkkien matkailualueelle ei suuntaudu vakituista joukkoliikenneyhteyttä Kalajoen keskustasta. Keskikesän aikana on 
liikennöinyt alueen yrittäjien sponsoroima Beachbus Kalajoen keskustan ja Hiekkasärkkien väliä. 
 
Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot  
Alue sijaitsee merkittävän lomarakentamisympäristön Hiekkasärkkien välittömässä läheisyydessä, joka on ollut tunnettu retki- ja 
lomakohde jo 1890-luvulta saakka. Muutamilla vanhoilla lomarakennuksilla voi katsoa olevan paikallista kulttuurihistoriallista 
merkitystä aikansa tyypillisinä rakennustyyppien edustajina. Ranta-alueen lomarakennukset sijaitsevat maisemallisesti näkyvällä 
paikalla meren suunnasta, mutteivät ole yksittäisinä rakennuksina maisemallisesti merkittäviä. 
 

Kesärannan alueinventoinnissa (Kesärannan asemakaava ja asemakaavan muutos, Arkkitehdit m3 Oy, 2012) alueen 
rakennuskannassa havaittiin joitain tunnistettavia, alueella toistuvia piirteitä. Inventoidut kohteet jaoteltiin rakennusmateriaalin, 
ulkovärityksen ja rakennuksen hahmon perusteella neljään eri kohdetyyppiin seuraavasti 
 

1) Pientalomaiset loma-asunnot 

2) Suuret hirsirunkoiset loma-asunnot 

3) Matalat puurankaiset loma-asunnot 

4) Punaiset pikkumökit 

Alueinventoinnissa on esitetty muutama rakennuskohde säilytettäväksi. Säilyttämisen perusteena on ollut tyypillisyys; kohde edustaa 
aikakaudelle tyypillistä loma-asuntorakentamista tai alueelle tunnusomaista rakentamista.  
 

Alueelta ei ole tehty historiallisia löytöjä. 
 

Tekninen huolto  
Alueelle on järjestetty sähköverkko, muttei kunnallisteknisiä verkostoja veden tai viemäröinnin suhteen. Rakennusten vesi- ja 
viemärihuolto on toteutettu kiinteistökohtaisesti.  
 
Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt  
 
Ympäristönsuojelun kannalta ja häiriötekijöiden poistamiseksi tai pienentämiseksi olisi tärkeää ohjata rakentamisen sijoittumista, 
rakentamisen tapaa, teiden, ulkoilureittien sekä kunnallisteknisten verkostojen rakentamista tarkoituksenmukaisella tavalla. 
Rakentamisen ohjaamisella voidaan varmistaa mm. tärkeiden luonnonarvojen ja –elementtien, maiseman sekä rakennetun 
ympäristön yleispiirteiden säilyttäminen. 
 

Loma-rakentamisen seurauksena olevaa rantaviivaa on muokattu erilaisten vesiaiheiden avulla, mikä muuttaa hieman 
luonnonmukaisen rantaviivan maisemaa sekä kasvillisuutta. 
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2.1.4 Maanomistus  
Suunnittelualueen omistaa pääasiassa Kalajoen kaupunki (n. 37,8 ha) sekä Kalajoen Etelänkylän kalastus- ja jakokunta (n. 42,5 ha). 
Yksityisessä omistuksessa on n. 5,7 ha maa-aluetta. 
 

 
Kuva 5 Maanomistuskartta. Kuvassa keltaisella Kalajoen Etelänkylän kalastus- ja jakokunnan omistamat 
maa-alueet ja sinisellä Kalajoen kaupungin omistamat alueet. Valkoiset alueet ovat yksityisomistuksessa. 
 
 

2.2. Suunnittelutilanne  
 
2.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset  
 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet  
 
Maankäyttö- ja rakennuslain 24 §:n mukaan alueiden suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden 
huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista. Alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti 
merkittävät kulttuuri- ja luonnonperintöarvot säilyvät. Viranomaisten laatimat valtakunnalliset inventoinnit otetaan huomioon 
alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtana. Valtakunnallisesti arvokkailla kohteilla ja alueilla on alueidenkäytön sovelluttava niiden 
historialliseen kehitykseen.  
 
Kaava-alueella ei ole valtakunnallisesti arvokkaita kohteita. Erityisenä aluekokonaisuutena tavoitteissa on kuitenkin mainittu 
maankohoamisrannikon taloudelliset ja ympäristölliset vaikutukset.  
 
Lisäksi valtakunnallisiin alueidenkäytön tavoitteisiin sisältyy muun muassa seuraavia erityismääräyksiä:  

- Alueidenkäytön suunnittelussa on maaseudun asutusta sekä matkailu- ja muita vapaa- ajan toimintoja 
suunnattava tukemaan maaseudun taajamia ja kyläverkostoa sekä infrastruktuuria. 

- Alueidenkäytön suunnittelussa on turvattava terveellisen ja hyvälaatuisen veden riittävä saanti ja se, 
että taajamien alueelliset vesihuoltoratkaisut voidaan toteuttaa. Lisäksi alueidenkäytön suunnittelussa 
on otettava huomioon jätevesihaittojen ehkäisy.  

- Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon ekologisesti tai virkistyskäytön kannalta 
merkittävät ja yhtenäiset luonnonalueet. Alueidenkäyttöä on ohjattava siten, ettei näitä 
aluekokonaisuuksia tarpeettomasti pirstota. 

- Alueidenkäytön suunnittelussa rantaan tukeutuva loma-asutus on suunniteltava siten, että turvataan 
luontoarvoiltaan arvokkaiden ranta-alueiden säilyminen sekä loma-asumisen viihtyisyys. 

- Maankohoamisrannikon erityispiirteiden säilyttäminen: maankohoamisrannikolla otetaan huomioon 
maankohoamisen taloudelliset ja ympäristölliset vaikutukset olemassa olevaa rakennetta 
uudistettaessa ja uuttaa suunniteltaessa 

 
 



 

10 

 

 
Kuva 6 Ote Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavasta (2005) 
 
Maakuntakaava  
 
Ympäristöministeriö on 17.2.2005 vahvistanut maakuntakaavan, jossa kaava-alue on matkailupalvelujen aluetta. Matkailupalvelujen 
alue (RM) -merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti merkittävien matkailukeskusten ydinalueita, joihin sisältyy hotelli- ym. palveluja. 
Lisämerkintä – 1 osoittaa, että alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja käytössä tulee ottaa huomioon 
maankohoamisrannikon erityispiirteet.  
 
Maakuntakaavassa ohjataan rantarakentamista lisäksi muun muassa seuraavilla kehittämisperiaatteilla ja yleisillä 
suunnittelumääräyksillä: 

- Turvataan tasapuoliset mahdollisuudet ranta-alueiden käyttöön varaamalla rantaa riittävästi yleiseen 
virkistykseen. 

- Varaudutaan loma-asutuksen kasvun jatkumiseen ja erityyppisten loma-asuntoalueiden kysyntään: 
perinteinen omarantainen asutus järvialueilla, tiivis lomakylä-tyyppinen asutus merenrannikolla ja 
matkailukeskusten läheisyydessä. Tavoitteena on hyvien vapaa-ajan ympäristöjen muodostaminen 
tasapuolisesti eri käyttäjäryhmille. 

- Rakentamista ohjataan sietokyvyltään hyville rannoille. Rakentamattomien ja pienten vesistöjen 
rannoille rakentamista ei suosita. Maisemallisesti keskeiset ja arat rannat jätetään rakentamisen 
ulkopuolelle. 

- Vakituisen asumisen ja loma-asutuksen sijoittumisessa suositaan kyläkeskusten, taajamien ja 
matkailukeskusten läheisyyttä. 

- Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee ottaa huomioon ranta-alueen ympäristöolosuhteet, 
vesihuollon järjestäminen sekä rakennusoikeuden, yhteiskäyttöalueiden ja yleisten alueiden 
tasapuolinen jakautuminen eri maanomistajille. 

 
Suunnittelualue on lisäksi matkailun vetovoima-aluetta, jonka kehittäminen merellisenä matkailualueena perustuu Hiekkasärkkien 
matkailukeskuksen palveluihin sekä Rahjan saariston ja muun maankohoamisrannikon luonnon- ja kulttuuriympäristöön liittyviin 
virkistys- ja vapaa-aikatoimintoihin, sekä luonnon monikäyttöaluetta, jolla sijaitsee virkistyskäytön kannalta kehitettäviä, arvokkaita 
luontokohteita sisältäviä aluekokonaisuuksia. Alueen maankäyttöä suunniteltaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota luontoalueiden 
virkistyskäyttömahdollisuuksien edistämiseen, niiden välisten reitistöjen muodostamiseen sekä maisema- ja ympäristöarvojen 
säilymiseen. Lisäksi maakuntakaavassa maakunnallisesti arvokkaaksi kohteeksi luetellun Vihaspauhan kalamökkien kohdalla on 
maininta, että myös Tahkokorvilla on perinteinen lomamökkialue.  
 
Pohjois-Pohjanmaan uuden maakuntakaavan 1. vaihekaava on hyväksytty 2.12.2013. Sen osalta suunnittelualuetta koskee kaksi 
merkintää: matkailukaupunki –merkintä (kk-6) sekä tuuli- ja rantakerrostumasta kertova merkintä (ge-3). 
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Kuva 7 Ote Hiekkasärkkien rantaharjualueen osayleiskaavasta 
 
Hiekkasärkkien rantaharjualueen yleiskaava 
 
Asemakaava-alueella on voimassa Hiekkasärkkien rantaharjualueen osayleiskaava (hyv. 26.2.2008). Siinä kaava-alueen kaakkois- 
ja eteläosat sekä Pikku-Keskuskari on osoitettu merkinnällä RA-2 erillisten loma-asuntorakennusten alueeksi. Ranta-alueet on 
osoitettu merkinnällä RA-3 harvalle loma-asuntorakentamiselle, jossa sallitaan vain vähäinen lisärakentaminen. Keskeiset 
viheralueet on osoitettu merkinnällä VR-1 retkeily- ja ulkoilualueeksi, jolle saa rakentaa toiminnan kannalta välttämättömän tiestön 
sekä yhdyskuntateknisen huollon vaatimat verkostot, laitteet ja varusteet huomioiden kuitenkin alueiden luonne ja niiden maisema- 
ja luontoarvojen rakentamiselle asettamat vaatimukset ja rajoitukset. Alueelle saa rakentaa toiminnan ja yleisen virkistyskäytön 
kannalta tarpeellisia latu- ja ulkoilureittejä, kevytrakenteisia taukopaikkoja, keitto- ja sadekatoksia ja muita vastaavia rakennelmia ja 
laitteita. Kaava-alueen pohjoisosaan on osoitettu veneranta ja merkinnällä ’luo’ luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä 
alue. Kaava-alueen itäreunaa sivuaa ulkoilureittivaraus. Lisäksi yleiskaavassa määrätään alimmaksi tulvavahingoille alttiiden 
rakennusosien rakentamiskorkeudeksi + 1,90 m (N60) sekä annetaan määräys VR-1-alueiden maisemaa muuttavien toimenpiteiden 
maisematyöluvasta. 
 

 
Kuva 8 Ote Hiekkasärkkien asemakaavasta Pikku-Keskuskarin osalta 
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Asemakaava  
Alue on pääosin asemakaavoittamaton. Alueen koillisosassa Pikku-Keskuskarin alueella on voimassa Hiekkasärkkien asemakaava. 
Hiekkasärkkien alueen alkuperäinen asemakaava on vahvistettu 4.2.1986. Pikku-Keskuskarin osalta kaavaa on täydennetty 
28.1.1993 (A71P muutos ja laajennus, Golfpuisto). 
 
Tonttijako ja rekisteri 
Alueella on tonttijako vain yksityisomistuksessa olevien tonttien osalta.  
 
Pohjakartta  
Alueen pohjakartta on kaavoitusmittausasetuksen n:o 1284 / 23.12.1999 mukainen ja vastaa kaavan laatimisajankohdan olosuhteita. 
 
Rakennuskiellot  
Alueella ei ole rakennuskieltoa.  
 
Lähiympäristön kaavatilanne ja suunnitelmat  
Lähiympäristöön on kaavaehdotuksen laatimisen aikaan vireillä tai valmisteilla uusi asemakaavaa ja asemakaavanmuutos koskien 
ns. Keskuskarin aluetta välittömästi suunnittelualueen koillispuolella.   
 
 
3   ASEMAKAAVAN LAADINNAN VAIHEET  
 
3.1 Asemakaavan laadinnan tarve  
 
Alueella on yksityistä, pääosin asemakaavan ulkopuolista loma-asutusta, jonka maankäyttöä selkeytetään asemakaavalla. 
Etelänkylän jakokunta on tehnyt ranta-alueen kaavoitusesityksen. Alueella on jakokunnan ja yksityisen maanomistuksen lisäksi laaja 
Kalajoen kaupungin omistama maa-alue. Kalajoen kaupungilla on lisäksi tarve osoittaa loma-asumiseen soveltuvia rakennuspaikkoja 
Hiekkasärkkien matkailualueella. 
 

3.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset  
 
Asemakaavatyö on ollut esillä vuoden 2012 kaavoituskatsauksessa. Kaava on tullut vireille 25.10.2012. Konsultinvalintaa koskeva 
päätös on tehty viranhaltijapäätöksellä 3.10.2012. 
 
3.3 Osallistuminen ja yhteistyö  
 
3.3.1 Osalliset  
 
Osallisia asiassa ovat suunnittelu- ja vaikutusalueen maanomistajat, vuokra-alueiden haltijat, toimijat ja asukkaat, joiden 
olosuhteisiin suunnitelma saattaa vaikuttaa. Edellisten lisäksi osallisia ovat viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa alueen 
suunnittelutyö koskee. 
 
Alueen suunnittelu tapahtuu vuorovaikutuksessa osallisten, suunnittelijoiden ja viranomaisten kanssa.  
 

Osalliset: 
- Alueen maanomistajat ja -vuokraajat  
- Kalajoen kaupungin tekninen lautakunta  
- Kalajoen kaupungin ympäristölautakunta  
- Pohjois-Pohjanmaan Liitto  
- Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus  
- Pohjois-Pohjanmaan museo  
- Jokilaaksojen pelastuslaitos  
- Pohjanmaan PPO Oy 
- Osuuskunta Valkeavesi  
- Elenia Verkko Oy  
- Kalajoen Lämpö Oy  

 
 
3.3.2 Vireille tulo  
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Kalajoen kaupunginhallitus on päättänyt 15.10.2012 (§ 273) että Hiekkasärkkien asemakaavan muutos ja laajennus käynnistetään 
Kesärannan alueelle. Vireille tulosta on tiedotettu osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tiedottamisen yhteydessä. Kaava on tullut 
vireille 25.10.2012. 
 

 
3.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt  
Kaavan sisältöä ja laadintaa kuvaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on ollut nähtävissä maankäyttö- ja rakennuslain 63 
§:n mukaisesti Kalajoen kaupungintalolla 25.10. -16.11.2012 sekä Kalajoen kaupungin www -sivustolla. Asemakaavan vireille tulosta 
ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta on kuulutettu paikallislehdessä, kaupungin ilmoitustaululla sekä kirjeellä 
osallisille. Tämän lisäksi osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut kaupungin internet-sivuilla. 
  

Asemakaavan luonnos ja päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) olivat nähtävillä 9.9.2013. - 14.10.2013. välisenä 
aikana. Kaavaluonnoksen nähtävillä olosta on kuulutettu paikallislehdessä, kaupungin ilmoitustaululla sekä kirjeellä osallisille. 
Tämän lisäksi kaavaluonnos on ollut kaupungin internet-sivuilla. Yleisötilaisuus asemakaavaluonnoksesta pidettiin kaupungintalolla 
11.9.2013.  Asemakaavaluonnoksesta jätettiin 37 mielipidettä ja 5 lausuntoa. 
 

Asemakaavan ehdotus oli nähtävillä 20.2.2014. - 21.03.2014 välisenä aikana. Kaavaehdotuksen nähtävillä olosta on kuulutettu 
paikallislehdessä, kaupungin ilmoitustaululla sekä kirjeellä osallisille. Tämän lisäksi kaavaehdotus on ollut kaupungin internet-sivuilla. 
Asemakaavaluonnoksesta jätettiin 16 muistutusta ja 5 lausuntoa. 
 

3.3.4 Viranomaisyhteistyö  
Kesärannan asemakaavaprosessin 1. viranomaisneuvottelu pidettiin 06.02.2013 videoneuvotteluna. Neuvottelusta on laadittu 
muistio (liite 6).  
 
Kesärannan asemakaavaprosessin 2. viranomaisneuvottelu asemakaavaluonnoksen nähtävillä olon ja palautteiden jälkeen pidettiin 
21.01.2014 videoneuvotteluna. Neuvottelusta on laadittu muistio (liite 7) 
 
3.4 Asemakaavan laadinnan tavoitteet  
Asemakaavan tavoitteena on muodostaa meren rannalle uusi vetovoimainen loma-asuntoalue sekä täydentää alueen virkistysalueita 
ja ulkoilureittejä. Alueella on yksityistä, pääosin asemakaavan ulkopuolista loma-asutusta, jonka maankäyttöä selkeytetään 
asemakaavalla. Suunnittelutyön tarkoituksena on löytää alueen vahvuudet ja vetovoimatekijät, joiden avulla loma-asuntoalueen 
liittyminen ympäristöönsä, maisemalliset elementit, liikkumisen järjestelyt sekä rakentamisen tapa pystytään ratkaisemaan. 
Suunnittelutyön avulla pyritään löytämään alueelle kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti korkeatasoinen ratkaisu ja luomaan 
kaavalliset edellytykset sen toteutumiselle. Tavoitteena on lisäksi alueen uuden rakennuskannan sovittaminen yhteen olemassa 
olevaan lomarakentamisen kanssa sekä ympäristön säilyttäminen erityisesti ranta-alueilla. 
 
Kalajoen kaupungilla on lisäksi tarve osoittaa loma-asumiseen soveltuvia rakennuspaikkoja Hiekkasärkkien matkailualueen 
läheisyydestä. Kalajoen matkailustrategian ja elinkeinostrategian päivitykset on käynnistetty. Selvitysten laadinnan yhteydessä 
kaupunginjohdossa on linjattu, että vuoteen 2020 mennessä tavoitellaan 20 000 vuodepaikkaa matkailukeskuksen alueelle. 
 
 
Laaditut perusselvitykset 
 
Asemakaavan ja kaavarunkosuunnitelman pohjaksi on tehty muun muassa seuraavat inventoinnit ja selvitykset 
 
1) Luontoselvitys (Keskuskari ja Kesäranta, Kalajoen kaupunki, Natans Oy, Lassi Kalleinen 2012, 2013). 
Keskuskarin ja Kesärannan alueelta tehtiin luontoselvitys kevään, kesän ja alkusyksyn 2012 aikana ja siinä selvitettiin alueen 
luontotekijät. Luontoselvityksessä inventoitiin alueen luontotyypit sekä liito-oravan ja viitasammakoiden esiintyminen alueella. 
Luontoselvitystä täydennettiin ja tarkennettiin keväällä ja kesällä 2013.  
 
2) Pesimälinnustoselvitys Kalajoen Hiekkasärkkien alueella 2012 – Keskuskarin ranta ja Kesäranta (Ramboll Oy, Tarja Ojala, 
Matti Häkkilä, 2013) 
Alueen käytön suunnitteluun ja kaavamuutoksen valmisteluun kuuluva linnustoselvitys tehtiin touko-kesäkuussa 2012. 
Pesimälinnustoselvityksessä selvitettiin kaava-alueen merkittävät linnustoalueet. 
 
3) Kesärannan alueinventointi (Kesärannan asemakaava ja asemakaavan muutos, Arkkitehdit m3 Oy, 2012) 
Kesärannan alueinventoinnin yhteydessä luetteloitiin ja valokuvattiin alueella olemassa oleva rakennuskanta alueen 
asemakaavoituksen perusselvitykseksi. Tavoitteena oli muodostaa kokonaisvaltainen käsitys alueella käytetyistä rakentamisen 
tavoista ja rakentamisen sijoittumisesta alueelle. 
 
4) Kalajoen kesärannan alueen maisemalampien muodostaminen (Pöyry Oy, 2013) 
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Selvityksessä arvioitiin lampien muodostamisen toteutusmahdollisuuksia, veden pysymistä lammissa, tulvimisvaaraa, mahdollisia 
maaperän vahvistustoimenpiteiden tarvetta lampien läheisyyteen rakennettaessa sekä lampien tulevaa veden laatua. Selvitystä 
täydennettiin syksyllä 2013.  
 

Rakentamisen mitoitus 

 

Hiekkasärkkien Rantaharjualueen yleiskaava on laadittu ajanjaksolla 2000-2008. Yleiskaavan maankäytön mitoituksen pohjana ollut 
tavoitteellinen vuodepaikkatavoite on 12.000 vuodepaikkaa vuoteen 2020 mennessä. Tämän katsottiin olevan laadittavan 
asemakaavan mitoitusperuste, jolla alueelle osoitetaan kasvun ja uusien palvelujen toteutuksen kannalta riittävä 
majoituskapasiteetti. Yleiskaavassa todettiin, että kasvun osalta ongelmana oli laajennusalueiden puute ja niiden sijainti. 
Yleiskaavan kokonaisrakenne ja kasvusuunnat perustuvat rakennevaihtoehtoon, jossa rakenne kasvaa urheilu- ja virkistysalueiden 
ja majoituksen myötä Kalajoen keskustan suuntaan, jolloin maankäytön tarkastelun painopiste on ollut Hiekkasärkkien 
matkailualueen pohjoisten osien täydentämisessä ja tiivistämisessä. Muutenkin yleiskaavassa on painotettu matkailullista ydinaluetta 
lähinnä olevien alueiden täydentämisrakentamista. Yleiskaavassa esitetty majoituskapasiteetin osa-alueittainen jakaantuminen 
osoittaa Kesärannan rantavyöhykkeelle 325 vuodepaikkaa, joka laskemalla 5 vuodepaikkaa / loma-asunto vastaa täsmälleen 
nykyisten lomapaikkojen määrää, eikä siten mahdollistaisi alueen täydennysrakentamista lainkaan. Asemakaava alueelle 
yleiskaavan mitoitus mahdollistaisi 100 loma-asuntopaikkaa (500 vuodepaikkaa). Yleiskaavassa on kuitenkin esitetty aluerajauksilla 
(RA-2) loma-asuinrakentamisen laajenemista Viitapakkojen harjun pohjoispuolelle neljään eri rakennusalueeseen, joihin 
rakentamista on nytkin asemakaavan laajennuksen yhteydessä osoitettu.  
 
Kalajoen matkailukeskuksen suunnittelussa pyritään eko- ja energiatehokkuuteen maakuntakaavan tavoitteiden mukaisesti. 
Yhdyskuntarakenteen täydentäminen ja tiivistäminen on tavoitteenmukaista. Rantaharjualueen yleiskaavan yhteydessä pyrittiin koko 
matkailukeskuksen yhdyskuntarakennetta tiivistämään ja tehostamaan. Yleiskaavamerkinnät RA-1 ja RM-2 ovat toteutuneet 
vaihtelevasti joko loma-asunto- tai matkailua palvelevan rakentamisen alueina. Rakentaminen on paikoin ollut yleiskaavan mitoitusta 
selvästikin tehokkaampaa.  
 
Rantaharjualueen osayleiskaavan yhteydessä on arvioitu alueiden mitoitus vuodepaikkojen osalta liian pieneksi. Esimerkiksi Pikku-
Keskuskarissa on yleiskaavan laatimisen aikana ollut 19 loma-asuntotonttia. Mitoituksella 5 vuodepaikkaa/ loma-asunto, alueella on 
ollut olemassa jo 95 vuodepaikkaa. Yleiskaava mahdollistaisi asemakaavalla vain yhden tontin osoittamisen Pikku-Keskuskariin. 
Yleiskaavakartalla esitetty alue mahdollistaisi kuitenkin korttelialueiden laajentamista voimakkaasti Sonninnokan suuntaan. 
Kyseiseen suuntaan loma-asuntokortteleita ei kuitenkaan voida osoittaa golfväylien suojaetäisyyden vuoksi.  
 
Pohjois-Pohjanmaan vaihemaakuntakaavan laatiminen on käynnistetty. Ensimmäinen vaihekaava on hyväksytty joulukuussa 2013. 
Vaihemaakuntakaavassa koko matkailukeskus on esitetty matkailukaupunkimerkinnällä kk-6 ja matkailun vetovoima-alueen 
merkinnällä mv. 
 
kk-6: 
KALAJOEN MATKAILUKAUPUNKI 
Merkinnällä osoitetaan aluetta, jota kehitetään kansainvälisenä matkailu- ja kaupunkikeskuksena. 
Suunnittelumääräys: Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee edistää toiminnallisesti monipuolisen sekä maisemallisesti ja 
kaupunkikuvallisesti korkeatasoisen matkailukaupungin kehittämistä Kalajoen kaupunkikeskustan ja Hiekkasärkkien 
matkailukeskuksen muodostaman kaksoiskeskuksen varaan. 
 
mv- merkintä:  
MATKAILUN VETOVOIMA-ALUE / MATKAILUN JA VIRKISTYKSEN KEHITTÄMISEN KOH-DEALUE 
Merkinnällä osoitetaan ympäristöarvojen, matkailun ja virkistyksen kannalta valtakunnallisesti ja kansainvälisesti merkittäviä 
aluekokonaisuuksia. Alueen kehittäminen merellisenä matkailualueena perustuu Hiekkasärkkien matkailukeskuksen palveluihin sekä 
Rahjan saariston ja muun maankohoamisrannikon luonnon- ja kulttuuriympäristöön liittyviin virkistys- ja vapaa-aikatoimintoihin. 
 
Maakuntakaavaa ei ole vielä vahvistettu. Yleiskaavan tarkistamistarve on huomioitu jo matkailukeskuksen pohjoisten alueiden osalta 
(keskustan osayleiskaavoitus), jossa yleiskaavan muutos ja laajennus on käynnistynyt. Tämän lisäksi kaavoituskatsauksessa 2014 
on esitetty Rantaharjualueen osayleiskaavan muutos- ja laajentaminen (Y16). Olemassa oleva Rantaharjualueen osayleiskaava on 
vanhentunut eikä vastaa matkailun kehittymiselle tai asemakaavoitukselle asetettuja tavoitteita. Maakuntakaavan muutos ja 
vahvistaminen mahdollistaa yleiskaavan uudelleen tarkistamisen mitoituksenkin osalta. 

 
Hiekkasärkkien matkailualueella on tällä hetkellä kesälle 2014 kolme myytävää loma-asuntotonttia. 
 
Kalajoen kaupungin ja Kalajoen matkailun ympäristö- ja laatuohjelma-hanke (ESR, 2012) Kalajoen matkailun aluetaloudelliset 
vaikutukset -loppuraportissa todetaan, että Kalajoella rekisteröityjen yöpymisten määrä on kasvanut vuosien 2001 – 2011 välillä 75 
%. Vuonna 2010 majoitusliikkeissä yöpyi reilut 250.000 henkilöä. Kalajoella on lisäksi runsaasti vapaa-ajanasuntoja sekä 
yksityisessä omistuksessa että vuokrattavana. Loma-asuntojen määrä on noussut 310 kpl vuosituhannen alusta ollen yhteensä 1890 
vuonna 2010. Loma-asunnot lisäävät alueen yöpymisvuorokausia arviolta reilut 324.000 vrk vuodessa, jonka mukaisesti Kalajoen 
yhteenlasketut yöpymisvuorokaudet ovat arviolta noin 580.000. Kalajoen kokonaiskapasiteetti vuoteiden lukumäärällä mitattuna on 
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lähes 11.000, joten ollaan jo lähellä yleiskaavassa oletettua määrää. Raportissa todetaan, että matkailun välittömien ja välillisten 
matkailutulojen sekä palkka- ja tuloverovaikutusten kokonaishyöty Hiekkasärkkien alueella on yli 45 miljoonaa euroa. Näin pysyvän 
lomarakentamisen lisääminen olevien yhteyksien ja matkailupalveluiden läheisyyteen vahvistaa alueen elinkeinorakennetta.  
 
Kalajoen matkailualueen kasvun turvaaminen ja sähköiset yhteistyökonseptit –projekti, Kalajoen seudun matkailustrategian 
välitarkastelu –raportissa (FCG 2009) todetaan, että majoituskapasiteetin osalta edistetään pienrakentamista (loma-asunto- ja 
laajennusinvestoinnit), joilla varmistetaan alueen olevien palveluiden säilyminen ja varaudutaan tulevaan, voimakkaampaan 
kasvukauteen. Vuodepaikkamäärille ollaan asettamassa uutta tavoitetta matkailustrategian päivittämisen yhteydessä. Alustavasti on 
esitetty 20 000 vuodepaikkaa vuoteen 2020 mennessä.  
 
Tämän vuoksi on tärkeää toteuttaa alueet yhdyskuntarakenteen kannalta riittävän tiiviisti ja tehokkaasti, jotta alueet rajautuvat 
mahdollisimman lähelle matkailukeskuksen ydinaluetta ja matkailupalveluita. Toteuttamalla alueet tarkoituksenmukaisesti voidaan 
laajempia alueita jättää luonnontilaisiksi virkistysalueiksi.  
 

3.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset 
 

3.5.1. Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta 
 
Alueen maankäytönsuunnitteluun lähdettäessä alueesta laadittiin kaksi vaihtoehtoa, jotka perustuivat rakentamistehokkuudeltaan ja 
liikenneverkoiltaan hieman erityyppisiin ratkaisumalleihin. Molemmissa vaihtoehdoissa A ja B rakentaminen sijoittui kahtena koillis-
lounas – suuntaisena vyöhykkeenä rannan tuntumaan sekä Viitapakkojen harjun luoteisreunaan. Vaihtoehdoissa rakentaminen 
sijoittui pääasiassa samoille rakennuspaikoille - vaihtoehto B:ssä hieman tehokkaammin Sonninnokantien kaakkoispuolelle. 
Kesärannantien ja Hietapolun varren täydennysrakentaminen oli vaihtoehdoissa toteutettu eri tavoilla. 
 
Maankäyttövaihtoehdossa A Viitapakan harju jäi rakentamisen ulkopuolelle virkistyskäyttöön, kun taas maankäyttövaihtoehdossa B 
rakentaminen sijoittui Viitapakan suhteen vaihtoehtoa A lähemmäksi, kuitenkin siten, että varsinainen harjualue jäi virkistyskäyttöön. 
Mäen laki alueen luoteisosassa jäi rakentamisen ulkopuolelle molemmissa vaihtoehdoissa. Rantavyöhykkeellä olemassa oleva 
lomarakentaminen säilyi ja rakentamisen sekaan osoitettiin muutama täydennysrakentamisen paikka. Oleville rakennuksille 
osoitettujen tonttien rakentamisoikeutta ei lisätty merkittävästi. Rantavyöhykkeen katujen mantereen puolelle osoitettiin 
uudisrakentamista, jotta katuverkolle saatiin maankäytöllistä tehokkuutta ja samalla uusia rakentamispaikkoja meren läheisyyteen. 
Tonttisijoittelulla ohjattiin merinäkymien avaamista olevan rakentamisen väleistä. Uudistonttien kokoa ja rakentamisoikeutta 
rajoitettiin, jotta alueen rantarakentamisen ilme meren suuntaan säilyisi mahdollisimman vaatimattomana ja säilyttäisi metsäisen 
siluetin rantavyöhykkeellä. Rantaviivan muokkausta oman tontin ulkopuolella ei sallittu. 
 
Molemmissa maankäyttövaihtoehdoissa alueen keskelle muodostui keskuspuistomainen vihervyöhyke, joka kytkeytyi Viitapakan 
viheralueisiin ulottuen aina ajoittain rantaan saakka. Keskuspuistomainen viheralue pyrittiin säilyttämään mahdollisimman laajana ja 
yhtenäisenä alueena. Viheralueelle sijoittui luontoselvityksessä (Natans Oy, 2012) rakentamisen ulkopuolelle osoitetut 
primäärisoiden ketjut sekä tervaleppäluhdat. Molemmissa vaihtoehdoissa huomioitiin, että rakentaminen voi vaikuttaa soistuneen 
alueen vesitasapainoon riippuen soistuneiden alueiden veden muodostumistavasta. Soistumavyöhykkeen reunalle osoitettiin 
korttelirakenteeseen tukeutuen pienimuotoisia vesiaiheita. Molemmissa vaihtoehdoissa laajaa keskuspuistomaista vihervyöhykettä 
sekä viheryhteyksiä rakennusmassojen välissä kehitettiin ulkoilu- ja virkistysmetsiksi, jotka palvelivat alueen asukkaiden 
virkistyskäyttöä. Niiden hoidossa painotettiin puuston kasvun ja metsäekosysteemin elinvoimaisuuden lisäksi metsän virkistys-, 
monikäyttö-, maisema- ja luonnon monimuotoisuusarvoja. 
 
Alueelle osoitetut ulkoilureitit palvelivat molemmissa maankäyttövaihtoehdoissa ympärivuotista liikkumista ja sijoittuivat pääosin 
metsäisille viheralueille, Viitapakan ympäristöön sekä pääviheralueelle. Ulkoilureitit ohjasivat kulkua myös meren jäälle sekä kesäisin 
uimarannoille. Alueelle osoitettiin molemmissa vaihtoehdoissa kaksi loma-asumista palvelevaa uimarantaa sekä moottorikelkkareitti, 
joka sijoittui Viitapakan pohjoispuolelle. Suunnittelualueen venepaikat osoitettiin Keskuskarin venesataman 
yhteyteen.Liikenteellisesti vaihtoehto A tukeutui Sonninnokantiehen, ja mahdollisti lenkkimäisen ajoyhteyden alueen koillisosassa. 
Vaihtoehdossa B alueen länsiosien liikennejärjestelmä tukeutui Sonninnokantien lisäksi Tiirontiehen, ja mahdollisti läpiajon 
Tiirontieltä Tiironnokantielle alueen luoteisosassa. Vaihtoehdot esiteltiin viranomaisille 06.02.2013 järjestetyssä 
viranomaisneuvottelussa. Molempien vaihtoehtojen katsottiin soveltuvan jatkotyöstön pohjaksi kokouksessa määritellyin 
reunaehdoin. Suunnittelun edetessä liikenneverkkoa kehitettiin vaihtoehto A:n pohjalta karsimalla läpiajomahdollisuuksia 
pyrkimyksenä vähentää ajoneuvoliikennettä alueella sekä vahvistamalla Sonninnokantien asemaa alueen pääliikenneväylänä. 
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Kuva 9 ve A 
 

 
Kuva 10 ve B 
 
 
 
3.5.2. Vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu 
 
Laadittujen vaihtoehtojen vertailussa on kiinnitetty huomiota rakentamisen määrään, tonttien lukumäärään ja kokoon, alueen 
kaupunkikuvalliseen ilmeeseen, viheralueiden laatuun sekä syntyvään liikenneverkkoon. Vaihtoehtojen vertailua on suoritettu sekä 
arkkitehtonisen että toiminnallisen kokonaisratkaisun pohjalta.  
 
Rakentamisen määrä 
Alueen rakentamisen määrää ja tehokkuutta on perusteltu kohdassa 3.4. Tavoitteet. Rakentamisen määrä on Rantaharjun 
yleiskaavan mukaiseen mitoitukseen verrattuna huomattavasti suurempi, johtuen pääosin oletettua voimakkaammasta matkailun ja 
loma-asuntotarpeen kasvusta Hiekkasärkkien alueella. Alueen tehokas rakentaminen on ollut alueen suunnittelun lähtökohta. 
 
Rakentamisen kokonaismäärää (tonttien lukumäärää) pyrittiin vertailemaan esittämällä tehokkuudeltaan kaksi erilaista vaihtoehtoa. 
Viitapakan harjun alueelle sijoittuvalla rakentamisella on saatu parannettua Sonninnokantien tehokkuutta. Maankäytöllisissä 
ratkaisuissa rakentamisen määrään vaikuttivat pienentävästi tonttien koon suurentaminen, korttelialueiden jäsentely pienemmiksi 
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kokonaisuuksiksi, alueen eteläosissa olevan sähkölinjan säilyttäminen, Viitapakan harjun rajaaminen rakentamisen ulkopuolelle, 
korttelien välisten viherkiilojen leventäminen sekä golfväylien ja luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaan rantaniityn läheisyys 
alueen koillisosassa. 
 
Rakennusten sijoittelu ja massoittelu 
Rakentamisen ulkopuolelle on jätetty alueen maisemaa hallitsevat elementit, kuten Viitapakan dyyni sekä alueen korkeimmat 
kohdat. Lisäksi suuria yhtenäisiä korttelirakenteita on vältetty, jolloin viheryhteyksiä on pystytty säästämään myös kortteleiden 
välissä. Nämä elementit mahdollistavat metsäisen yleisilmeen säilymisen alueella. Ranta-alueiden rakentaminen on nykyistä 
rakentamista eheyttävää ja täydentävää molemmissa vaihtoehdoissa, jonka vuoksi rakentamisella ei ole suurta vaikutusta alueen 
kaukomaisemaan. 
 
Rakennusten määrää ja sijoittumista tonteilla on pyritty rajaamaan, jotta mahdollisimman paljon olemassa olevaa puustoa voitaisiin 
säilyttää. Alueen eteläosissa korttelit on rajattu tiiviiksi kokonaisuuksiksi jolloin rakennetut ja rakentamattomat alueet voidaan 
selkeästi erottaa toisistaan ja alueen metsäinen ilme säilyy. Muutamille tonteille on esitetty säilytettävää puustoa alueen metsäisen 
ilmeen säilyttämiseksi. 
 
Kaupunkikuvallinen ilme 
Yhtiömuotoinen lomarakentaminen on sijoitettu alueen sisääntuloteiden, Tiironnokantien ja Tiirontien, yhteyteen tiiviinä 
korttelialueina, muodostaen liikenteellisen ja kaupunkikuvallisen solmukohdan. Sonninnokantiehen tukeutuvat omatonttiset 
lomarakentamisen korttelit sijoittuvat kadulta erkanevien tonttikatujen varsille. Vaihtoehto B:ssä Sonninnokantien katutila rajautuu 
selkeämmin tehokkaamman rakentamisen vuoksi. Keskuspuiston vesiaiheita reunustavat korttelialueet hahmottuvat selkeästi 
rakennettuna reunana keskeisen vihervyöhykkeen suuntaan. Ranta-alueiden täydentävä rakentaminen eheyttää ja selkeyttää alueen 
liikenneverkkoa, mutta säilyttää alueen nykyisen ilmeen rantamaiseman suhteen. 
 
Kerrosluku 
Rakentamisen kerrosluku on koko alueella 1…2-kerrosta alueen käyttötarkoituksen ja olemassa olevan rakennuskannan 
määrittämänä. Alueen sisääntulon yhteydessä sijaitseville korttelialueille on esitetty mahdollisuus tehokkaampaan rakentamiseen 
yhtiömuotoisen loma-asuntorakentamisen muodossa. 
 
3.5.3. Yhteenveto vaihtoehtojen vertailusta 
 
Vaihtoehdoissa tutkittiin korttelialueiden laajuutta, muotoa, sijoittumisia sekä massoitteluratkaisuja. Erityisesti huomiota pyrittiin 
kiinnittämään rakentamisen sijoittumiseen rantavyöhykkeen ja alueen metsäisen ympäristön suhteen. Liikenneverkon osalta 
vaihtoehdoissa pyrittiin kustannustehokkaisiin ja ylimääräistä liikennettä vähentäviin ratkaisuihin. Samalla tutkittiin 
ulkoilureittiverkoston kattavuutta sekä sen yhdistymistä lähialueiden ulkoilureitteihin. Viheralueiden osalta pyrittiin huomioimaan 
tavoitteet viheryhteyksien ja luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden säilyttämiseen. 
 
3.5.4. Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet 
 
Asemakaavaluonnosta lähdettiin kehittämään osittain molempien vaihtoehtojen pohjalta. 
 
Ranta-alueilla pitäydytään täydentävässä ja eheyttävässä ratkaisumallissa, jossa lisärakentamisella saadaan parannettua alueen 
liikenneverkon maankäytöllistä tehokkuutta. Olevien rakennuspaikkojen tontin rajat, rakentamisalueet ja rakentamisen määrä 
tarkennetaan. Täydennysrakentamisen korttelialueita jaetaan pienimmiksi yksiköiksi, jotta niiden väliin jää myös luonnonmukaisia 
alueita. Keskialueen vesiaiheita kehitetään osana kortteliratkaisua.  
 
Pikku-Keskuskarin alueella täydennysrakentaminen perustuu olemassa olevaan loma-asutusrakenteeseen ja tonttijakoon. Alueen 
maankäyttöä selkeytetään linjaamalla katuja ja tontinrajoja uudelleen sekä muodostamalla muutamia uusia tontteja korttelirakenteen 
aukkoihin Rakentamisen laajuutta sekä reitistöjen sijaintia tarkennetaan mm golf-väylien turvaetäisyyksien suhteen. Suojaetäisyydet 
tulevat vähentämään uudisrakentamispaikkojen määrää ja teiden sekä reittien sijoittumista. Teiden linjauksia muutetaan 
polveilevimmiksi ja tiealueet mitoitetaan tarkemmin liikenteen ja kunnossapidon mukaisesti. Kaikille rakennuspaikoille järjestetään 
asianmukainen liittymä kadun tai kevyenliikenteen väylän kautta. Viheralueelle järjestetään riittävästi kevyenliikenteen reittejä sekä 
yhteyksiä ranta-alueelle. Rantavyöhyke, keskeisosan vihervyöhyke sekä rantaniitty säilytetään mahdollisimman luonnonmukaisena. 
 
Asemakaavaluonnoksen nähtävillä olon jälkeen maankäyttöpalveluiden mittaryhmät merkitsivät kaavaluonnoksen maastoon 
puupaaluin nähtävillä pidon aikana ja kävivät maanomistajien sekä asukkaiden kanssa useita palavereita paikan päällä. Samalla 
huomioitiin alueen asukkaiden jättämät mielipiteet, ja sovittiin tarkennuksista asemakaavaehdotukseen. Asemakaava-alueen olevien 
rakennuspaikkojen rajat täsmentyivät ja ne vaikuttivat edelleen tielinjausten muuttumiseen; tielinjat säilyivät pääosin olevien 
yhteyksien kohdilla. Asemakaavan rantavyöhykkeen, varsinkin Sonninnokan ja Tiironnokan osalta, kaava-alueen rakenne muuttui 
paikoin huomattavasti. Myös Kesärannan tien uudelleen linjaaminen olevan yhteyden kohdalle muuttivat alueen korttelirakennetta.  
 
3.5.5 Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset  
 



 

18 

 

Konsulttityötä on ohjannut Kalajoen kaupungin puolesta kaupunginhallituksen alainen elinkeino- ja maankäyttötoimikunta, 
viranhaltijat sekä kaupungin ja konsultin asiantuntijat. 

 
Aleksiina Paakki  Kaavoituspäällikkö, Maankäyttöpalvelut 
Terho Männistö  Kaavoitusteknikko, Maankäyttöpalvelut 
Osmo Heikkala  Rakennustarkastaja, Rakentaminen ja ympäristönsuojelu 
 
konsultit 
Kari Nykänen,  maankäyttö Arkkitehdit m3 Oy 
Jorma Hämäläinen liikenne Plaana Oy 
Leena Pehkonen ympäristö Plaana Oy 

 
Maankäyttöpalvelut ovat ohjanneet vaihtoehtojen sisältöä maankäytön, liikenteen ja ympäristön suunnittelun osalta. 
 
Asemakaava- ja kaavarunkotyö ovat olleet esillä vuoden 2011 kaavoituskatsauksessa. Asemakaavan laatiminen aloitettiin 
huhtikuussa 2012. Konsultinvalinnassa on tehty viranhaltijapäätös 3.10.2012. Alueen kaavoitusta koskeva päätös on tehty Kalajoen 
kaupunginhallituksen 15.10.2012 §273. Kaava on tullut vireille 25.10.2012. 
 
Kaavan sisältöä ja laadintaa kuvaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on ollut nähtävissä maankäyttö- ja rakennuslain 63 
§:n mukaisesti Kalajoen kaupungintalolla 25.10. -16.11.2012 sekä Kalajoen kaupungin www -sivustolla. Asemakaavan vireille tulosta 
ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta on kuulutettu paikallislehdessä, kaupungin ilmoitustaululla sekä kirjeellä 
osallisille. Tämän lisäksi osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut kaupungin internet-sivuilla. 
  

Asemakaavan luonnos ja päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) olivat nähtävillä 9.9.2013. - 14.10.2013. välisenä 
aikana. Kaavaluonnoksen nähtävillä olosta on kuulutettu paikallislehdessä, kaupungin ilmoitustaululla sekä kirjeellä osallisille. 
Tämän lisäksi kaavaluonnos on ollut kaupungin internet-sivuilla. Yleisötilaisuus asemakaavaluonnoksesta pidettiin kaupungintalolla 
11.9.2013.  Asemakaavaluonnoksesta jätettiin 37 mielipidettä ja 5 lausuntoa. Maankäyttöpalveluiden mittaryhmät merkitsivät 
kaavaluonnoksen maastoon puupaaluin nähtävillä pidon aikana ja kävivät maanomistajien sekä asukkaiden kanssa useita 
palavereita paikan päällä. 
 
Asemakaavan ehdotus oli nähtävillä 20.2.2014. - 21.03.2014 välisenä aikana. Kaavaehdotuksen nähtävillä olosta on kuulutettu 
paikallislehdessä, kaupungin ilmoitustaululla sekä kirjeellä osallisille. Tämän lisäksi kaavaehdotus on ollut kaupungin internet-sivuilla. 
Asemakaavaluonnoksesta jätettiin 16 muistutusta ja 5 lausuntoa. 
 
Asemakaavan eteneminen ja materiaali on ollut nähtävillä koko prosessin ajan Kalajoen kaupungin internet –sivustolla.  
 

 
Ote nähtävillä olleesta kaavaluonnoksesta 

 
 

4   ASEMAKAAVAN KUVAUS 
 
4. Kaavan rakenne 
 
Asemakaavaluonnoksessa rakentaminen sijoittuu kahtena koillis-lounas – suuntaisena vyöhykkeenä rannan tuntumaan sekä 
Viitapakkojen harjun luoteisreunaan.  
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Asemakaava perustuu eteläisiltä osiltaan ns. sormimaiseen korttelirakenteeseen, joka tukeutuu korttelisoluina alueen poikki koillis-
lounas -suunnassa kulkevaan kokoojakatuun, Kesärannantiehen. Tehokkain yhtiömuotoinen rakentaminen sijoittuu alueen 
sisääntulon yhteyteen Kesärannantien ja Tiirontien risteyksen tuntumaan. Sormimaisen korttelirakenteen väleihin jää vaihtelevan 
kokoisia viheryhteyksiä, jotka mahdollistavat kevyenliikenteen yhteydet lounas-luode -suunnassa sekä toimivat samalla 
lähivirkistysalueina. Sormimainen rakenne mahdollistaa myös luontevat viheryhteydet loma-asuntotonteilta luonnonympäristöön ja 
meren rantaan sekä viheryhteydet Viitapakoilta rannan suuntaan. Rakenteen avulla voidaan myös luoda kattava kevyenliikenteen 
reittien ja polkujen verkosto, mikä liittää alueen luontevasti Hiekkasärkkien alueen muuhun ulkoilureitistöön. Sormimainen 
korttelirakenne mahdollistaa olevan puuston säilymisen siten, että alueen yleisilme säilyy osittain peitteisenä.  
 
Rantavyöhykkeellä rakentaminen sijoittuu nauhamaisena korttelirakenteena rannan suuntaisten katujen molemmin puolin. Rannan 
puolella olemassa oleva lomarakentaminen on säilytetty entisillä paikoillaan. Korttelialueen rajaus on pyritty pitämään 
mahdollisimman tiiviinä ja kaukana rantaviivasta. Rantaviivan muokkausta oman tontin ulkopuolella ei sallita.  
 
Rannan suuntaisten katujen mantereen puoleisille sivuille on osoitettu uudisrakentamista, jolloin katuverkolle saadaan 
maankäytöllistä tehokkuutta ja samalla uusia rakentamispaikkoja meren läheisyyteen. Tonttisijoittelulla on ohjattu merinäkymien 
avaamista olevan rakentamisen väleistä. Uudistonttien kokoa on rajoitettu, jotta alueen rantarakentamisen ilme meren suuntaan 
säilyttäisi metsäistä siluettia rantavyöhykkeellä mahdollisimman paljon.  
 
Pikku-Keskuskarin alueella kaava perustuu olemassa olevaan loma-asutusrakenteeseen ja tonttijakoon. Alueen maankäyttöä on 
selkiytetty linjaamalla katuja ja tontinrajoja uudelleen sekä muodostamalla uusia tontteja korttelirakenteen aukkoihin. Autoliikenteelle 
ei osoiteta yhteyttä Sonninnokalta Pikku-Keskuskariin. Kesärannantien katutila mahdollistaa erillisen pyörätien rakentamisen. 
 
Alueen keskelle muodostuu keskuspuistomainen vihervyöhyke, joka kytkeytyy Viitapakan viheralueisiin ulottuen paikoin rantaan 
saakka. Keskuspuistomainen viheralue on pyritty säilyttämään mahdollisimman laajana ja yhtenäisenä alueena. Viheralueelle 
sijoittuu luontoselvityksessä (Natans Oy, 2012) rakentamisen ulkopuolelle osoitetut primäärisoiden ketjut, viitasammakoiden kutu- ja 
pesimäalue sekä tervaleppäluhdat. Vihervyöhykettä sekä viheryhteyksiä rakennusmassojen välissä kehitetään ulkoilu- ja 
virkistysmetsiksi, jotka palvelevat alueen asukkaiden virkistyskäyttöä ja niiden hoidossa painotetaan puuston kasvun ja 
metsäekosysteemin elinvoimaisuuden lisäksi metsän virkistys-, monikäyttö-, maisema- ja luonnon monimuotoisuusarvoja. 
Virkistysmetsissä kulku on ohjattua ja kasvillisuus luonnontilaista. 
 
Soistumavyöhykkeen keskelle on osoitettu vesiaihe luontaisen painanteen kohdalle. Rakentaminen voi vaikuttaa soistuneen alueen 
vesitasapainoon riippuen soistuneiden alueiden veden muodostumistavasta. Vesiaiheiden rakentamisesta laadittiin erillinen selvitys. 
Vesiaiheet voidaan toteuttaa kaivamalla. 
 
Alueelle osoitetut ulkoilureitit palvelevat ympärivuotista liikkumista ja sijoittuvat pääosin metsäisille viheralueille, Viitapakan 
ympäristöön sekä pääviheralueelle. Ulkoilureitit ohjaavat kulkua myös meren jäälle sekä kesäisin uimarannoille. Rantalatureitti säilyy 
paikallaan, eikä se risteä autoliikenteen kanssa. Alueelle on osoitettu loma-asumista palvelevaa uimaranta-aluieta. Olemassa oleva 
moottorikelkkareitti Viitapakan pohjoispuolella on säilytetty. Suunnittelualueen venepaikat osoitetaan Keskuskarin venesataman 
yhteyteen. 
 

4.1 Mitoitus 

 

Rakentaminen 
 
Alueen rakentamisen määrää ja tehokkuutta on perusteltu kohdassa 3.4. Tavoitteet. Rakentamisen määrä on Rantaharjun 
yleiskaavan mukaiseen mitoitukseen verrattuna huomattavasti suurempi, johtuen pääosin oletettua voimakkaammasta matkailun ja 
loma-asuntotarpeen kasvusta Hiekkasärkkien alueella. 
 
Suunnittelualueen pinta-ala on n. 87,5 ha. Korttelialueita on n. 215 000 m2 (25 % koko kaava-alueesta), viheralueita n. 415 000 m2 
(47 %), vesialueita n. 190 000 m2 (22 %) ja katu-/tiealueita n. 55 600 m2 (6 %). Rakennusoikeutta kaava-alueelle muodostuu 
yhteensä 39 180 kerrosalaneliömetriä.  
 
Asemakaavassa alueelle muodostuvat loma-asuntojen korttelialueet RM, RM-8 ja RA-18. Korttelialueille RM (matkailua palvelevien 
rakennusten korttelialue) voidaan rakentaa yhtiömuotoista loma-asumista. Korttelialueella RA-18 (loma-asuntojen korttelialue) tontille 
saa rakentaa yhden yksiasuntoisen loma-asuntorakennuksen, yhden enintään 20 kem2 saunarakennuksen sekä yhden 
talousrakennuksen. Loma-asunnon kerrosala saa olla enintään 90% tontille sallitusta rakennusoikeudesta. Autosuojien, 
varastokatosten ja -rakennusten sekä saunojen ala lasketaan mukaan käytettävään rakennusoikeuteen. Korttelialueella RM-8 
(matkailua palvelevien rakennusten korttelialue) tontille saa rakentaa yksiasuntoisia loma-asuntorakennuksia enintään 40 kem2 ja 
lisäksi yhden talousrakennuksen. Kortteleiden sisälle yhteiskäyttöalueelle voidaan osoittaa loma-asumista palvelevia talous-, 
varasto- ja saunarakennuksia enintään 100 kem2. Erillisiä saunarakennuksia ei sallita. 
 

RM   3 800 kem2 
RM-8   1 200 kem2 



 

20 

 

RA-18 34 180 kem2  
yhteensä 39 180 kem2  
 
Vuodepaikat 
Uusia vuodepaikkoja alueelle syntyy uudisrakentamisen myötä n. 950 kpl. Yhteensä kaava-alueella on vuodepaikkoja 1300 kpl. 
 
Autopaikat 
Autopaikoista erillisten loma-asuntojen tonteille (RA-18) osoitetaan 2 autopaikkaa/tontti. Yhtiömuotoisen loma-asuntorakentamisen 
tonteille (RM ja RM-8) osoitetaan 1 autopaikka / asunto. Uimaranta-alueiden yhteyteen osoitetaan tilavaraus pysäköinnille 
puistopysäköintinä. 
 
Tontti 
Pienimmät erillisten loma-asuntojen tontit (530 m2) on sijoitettu rantavyöhykkeen korttelirakennetta täydentäville alueille. 
Tonttikooltaan suuremmat erillisten loma-asuntojen tontit (1400-2000 m2) on sijoitettu pääasiallisesti olevien tonttien yhteyteen. 
Yhtiömuotoisten korttelien tonttikoot vaihtelevat 4800 - 9300 m2. Olemassa olevien rakennuspaikkojen tonttikoot vaihtelevat välillä 
520 - 2250 m2. Olevan rakennuskannan tontteja muodostettaessa on pyritty huomioimaan suhde rantaviivaan, olemassa olevat 
rakennukset ja rakennelmat sekä näkymien ja yhteyksien säilyttäminen meren rantaan. 
 
4.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen  
 
Kesärannan asemakaava tehostaa alueen maankäyttöä ja siten mahdollistaa alueen kunnollisen infrastruktuurin rakentamista. 
 
Valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet 
Asemakaavan voi katsoa täyttävän valtakunnallisten alueidenkäytön tavoitteiden erityismääräyksiä mm. suuntaamalla matkailu- ja 
muita vapaa- ajan toimintoja tukemaan olevaa loma-asumista; turvaamalla alueen vesihuolto sekä ehkäisemällä hallitsemattomia 
jätevesihaittoja sekä huomioimalla ekologisesti tai virkistyskäytön kannalta merkittävät ja yhtenäiset luonnonalueet. Alueidenkäytön 
suunnittelussa rantaan tukeutuva loma-asutus on suunniteltu siten, että turvataan luontoarvoiltaan arvokkaiden ranta-alueiden 
säilyminen sekä loma-asumisen viihtyisyys.  
 

Maakuntakaavan tavoitteet 
Pohjois-Pohjanmaan uuden vaihemaakuntakaavan laatiminen on käynnistetty. Ensimmäinen vaihekaava on hyväksytty joulukuussa 
2013. Vaihemaakuntakaavassa koko matkailukeskus on esitetty matkailukaupunkimerkinnällä kk-6 ja matkailun vetovoima-alueen 
merkinnällä mv. Merkinnällä kk-6 aluetta kehitetään kansainvälisenä matkailu- ja kaupunkikeskuksena. Suunnittelumääräyksenä 
alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee edistää toiminnallisesti monipuolisen sekä maisemallisesti ja 
kaupunkikuvallisesti korkeatasoisen matkailukaupungin kehittämistä Kalajoen kaupunkikeskustan ja Hiekkasärkkien 
matkailukeskuksen muodostaman kaksoiskeskuksen varaan. 
 
Maakuntakaavan osalta asemakaavan voi katsoa turvaavan tasapuoliset mahdollisuudet ranta-alueiden käyttöön varaamalla rantaa 
riittävästi yleiseen virkistykseen; varautumalla loma-asutuksen kasvun jatkumiseen ja erityyppisten loma-asuntoalueiden kysyntään: 
perinteinen omarantainen asutus järvialueilla, tiivis lomakylä-tyyppinen asutus merenrannikolla ja matkailukeskusten läheisyydessä, 
jossa tavoitteena on hyvien vapaa-ajan ympäristöjen muodostaminen tasapuolisesti eri käyttäjäryhmille sekä ohjaavan rakentamista 
sietokyvyltään hyville, jo rakennetuille rannoille (rakentamattomien ja pienten vesistöjen rannoille rakentamista ei suosita). Vakituisen 
asumisen ja loma-asutuksen sijoittumisessa on suosittu matkailukeskusten läheisyyttä. Maankäytössä on myös huomioitu ranta-
alueen ympäristöolosuhteet, vesihuollon järjestäminen sekä rakennusoikeuden, yhteiskäyttöalueiden ja yleisten alueiden 
tasapuolinen jakautuminen eri maanomistajille. Suunnittelualue on lisäksi matkailun vetovoima-aluetta, jonka kehittäminen 
merellisenä matkailualueena perustuu Hiekkasärkkien matkailukeskuksen palveluihin sekä Rahjan saariston ja muun 
maankohoamisrannikon luonnon- ja kulttuuriympäristöön liittyviin virkistys- ja vapaa-aikatoimintoihin; sekä luonnon 
monikäyttöaluetta, jolla sijaitsee virkistyskäytön kannalta kehitettäviä, arvokkaita luontokohteita sisältäviä aluekokonaisuuksia. 
Alueen maankäyttöä suunniteltaessa kiinnitettiin huomiota luontoalueiden virkistyskäyttömahdollisuuksien edistämiseen, niiden 
välisten reitistöjen muodostamiseen sekä maisema- ja ympäristöarvojen säilymiseen.  
 

Hiekkasärkkien rantaharjualueen yleiskaavan tavoitteet 
Asemakaavaluonnoksessa rakentaminen sijoittuu pääasiallisesti yleiskaavan mukaisille alueille. Rakentamisen määrä on 
Rantaharjun yleiskaavan mukaiseen mitoitukseen verrattuna huomattavasti suurempi, johtuen pääosin oletettua voimakkaammasta 
matkailun ja loma-asuntotarpeen kasvusta Hiekkasärkkien alueella. 
 
Yleiskaavassa ranta-alueet on osoitettu harvalle loma-asuntorakentamiselle (RA-3), jossa sallitaan vain vähäinen lisärakentaminen. 
Tätä periaatetta on noudatettu olemassa olevien rakennuspaikkojen suhteen. Alueella on jo n 120 rakennusta - paikoin tiivisti 
rakennettuna. Rakennusten kerrosluku on pidetty asemakaavassa vähäisenä (I-II). Koska oleville rakennuspakoille joudutaan 
rakentamaan tieyhteys, sekä vesihuollon ja energiahuollon verkostot, rantavyöhykettä on täydennetty mantereen puolelta lisäksi 
uudiskortteleilla, jotta em. verkostot saadaan riittävän kustannustehokkaaksi.  
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Osittain rakennetun alueen osoittaminen kasvavan loma-asuntotarpeen käyttöön ohjaa rakentamisen tarvetta luonnon suhteen 
aremmilta ja/tai rakentamattomilta alueilta muun lomarakentamisen ja palveluiden läheisyyteen. Koska alueen rakennuskanta on jo 
loma-asuntorakentamista, ei asemakaavassa esitettyjen toimintojen sisältö ole ristiriidassa keskenään. Rakentamisen tapaa voidaan 
edelleen ohjata kaavamääräyksillä tai rakentamistapaohjeilla, jotta maisemallinen ja kaupunkikuvallinen ilme saadaan säilytettyä. 
 
Keskeiset viheralueet on säilytetty yleiskaavan mukaisesti retkeily- ja ulkoilualueina, jolle saa rakentaa toiminnan kannalta 
välttämättömän tiestön sekä yhdyskuntateknisen huollon vaatimat verkostot, laitteet ja varusteet huomioiden kuitenkin alueiden 
luonne ja niiden maisema- ja luontoarvojen rakentamiselle asettamat vaatimukset ja rajoitukset. Alueelle saa rakentaa toiminnan ja 
yleisen virkistyskäytön kannalta tarpeellisia latu- ja ulkoilureittejä, kevytrakenteisia taukopaikkoja, keitto- ja sadekatoksia ja muita 
vastaavia rakennelmia ja laitteita. Kesärannan venepaikat on rannan mataluuden vuoksi esitetty toteutettavan Keskuskariin. 
 
Maankäytölliset tavoitteet 
Alueen sisääntulon yhteyteen Tiironnokantien varteen on osoitettu hieman yhtiömuotoista lomarakentamista. Kesärannantien varren 
korttelit on rajattu tiiviiksi korttelikokonaisuuksiksi, jolloin rakennetut ja rakentamattomat alueet voidaan selkeästi erottaa toisistaan, ja 
puustoinen alue jatkuu alueella mahdollisimman yhtenäisenä. Rakentaminen sijoittuu nauhamaisena vyöhykkeenä rannan 
suuntaisesti. Tiirontien, Sonninnokantien ja Kesärannantien varsilla tonteilla on pyritty säilyttämään olemassa olevaa puustoa 
metsäisen yleisilmeen säilyttämiseksi.  
 

Asuinrakennuksista on mahdollisuus avata näkymiä eri suuntiin ja piha-alueet avautuvat pääsääntöisesti aurinkoisiin ilmansuuntiin. 
Asemakaavan määräyksillä ja rakentamistapaohjeilla ohjataan rakentamista määräämällä massoittelun periaatteet, harjansuunnat, 
kattomuodot, rakennusten kerrosluvut ja sijoittuminen tontilla sekä sallitut julkisivumateriaalit. Ohjeet koskevat kaikkea 
uudisrakentamista. Rakennustapaohjeiden tarkoitus on ohjata rakentajia, suunnittelijoita ja rakennusvalvontaa toteuttamaan niitä 
tavoitteita, joita kaavoitustyön yhteydessä alueelle on asetettu. 
 

Alueen lomarakentamisvaltaisuuden vuoksi rakentamisen kerrosluku on koko alueella 1…2 -kerrosta.  
 

Alueen rantavyöhyke osoitetaan yleiseen virkistyskäyttöön mm osoittamalla sinne uimaranta-alueita ja ohjaamalla alueelle 
kulkuyhteyksiä. Soistumavyöhyke rannan ja Viitapakkojen harjualueen välissä jää alueen keskeiseksi viheralueeksi. Alueelta on 
järjestetty kattava ulkoilureittien ja polkujen verkosto, jonka avulla alueen virkistystoiminnot sekä Hiekkasärkkien matkailualueen ja 
golfkentän palvelut ovat helposti saavutettavissa. Reittiverkostossa on pyritty huomioimaan ja täydentämään olemassa olevaa 
polkuverkostoa. Alue liittyy myös ympäröiviin latu- ja moottorikelkkareitteihin. Alueelle sijoittuu keskeinen vesiaihe. 
 
Tekninen huolto  
Alue liitetään vesi- ja viemäriverkostoon. Alueelle johdetaan tietoliikenne- ja sähköyhteydet. 
 
4.3 Aluevaraukset  
 
4.3.1 Korttelialueet  
 
Asemakaavalla muodostuvat korttelit 500-530 ja säilyvät korttelit 121-123 sekä 125-127. Korttelit 121-123, 125-127, 500-517 sekä 
521-530 ovat loma-asumisen korttelialuetta (RA-18). Kortteli 518 matkailua palvelevien rakennusten korttelialuetta (RM-8) ja korttelit 
519-520 matkailua palvelevien rakennusten korttelialuetta (RM).  
 
Rakennusalat mukailevat pääasiallisesti tontin/korttelin rajoja. Loma-rakentamistonttien piha-alueille voidaan lisäksi sijoittaa loma-
asumisen tarvitsemia aputoimintoja, oleskeluun liittyviä alueita ja rakenteita. Tonteille on merkitty mahdollisten pää- ja 
apurakennusten sijaintipaikat ohjeellisina.  
  
Autopaikoitus järjestetään RA-18-tonteilla tonttikohtaisesti, RM-8–tonteilla keskitetysti yhteiskäyttöalueella ja RM-tonteilla joko 
asuntokohtaisesti tai keskitetysti maantasopaikoituksena. 
 

Tonteille on merkitty ohjeellisia alueen osia, joilla olemassa oleva puusto tulee säilyttää tai jolle tulee istuttaa puustoa. Tonteille on 
merkitty katualueen osa, jolta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää tontille.  
 
4.3.2 Muut alueet  
 
Viher- ja virkistysalueet  
Asemakaava-alueen viheralueet osoitetaan ulkoilu- ja retkeilyalueina (VR). Alueelle syntyy kaksi itä-länsisuuntaista viheryhteyttä, 
kapeampi rantavyöhyke rannan suuntaisesti ja leveämpi keskuspuisto vesiaiheineen toimii keskeisenä virkistysalueena, jossa 
rannan suuntainen pääulkoilureitti kulkee. Pohjois-eteläsuuntaiset viheryhteydet mahdollistavat pääsyn alueen sisäosista 
rantavyöhykkeelle. Golfkentän läheisyydestä osa puistoalueesta on osoitettu väylien turva-alueeksi n 55metrin etäisyydellä väylän 
keskilinjasta (VU). Rantavyöhykkeelle sijoittuu uimaranta-alueita (VV). Ranta-alue mahdollistaa rantavyöhykkeen suuntaisen yleisen 
kulkuyhteyden ilman erillisiä reitistöjä. 
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Luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävät alueet on osoitettu asemakaavassa merkinnällä (luo): Keskuskarin hiekkaranta ja 
dyyni –luontotyyppi (luo-1), viitasammakkojen kutu- ja kerääntymisalue (luo-2), tervaleppäluhdat 2 kpl (luo-3) sekä upossarpion 
esiintymisalueet 3 kpl (luo-4). Samoin rakentamisen ulkopuolelle jäävät meren rantavyöhyke, rantaniitty ja luontoselvityksen 
mukainen primäärisoistuma. Liito-oravan liikkumisen kannalta merkittävät puustoiset alueet on osoitettu viheralueilta säilytettävän 
puuston merkinnöillä (s-5). Tonteilla säilytettävä puusto on merkinnällä (sp). Kaksi merkittävää maisemapuuta on esitetty 
asemakaavassa. Keskuskarin hiekkaranta ja dyyni –luontotyyppi (luo-1) osalla ranta-aluetta saa huoltaa, muttei muuttaa. Alueella on 
sallittua luontotyypin rajauspäätöksen mukainen toiminta. 
 
Pesimälinnustoselvityksessä linnuston kannalta tärkeänä alueena esitetty rantaniitty (jolla on merkitystä myös lintujen 
muutonaikaisena levähdys- ja ruokailualueena) on ilman luonnon monimuotoisuutta kuvaavaa merkintää (luo). Merkintää ei ole 
katsottu tarpeelliseksi, koska alue on asemakaavassa osoitettu viheralueeksi (VR), alueelle ei ole osoitettu rakentamista, eikä 
alueelle kohdistu erityisiä muitakaan alueen nykytilaa muuttavia toimenpiteitä tai toimintoja. Alueen lähiympäristö muuttuu 
lisärakentamisen vuoksi vain vähän, koska uusia rakennuspaikkoja osoitetaan vain muutama.  
 

Liikennealueet  
Asemakaava-alue kytkeytyy Tiironnokantien kautta Satamatiehen ja Usvametsäntiehen, josta edelleen Kokkolantiehen. Pikku-
Keskuskarin alue liittyy Pikku-Keskuskarintien kautta Tiipolkuun ja Keskuskarintiehen, josta edelleen Matkailutielle. Kesärannantie 
toimii alueen koillis-lounassuuntaisena kokoojaväylänä. Pohjois-eteläsuuntaiset Tiirontie, Tiironnokantie ja Sonninnokantie 
yhdistävät rantavyöhykkeen korttelit alueen eteläosiin. Ranta-alueen olemassa olevaa liikennereitistöä on pyritty säilyttämään 
mahdollisimman alkuperäisillä sijainneillaan. Ajoyhteydet olemassa oleville rakennuspaikoille on mahdollistettu osoittamalla kevyen 
liikenteen yhteyksiä, joiden kautta tontille ajo on sallittu. Näin myös ”mökkiteiden” luonne voidaan säilyttää. 
 
Kevyenliikenteen itä-länsisuuntainen pääyhteys kulkee rannan tuntumassa jatkuen alueen keskuspuiston halki. Toinen itä-
länsisuuntainen yhteys kulkee suunnittelualueen reunalla golfkentän rajan tuntumassa. Pohjois-eteläsuuntaiset reitit mahdollistavat 
yhteydet etelässä Viitapakkojen harjualueelle ja pohjoisessa ranta-alueille. 
 

Vesialueet  
Keskeiselle viheralueelle on soistumavyöhykkeen reunalle osoitettu korttelirakenteeseen tukeutuen keskeinen vesiaihe (W). Se 
sijoittuu luontaisten painanteiden kohdille alavimmille maastonkohdille. Vesiaihe voidaan toteuttaa kaivamalla. Viitasammakkojen 
kutu- ja pesimäalueena toimiva suolampare on säästetty luonnonmukaisena. Rantavyöhykkeen tontit eivät ulotu rantaviivaan 
saakka, eikä rantaviivan muokkausta oman tontin ulkopuolella sallita.  
 

4.4 Kaavan vaikutukset  
 
4.4.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön  
 
Väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella 
Loma-asukkaiden määrä alueella lisääntyy asemakaavan myötä, ja alueen käytön kausiluontoisuus muuttuu enemmän 
ympärivuotiseksi lomarakentamisen tason parantuessa. Alueen osoittaminen loma-asuntoalueeksi ei tuo kaava-alueelle uutta 
pysyvää asutusta, mutta osa voi hyödyntää lomarakennustaan ympärivuotisesti ns. ”kakkos-asuntona”. 
 

Yhdyskuntarakenne 
Loma-asumisen sijoittaminen Kesärantaan tukee Hiekkasärkkien alueen toiminnallista rakennetta. Loma-asukkaiden määrän 
lisääntyminen edesauttaa Hiekkasärkkien palveluiden säilymistä ja kehittymistä. Se voi myös lisätä palveluiden tarvetta. Uuden 
loma-asumisen sijoittuminen suunnittelualueelle edellyttää muutoksia liikennealueiden ja kunnallisteknisten järjestelmien 
mitoitukseen. 
 
Koska oleville rakennuspakoille joudutaan rakentamaan tieyhteys, sekä vesihuollon ja energiahuollon verkostot, rakentamisen 
tehokkuuden tulee olla riittävä, jotta em. verkostot saadaan kustannustehokkaiksi. Osittain rakennetun alueen osoittaminen 
kasvavan loma-asuntotarpeen käyttöön ohjaa rakentamisen tarvetta luonnon suhteen aremmilta ja/tai rakentamattomilta alueilta 
muun lomarakentamisen ja palveluiden läheisyyteen. Koska alueen rakennuskanta on jo loma-asuntorakentamista, ei 
asemakaavassa esitettyjen toimintojen sisältö ole ristiriidassa keskenään. 
 
Taajamakuva  
Alueen rakentamisen määrää ja tehokkuutta on perusteltu kohdassa 3.4. Tavoitteet. Rakentamisen määrä on Rantaharjun 
yleiskaavan mukaiseen mitoitukseen verrattuna huomattavasti suurempi, johtuen pääosin oletettua voimakkaammasta matkailun ja 
loma-asuntotarpeen kasvusta Hiekkasärkkien alueella.  
 
Asemakaavalla muodostetaan täydentyvä loma-asumisen alue. Uudisrakentamisen osoittaminen Viitapakkojen ja rantavyöhykkeen 
väliin ohjaa rakentamisen painetta pois maisemallisesti arvokkaimmilta alueilta, kuten rantavyöhykkeeltä ja harjualueilta. 
Asemakaava selkeyttää maanomistusrajoja ja mahdollistaa paremmin rakentamistavan ohjaamisen täydentämisen sekä 
uudisrakentamisen suhteen. Se selkeyttää myös rantavyöhykkeen käyttöä yleisenä virkistysalueena, ja estää näin rannan 
yksityistymisen sekä muokkaamisen.  
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Täydentyvä korttelirakenne sijoittuu rantavyöhykkeelle. Meren puolelle sijoittuvat olevien rakennuspaikkojen tontit ja mantereen 
puolelle uudet tontit. Kokonaan uusi korttelirakenne sijoittuu erillisinä kortteliyksikköinä Kesärannantien molemmille puolille 
harjualueen luoteispuolelle, ja on selkeästi erillään rannan suuntaisesta rakentamisvyöhykkeestä. Keskuspuiston suojuottien 
yhteyteen osoitettu keskeinen vesiaihe luo houkuttelevaa loma-asumisympäristöä ja virkistyselementin, joka luo koko korttelialueille 
omaa identiteettiä. Vesiaihe vähentää myös tarvetta merenrannan uusille rakennuspaikoille. 
 
Alueen tehokkaampi rakentaminen johtaa alueen yleisilmeen muuttumiseen luonnonympäristön, kaupunkikuvan että 
kaukomaiseman suhteen. Rantavyöhykkeen suhteen suuri rakentamisen määrä voi toteutuessaan johtaa puuston ja kasvillisuuden 
vähentymiseen ja/tai hallitsemattomaan rakentamistapaan. Uudis- ja täydennysrakentaminen voivat muuttavat alueen 
rakentamistapaa rakeisuuden, massoittelun ja materiaalien osalta. Rannan läheisyyteen rakentaminen voi johtaa myös 
hallitsemattomiin maanmuokkauksiin, täyttöihin tai oleskelualueiden rakentamiseen (terassit, katokset jne) tontin sisällä. Tätä 
kehitystä voidaan osittain estää rakentamistapaohjeilla.  
 
Palvelut  
Kaavoitettavalle alueelle ei osoiteta uusia palveluja. Loma-asukkaiden lisääntyminen alueella voi näkyä lisääntyneenä 
palvelutarpeena lähialueilla, kuten Hiekkasärkkien palvelukeskittymässä. 
 
Työpaikat 
Kaavoitettavalle alueelle ei osoiteta työpaikka-alueita. Lisärakentamisesta tulee tuloja Kalajoen ja mahdollisesti myös lähikuntien 
rakennussektorille. Loma-asukkaat tuovat tuloja Kalajoelle ja etenkin Hiekkasärkkien alueelle. Kaavamuutos aiheuttaa huomattavia 
kunnallistaloudellisia kustannuksia mm kunnallistekniikan rakentamisen vuoksi.  
 
Virkistys  
Viheralueille sijoittuu ulkoilu- ja uimaranta-alueita. Alueella kulkee useita ulkoilureittejä, jotka mahdollistavat pääsyn 
rantavyöhykkeelle ja liittävät uudet loma-asumisen korttelit viher- ja virkistysalueisiin sekä ympäristön reitteihin. Puistoalueelle 
osoitettu vesiaihe lisää virkistysalueen vetovoimaisuutta. 
 
Liikenne  
Asemakaavan toteutuessa alueen liikennemäärät tulevat lisääntymään. Kesärannantien, Tiironnokantien, Sonninnokan ja Tiirontien 
liikenne lisääntyy niiden merkityksen korostuessa alueen kokooja- ja tonttikatuina. Liikennettä on pyritty vähentämään läpiajoa 
rajoittavilla suunnitteluratkaisuilla, mm osoittamalla olevia tieyhteyksiä kevyen liikenteen väylinä, joilla tonteille ajo on sallittu. Näin 
myös tiealueen mitoitus on pystytty pitämään kapeana. Uimarannoille suuntautuvaan ajoneuvoliikenteeseen on varauduttu 
osoittamalla hieman pysäköintiä katualueelle uimaranta-alueiden läheisyyteen. Katuverkoston päätteissä on huomioitu kääntöpaikat 
ja katujen kunnossapidon vaatimat yhteydet viheralueille. 
 
Alue liitetään hoidon ja kunnossapidon osalta kaupungin katuverkkoon.  
 
Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 
Rakennetun ympäristön selvityksessä on osoitettu muutamia aikakaudelleen tai alueelle tunnusomaisia loma-asuntorakennuksia, 
joita asemakaavassa ei ole kuitenkaan erikseen suojeltu. Suojelua hankaloittaa tontin täydennysrakentamisen toteutuminen, koska 
olevat rakennukset sijoittuvat esitettäville tonteille satunnaisessa sijainnissa sekä koordinaatistossa. Suojelua vaikeuttavat myös 
epäselvyys rakennusten teknisestä kunnosta sekä kiinteistön haltijoiden että luottamusmiesten voimakkaat näkemykset suojelun 
tontinkäyttöä rajoittavasta vaikutuksesta. Tonteille osoitettu suuri rakennusoikeus mahdollistaa olevien rakennusten purkamisen ja 
korvaamisen uudella rakentamisella. Asemakaava mahdollistaa suurten yksittäisten rakennusmassojen toteuttamisen, jolloin olevan 
pienirakeisen ja –mittakaavaisen lomarakentamisen mahdollinen poistuminen muuttaa olevaa rakentamistapaa, ja vaikuttaa samalla 
syntyvään kaupunkikuvaan sekä alueen yleisilmeeseen. Tehokas rakentaminen voi myös muuttaa alueen säilynyttä puustoa ja 
kasvillisuutta. 
 
Olevan rakentamisen säilymistä on pyritty ohjaamaan rakennustapaohjeilla.  
 
Suunnittelualueella ja sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse muinaismuistoalueita.  
 

Tekninen huolto 
Asemakaavanmuutosalue sijaitsee kunnallisteknisten reittien välittömässä läheisyydessä. Alue kytketään vesi- ja viemäriverkostoon.  
 
Lämmöntuottamisessa voidaan soveltaa erilaisia vaihtoehtoisia energiantuotantotapoja. Kiinteistöt voivat kehitellä omia 
tonttikohtaisia energiaratkaisuja tai pyrkiä keskitetympään energiantuotantotapaan. 
 
Alueelle rakennetaan tietoliikenneyhteydet ja sähköverkko. 
 

Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt 
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4.4.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön  
 
Suunnittelualueella on luontoarvoja, jotka tulee kaavalla suojella tai edistää niiden säilymistä. Luonnon monimuotoisuuden kannalta 
merkittävät alueet on osoitettu asemakaavassa merkinnällä (luo): Keskuskarin hiekkaranta ja dyyni –luontotyyppi (luo-1), 
viitasammakkojen kutu- ja kerääntymisalue (luo-2), tervaleppäluhdat 2 kpl (luo-3) sekä upossarpion esiintymisalueet 3 kpl (luo-4). 
Samoin rakentamisen ulkopuolelle jäävät meren rantavyöhyke, linnuston kannalta tärkeä rantaniitty ja luontoselvityksen mukainen 
primäärisoistuma, vaikka näitä ei ole kaavassa osoitettukaan erityisellä merkinnällä. Viheryhteyksien jatkuvuudella on pyritty 
säilyttämään suotuisat elinolot alueen kasvistolle sekä eläimistölle, jättämällä mm liito-oravien kannalta liikkumisreittejä sekä 
ruokailupaikkoja. Liito-oravan liikkumisen kannalta merkittävät puustoiset alueet on osoitettu viheralueilta säilytettävän puuston 
merkinnöillä (s-5). Kaksi merkittävää maisemapuuta on esitetty asemakaavassa.  
 
Pesimälinnustoselvityksessä linnuston kannalta tärkeänä alueena esitetty rantaniitty (jolla on merkitystä myös lintujen 
muutonaikaisena levähdys- ja ruokailualueena) on ilman luonnon monimuotoisuutta kuvaavaa merkintää (luo). Merkintää ei ole 
katsottu tarpeelliseksi, koska alue on asemakaavassa osoitettu viheralueeksi (VR), alueelle ei ole osoitettu rakentamista, eikä 
alueelle kohdistu erityisiä muitakaan alueen nykytilaa muuttavia toimenpiteitä tai toimintoja. Alueen lähiympäristö muuttuu 
lisärakentamisen vuoksi vain vähän, koska uusia rakennuspaikkoja osoitetaan vain muutama.  
 
Rakentamisen määrän lisääntyminen sekä olevilla rakennuspaikoilla että uusilla tonteilla vaikuttaa olevaan puustoon ja 
kasvillisuuteen. Suuri rakentamisen määrä vaikuttaa todennäköisesti puuston poistumiseen ja samalla maaston peitteisyyden 
vähenemiseen. Rakentamisen lisääntyessä myös metsänpohjan luontainen kasvillisuus vähenee. Voimakas tonttien nurmettaminen 
sekä istuttaminen saattavat levittäytyä – tietoisesti tai luontaisesti - tontin rajojen ulkopuolelle, mikä muuttaa alueen 
luonnonkasvillisuutta vierailla lajeilla. Puutarhanhoito saattaa aiheuttaa myös luonnonympäristölle vaikutuksia lannoitusten sekä 
kompostoinnin suhteen. Asukkaiden ja alueella liikkuvien määrän kasvaessa myös ympäristön roskaantuminen ja likaantuminen 
lisääntyvät.  
 
Rakentamisen määrä vaikuttaa mahdollisesti mm puuston ja kasvillisuuden vähentyessä tiettyjen eliölajien vähenemiseen tai niiden 
elinolosuhteiden merkittävään huononemiseen, suojaisten ruokailu-, lisääntymis- tai pesimäalueiden poistumisen tai muuttumisen 
myötä. Loma-asuminen tuo mukanaan mahdollisesti ihmisen toiminnasta hyötyviä uusia eläinlajeja. Ympärivuotiseksi muuttuva 
loma-asuminen häiritsee myös eläinten rauhaa. Tästä syystä muutamat lajit voivat hakeutua asuintonteille, mm käärmeet. 
 

Rakentamisen määrän lisääntyminen alueella voi vaikuttaa soistuneiden alueiden vesitasapainoon alueen vedenmuodostustavasta 
riippuen. Soistuman yhteyteen rakennettava vesiaihe voi muuttaa soistuman vesitasapainoa ja vaikuttaa soistuman kasvillisuuteen ja 
eläimistöön. Lammen vedenpinnan taso tulee olla lähellä havaittuja luontaisia pohjavedenpinnan tasoja. Lammen muodostaminen 
tulee tapahtua kaivamalla eikä vesipintaa nostamalla. Tällöin ei muuteta luontaisia pohjavedenvirtaussuuntia eikä hydraulista 
gradienttia, mikä varmistaa lampien vesipinnan pysyvyyttä. Pohjavesilammen muodostaminen voi vaikuttaa rakentamiseen, jos 
vedenpinnan tasoa muutetaan tai vedenpinnan taso vaihtelee huomattavasti. Tervaleppäluhdan suhteen lammen muodostaminen 
on tehtävä siten, että ko. alueet eivät pääse kuivumaan. 
 
Golfkentän suojavyöhyke väylien läheisyydessä osoitetaan viheralueeksi (VU), jolle ei osoiteta rakentamista tai liikennereittejä. 
 

4.4.3 Vaikutukset talouteen ja yritystoimintaan 
 

Alueen rakentaminen parantaa paikallisten yritysten mahdollisuuksia toimia ja kasvaa paikkakunnalla. Tonttitarjonnan sekä 
rakennuskohteiden monipuolisuudesta johtuen erikokoiset ja –tyyppiset rakennusalan yritykset hyötyvät alueen rakentumisesta. 
Rakennusliikkeiden lisäksi rakentamisesta hyötyvät pienemmät rakentamisen työryhmittymät ja yhteenliittymät, LVIAS -alan 
yritykset, tavarantoimittajat, elementti- ja rakennusosavalmistajat, rautakaupat, välinevuokraajat jne. Alueen asukkaat tarvitsevat 
alueen valmistuttuakin erilaisia huolto- ja ylläpitopalveluita ympäri vuoden.  Kaava vastaa Kalajoen kaupungin strategisiin tavoitteisiin 
maankäytön osalta. Kaava-alue lisää alueen vetovoimaa ja voi houkutella alueelle uusia asukkaita, mikä edelleen vahvistaa alueen 
yksityisten palvelujen kysyntää. Alueen rakentumisella on positiivisia taloudellisia vaikutuksia. Välittömät vaikutukset liittyvät 
verotuloihin välilliset alueen rakentamisen ja toiminnan aikaisiin hankkeisiin. Kuntatalouden kannalta negatiivisia taloudellisia 
vaikutuksia syntyy mm kunnallistekniikan rakentamisesta, jota pyritään kompensoimaan mm. tonttien myynnillä. 
 

4.5 Ympäristön häiriötekijät  
 
Uusi rakentaminen lisää alueen ajoneuvoliikennettä sekä kevyttä liikennettä. Lisääntyvä loma-asukasmäärä ja uudet 
ulkoilureittiverkostot lisäävät myös luonnonympäristöön kohdistuvaa kulutusta. Alueen rakentumisen yhteydessä rakennustöistä 
aiheutuu hetkellistä haittaa alueen luonnonympäristölle ja loma-asukkaille. 
 
Alueen rakentamisen määrästä johtuen alue tulee rakentumaan pitkän ajan kuluessa, mikä tarkoittaa alueen asukkaille ja eläimille 
jonkinlaista häiriötekijää rakennustoimenpiteen ajan. Asiaan voidaan vaikuttaa aikatauluttamalla kunnallistekniikan rakentamista tai 
lomarakentamista eri osa-alueiden suhteen. 
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Läheinen golf-kenttä saattaa aiheuttaa satunnaista haittaa loma-asumiselle tai liikennereiteille turvaetäisyydestä huolimatta. 
Asemakaavassa korttelialueet ja tiestö on osoitettu vähintään 55 metrin päähän väylän keskilinjasta. Suojaetäisyydessä on 
tukeuduttu Golf-liiton ohjearvoihin, joiden pohjalta on käyty suunnittelupalaveri Kalajoki Golfin ja Kalajoen kaupungin välillä keväällä 
2013. 
 
4.6 Asemakaavamerkinnät ja – määräykset sekä yleiset suositukset 
 

Asemakaavamerkinnät on esitetty kaavakartan yhteydessä. Erityistä lisäselvitystä vaativia merkintöjä ei ole. 
 
Alin rakentamiskorkeus on saatu ELY-keskukselta. 
 
5 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 
 
5.1. Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 
 
Toteuttamista ohjaavat korttelia koskevat rakentamistapaohjeet. Suunnitelmaa havainnollistavat kortteleista laadittavat 
havainnepiirrokset, jotka tulevat osaksi rakentamistapaohjetta. Rakentamistapaohjeet hyväksytään erilliskäsittelyn yhteydessä. 
 
5.2. Toteuttaminen ja ajoitus 
 
Asemakaava toteutuu vaiheittain vuosien 2014 - 2016 aikana. 
 
5.3. Toteutuksen seuranta 
 
Asemakaavan toteutumista seuraa Kalajoen kaupungin rakennusvalvonta / Rakentaminen ja ympäristönsuojelu. 
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5.4. Asemakaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen asemakaavaan tehtyjä muutoksia 
 
Kaavaselostus: 
Kaavaselostusta on täydennetty ja korjattu sekä kirjoitusasun että sisällön osalta. 
- muistutusten ja vastineitten aiheuttamat muutokset asemakaavaan 
- rakentamisen määrän perusteluja uuden maakuntakaavan osalta lisätty 
- kaavaprosessiin liittyviä päätösten päivämääriä sekä vuorovaikutusmuotoja tarkennettu 
- mitoitustietojen kerrosalamäärien tarkentaminen 
 
Kaavakartta: 
- kaavakartalle on lisätty Sonninnokantien varteen liittymäkieltoja kolmen tontin osalle 
- Hietapolku-kadun linjausta on kurvin osalta  linjattu alkuperäiselle paikalleen 
- Reporanka-katua on jatkettu kohti merta, jolloin sen kautta päästään kaikille tonteille 
- ulkoilureitin linjausta on tarkistettu Pikkukeskuskarissa alkuperäiselle sijainnille kohti rantavyöhykettä 
- ulkoilureitin linjausta Tiironnokassa siirretty kauemmas rantatonteista ja yhteys reitiltä rantavyöhykkeelle on poistettu 
- kortteliin 513 on varattu ojan paikka tonttien 2 ja 3 väliin Tiironnokan tieltä kohti merta 
- rakentamisalueen rajoja laajennettu tonteilla 500/10 ja 500/11. 
- Kerroslukumerkintä II on muutettu ehdottomasta merkinnästä ohjeelliseksi eli kerrosluku II ilmoittaa rakennuksen suurimman 
sallitun kerrosluvun. Tämä koskee pääosin ranta-aluetta. 
- Rakennusoikeutta on nostettu tontilla 506/1 180 k-m2:stä 200 k-m2. 
- Tontinrajoja on muutettu tontin 123/9 osalta vastaamaan voimassa olevaa asemakaavaa  
- Kaavaehdotuksen tontit 515/5 ja 6 on yhdistetty yhdeksi tontiksi. 
- Sp -merkintä (puusto säilytetään siten, että sallitaan vain maisemanhoidon kannalta tarpeelliset toimenpiteet) on paikoin 
laajennettu muotoon s-5, jossa alue säilytetään metsänä ja sitä hoidetaan niin, että liito-oravan liikkumisen kannalta riittävä määrä 
kulkuyhteyspuita säilytetään. Aluetta ei saa uudistaa avohakkuuna 
- Piirrosteknisiä tarkennuksia on tehty 
 
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 32§:n (Kaavaehdotuksen asettaminen uudestaan nähtäville) mukaan "Jos kaavaehdotusta on 
olennaisesti muutettu sen jälkeen, kun se on asetettu julkisesti nähtäville, se on asetettava uudelleen nähtäville.” Kaikki muutokset 
ovat vähäisiä, asukkaiden, maanomistajan tai viranomaisten ohjeistamia. Kaavaehdotusta ei tarvitse asettaa uudestaan nähtäville. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kari Nykänen 
Arkkitehdit m3 Oy 
Kauppurienkatu 23 
90100  OULU 
 
 
 
 
 
 
 



Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta 208 Kalajoki Täyttämispvm 14.05.2014

Kaavan nimi
HIEKKASÄRKKIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS
KESÄRANNAN ALUEELLA

Hyväksymispvm   Ehdotuspvm 07.05.2014

Hyväksyjä   Vireilletulosta ilm. pvm 25.10.2012

Hyväksymispykälä   Kunnan kaavatunnus  

Generoitu kaavatunnus    

Kaava-alueen pinta-ala 

[ha]
87,5384 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] 67,1151

Maanalaisten tilojen

pinta-ala [ha]
0,0000

Asemakaavan muutoksen pinta-ala 

[ha]
20,4233

 

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 87,5384 100,0 39180 0,04 67,1151 33880

A yhteensä            
P yhteensä            
Y yhteensä            
C yhteensä            
K yhteensä            
T yhteensä            
V yhteensä 41,4604 47,4     28,5130  
R yhteensä 21,5041 24,6 39180 0,18 19,1749 33880
L yhteensä 5,5653 6,4     4,6213  
E yhteensä            
S yhteensä            
M yhteensä            
W yhteensä 19,0086 21,7     14,8059  

Maanalaiset 

tilat

Pinta-ala 

[ha]

Pinta-ala 

[%]

Kerrosala 

[k-m²]

Pinta-alan muut. 

[ha +/-]

Kerrosalan muut. 

[k-m² +/-] 

Yhteensä          

LIITE 1 
1/3



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 87,5384 100,0 39180 0,04 67,1151 33880

A yhteensä            
P yhteensä            
Y yhteensä            
C yhteensä            
K yhteensä            
T yhteensä            
V yhteensä 41,4604 47,4     28,5130  
VU 1,9698 4,8     1,9698  
VR 36,3544 87,7     23,4070  
VV 3,1362 7,6     3,1362  
R yhteensä 21,5041 24,6 39180 0,18 19,1749 33880
RM 1,0805 5,0 3800 0,35 1,0805 3800
RA-18 19,4936 90,7 34180 0,18 17,1644 28880
RM-8 0,9300 4,3 1200 0,13 0,9300 1200
L yhteensä 5,5653 6,4     4,6213  
Kadut 4,2445 76,3     4,2445  
Kev.liik.kadut 1,3208 23,7     0,3768  
E yhteensä            
S yhteensä            
M yhteensä            
W yhteensä 19,0086 21,7     14,8059  
W 19,0086 100,0     14,8059  

LIITE 1 
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Ote hiekkasärkkien osayleiskaavasta.

LIITE 2



Ilmakuva asemakaava-alueesta.

LIITE 3
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KALAJOEN KESÄRANNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVANMUUTOS  
 
 
VASTINEET ASEMAKAAVALUONNOKSESTA ESITETTYIHIN LAUSUNTOIHIN JA MIELIPITEISIIN         16.12.2013 
 

A) LAUSUNNOT 
 

1) Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
 
Alueidenkäyttöyksikkö 
 
Hiekkasärkkien Rantaharjualueen yleiskaava on laadittu ajanjaksolla 2000-2008. Yleiskaavan maankäytön 
mitoituksen pohjana ollut tavoitteellinen vuodepaikkatavoite on 12.000 vuodepaikkaa vuoteen 2020 mennessä. 
Tämän katsottiin olevan mitoitusperuste, jolla alueelle osoitetaan kasvun ja uusien palvelujen toteutuksen kannalta 
riittävä majoituskapasiteetti. Yleiskaavassa todettiin, että kasvun osalta ongelmana oli laajennusalueiden puute ja 
niiden sijainti. Kokonaisrakenne ja kasvusuunnat perustuvat rakennevaihtoehtoon, jossa rakenne kasvaa urheilu- ja 
virkistysalueiden ja majoituksen myötä Kalajoen keskustan suuntaan, jolloin maankäytön tarkastelun painopiste on 
ollut Hiekkasärkkien matkailualueen pohjoisten osien täydentämisessä ja tiivistämisessä. Muutenkin yleiskaavassa 
on painotettu matkailullista ydinaluetta lähinnä olevien alueiden täydentämisrakentamista. Yleiskaavassa esitetty 
majoituskapasiteetin osa-alueittainen jakaantuminen osoittaa rantavyöhykkeelle 325 vuodepaikkaa, joka laskemalla 
5 vuodepaikkaa / loma-asunto vastaa täsmälleen nykyisten lomapaikkojen määrää, eikä siten mahdollistaisi alueen 
täydennysrakentamista lainkaan. Asemakaava alueelle yleiskaavan mitoitus mahdollistaisi 100 loma-asuntopaikkaa 
(500 vuodepaikkaa). Yleiskaavassa on kuitenkin esitetty aluerajauksilla (RA-2) loma-asuinrakentamisen 
laajenemista Viitapakkojen harjun pohjoispuolelle neljään eri rakennusalueeseen, joihin rakentamista on nytkin 
asemakaavan laajennuksen yhteydessä osoitettu.  
 
Kalajoen matkailukeskuksen suunnittelussa pyritään eko- ja energiatehokkuuteen maakuntakaavan tavoitteiden 
mukaisesti. Yhdyskuntarakenteen täydentäminen ja tiivistäminen on tavoitteenmukaista.  Rantaharjualueen 
yleiskaavan yhteydessä pyrittiin koko matkailukeskuksen yhdyskuntarakennetta tiivistämään ja tehostamaan. 
Yleiskaavamerkinnät RA-1 ja RM-2 ovat toteutuneet vaihtelevasti joko loma-asunto- tai matkailua palvelevan 
rakentamisen alueina. Esimerkiksi Kuivatjärven ja Viitapakkojen alueilla on myös matkailua palvelevaa 
rakentamista. Viitapakoille vuodepaikkoja on yleiskaavassa mitoitettu 500 vuodepaikkaa ja asemakaavassa 
mahdollistettu 750 vuodepaikkaa. Aurinkohiekoille vuodepaikkoja on yleiskaavassa mitoitettu 475 ja 
asemakaavassa mahdollistettu 1010 vuodepaikkaa. 
 
Rantaharjualueen osayleiskaavan yhteydessä on arvioitu alueiden mitoitus vuodepaikkojen osalta aivan liian 
pieneksi. Esimerkiksi Pikku-Keskuskarissa on yleiskaavan laatimisen aikana ollut 19 loma-asuntotonttia. 
Mitoituksella 5 vuodepaikkaa/ loma-asunto, alueella on ollut olemassa jo 95 vuodepaikkaa. Yleiskaava 
mahdollistaisi asemakaavalla vain yhden tontin osoittamisen Pikku-Keskuskariin. Yleiskaavakartalla esitetty alue 
mahdollistaa kuitenkin korttelialueiden laajentamista voimakkaasti Sonninnokan suuntaan. Kyseiseen suuntaan 
loma-asuntokortteleita ei voida osoittaa golfväylien suojaetäisyyden vuoksi.   
 
Matkailukeskuksen laajenemista valtatien 8 maanpuolelle on pyritty, maankäytön näkökulmasta siirtämään 
mahdollisimman etäälle. Hiekkasärkkien matkailualueella on tällä hetkellä kesälle 2014 kolme myytävää loma-
asuntotonttia. 
 
Kalajoen kaupungin ja Kalajoen matkailun ympäristö- ja laatuohjelma-hanke (ESR, 2012) Kalajoen matkailun 
aluetaloudelliset vaikutukset -loppuraportissa todetaan, että Kalajoella rekisteröityjen yöpymisten määrä on 
kasvanut vuosien 2001 – 2011 välillä 75 %. Vuonna 2010 majoitusliikkeissä yöpyi reilut 250.000 henkilöä. 
Kalajoella on lisäksi runsaasti vapaa-ajanasuntoja sekä yksityisessä omistuksessa että vuokrattavana. Loma-
asuntojen määrä on noussut 310 kpl vuosituhannen alusta ollen yhteensä 1890 vuonna 2010. Loma-asunnot 
lisäävät alueen yöpymisvuorokausia arviolta reilut 324.000 vrk vuodessa, jonka mukaisesti Kalajoen yhteenlasketut 
yöpymisvuorokaudet ovat arviolta noin 580.000. Kalajoen kokonaiskapasiteetti vuoteiden lukumäärällä mitattuna on 
lähes 11.000, joten ollaan jo lähellä yleiskaavassa oletettua määrää. Raportissa todetaan, että matkailun 
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välittömien ja välillisten matkailutulojen sekä palkka- ja tuloverovaikutusten kokonaishyöty Hiekkasärkkien alueella 
on yli 45 miljoonaa euroa. Näin pysyvän lomarakentamisen lisääminen olevien yhteyksien ja matkailupalveluiden 
läheisyyteen vahvistaa alueen elinkeinorakennetta.  
 
Kalajoen matkailualueen kasvun turvaaminen ja sähköiset yhteistyökonseptit –projekti, Kalajoen seudun 
matkailustrategian välitarkastelu –raportissa (FCG 2009) todetaan, että majoituskapasiteetin osalta edistetään 
pienrakentamista (loma-asunto- ja laajennusinvestoinnit), joilla varmistetaan alueen olevien palveluiden säilyminen 
ja varaudutaan tulevaan, voimakkaampaan kasvukauteen. Vuodepaikkamäärille ollaan asettamassa uutta 
tavoitetta matkailustrategian päivittämisen yhteydessä. Alustavasti on esitetty 20 000 vuodepaikkaa vuoteen 2020 
mennessä. Tämän vuoksi on ensiarvoisen tärkeää toteuttaa alueet riittävän tiiviisti, tehokkaasti ja 
yhdyskuntarakenteen kannalta tarkoituksenmukaisesti ja ekologisesti, jotta alueet rajautuvat mahdollisimman 
lähelle matkailukeskuksen ydinaluetta ja matkailupalveluita. Toteuttamalla alueet tarkoituksenmukaisesti voidaan 
laajempia alueita jättää luonnontilaisiksi virkistysalueiksi. 

 
Asemakaavaselostuksen kuvaukseen ja vaikutuksen arviointiin täydennetään em. yleiskaavan perustana ollut 
mitoitusperiaate sekä perustelut poikkeamisesta asemakaavassa. Kaavaselostukseen täydennetään ja lisätään 
perusteluja yleiskaavaa tehokkaamman rakentamisen osoittamisesta alueelle. Suunnittelutarveratkaisujen määrän 
vähenemistä koskeva lause poistetaan asemakaavaselostuksesta.  
 
Rakennetun ympäristön selvityksessä esitetään muutamia rakennuskohteita, joita alueella voisi säilyttää alueen 
lomarakentamiselle tunnusomaisten piirteiden vuoksi. Kalajoen elinkeino- ja maankäyttötoimikunnan mielestä 
suojelumääräyksen esittäminen on kohtuutonta rakennuspaikan omistajaa kohtaan ja vaikeuttaa rakennuspaikan 
täydennysrakentamista. Kaavaehdotuksessa voidaan palauttaa selvityksessä esitetyille tonteille suojelumerkintä, 
mutta tonttien maanomistajat tulevat todennäköisesti vaatimaan kaavaehdotuksesta jättämissään muistutuksissa 
ko merkinnän poistamista. Asemakaavaehdotuksessa voidaan tarkastella myös muita tapoja, joilla olevan 
rakentamisen säilymistä edistetään ilman tiukkaa suojelumerkintää. Suojelumääräysten esittäminen tutkitaan 
uudestaan ehdotusvaiheeseen. 
 
Lisärakentamisen määrän yksiselitteinen pienentäminen johtaa tontinomistajien epätasa-arvoiseen kohteluun, joten 
tonttien täydentämisen periaatteita täytyy tarkastella kokonaisvaltaisemmin. Liian suuri rakentamisen määrä johtaa 
todennäköisesti olevien rakennusten korvautumiseen uudella rakentamisella. Asemakaavaselostuksen vaikutusten 
arviointiin täydennetään rakennetun ympäristön ja kaupunkikuvan muutos rakennuskannan uusiutumisen ja 
rakennusten koon kasvamisen myötä. Alueelle laadittavissa rakentamistapaohjeissa tullaan kiinnittämään huomiota 
rakennuspaikkojen olevan kasvillisuuden ja puuston säilyttämiseen. Kaavamerkintöjä ja selityksiä tarkennetaan. 
 
Luonnonsuojeluyksikkö 
 
Korttelialueiden rajauksia suoalueen osalta tullaan tarkentamaan, ja rakentamista ohjataan paremmin 
rakennettaville alueille. Tämä rajaus käsittää luontoselvityksen mukaisen primäärisuoalueen kokonaan.  
Tervaleppä luhdat voidaan lisätä suoalueelle suojelumerkinnöin (luo-merkintä). Suoalueen laajentaminen muuttaa 
myös tekovesialtaiden kokoa ja lukumäärää, jolloin 4 erillisen lammen sijasta pyritään tekemään 1-2 lampea 
kauemmas viitasammakoiden kokoontumisalueesta. Kortteleiden 525-532 edustan lammista voidaan luopua. 
Lampien/ lammen toteuttamisen vaikutuksien arviointia tarkennetaan. 
 
Liito-oravan elinympäristön ja kulkuyhteyksien turvaamiseksi puuston käsittelyn osalta annetaan tarkemmat 
määräykset luontoselvityksen liito-oravakartoituksen mukaiselle alueelle. 
  
Hietapolku on sijoitettu olevan kulkuyhteyden paikalle, ja poikkeaa vain hetkellisesti hieman golf-alueen 
turvaetäisyyden vuoksi olevalta linjaukseltaan. Uposarpion esiintymisalue esitetään kaavaehdotuksessa. 
 
Esitetty rakentamisen määrä tonteilla on mittavaa, ja loma-asuntojen laatutason noustessa niitä tullaan käyttämään 
ympärivuotiseen asumiseen, vaikka tavoitteena on ympärivuotinen loma-asuminen. Alueen käytön lisääntymisen 
vaikutuksien arviointia tarkennetaan kaavaselostukseen. Määräyksissä tullaan esittämään, että rantaviivan 
muokkaaminen ja ruoppaaminen vaativat lupamenettelyjä. Venepaikat sijoittuvat ilman erillistä ohjausta 
suurempien veneiden osalta Keskuskarin venesatamaan.  
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Ympäristön suojeluyksikkö 
 
Vesijohto- ja viemäriverkoston toiminta-alueita ei asemakaavamääräyksissä osoiteta. Toiminta-alueet rajataan 
kyseisten toimijoiden erillisillä päätöksillä. Vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymistä ei nähdä ongelmallisena. 
Vedenlaatuarvion perusteella tekolampien veden laatu mahdollistaa niiden virkistyskäytön esim. uimiseen. Arvioitu 
lampien tuleva vedenlaatu ei vaikuta meren vedenlaatuun, koska virtaamat ovat hyvin pienet. Lampien veden 
laatua tarkkaillaan tulevaisuudessa. Lammista 1 ja 2 luovutaan em. asioiden vuoksi. 
 

2) Pohjois-Pohjanmaan museo / Juhani Turpeinen 
 
Asemakaavaehdotuksen valmistelussa pohditaan uudestaan suojelumerkinnän lisäämistä inventoinnissa esitellyille 
kohteille tai muuten määrittelemään rakentamisen tapa, joka rohkaisee asukkaita säästämään rakennuksia. 
 

3) Hiekkasärkät Golf Oy / Esa Takala 
 
Asemakaavassa ei tulla osoittamaan golf-kentän huoltorakennukselle uutta rakennuspaikkaa kaava-alueelta. 
Huoltorakennuksen osoittaminen Kesärannan asemakaavassa voi vaikeuttaa Marinan alueen 
asemakaavoittamista. Alueelle tavoitellaan korkeatasoista rakentamista. Huoltorakennuksen toivotaan sijoittuvan 
vähemmän keskeiselle paikalle. Kesärannantien linjauksen osalta alueen korttelirakenne tulee muuttumaan. 
Vuokra-alueen rajoja tullaan päivittämään kaavan tultua lainvoimaiseksi. 
 

4) Ympäristölautakunta 
 
Ympäristölautakunnalla ei ole huomautettavaa asemakaavaluonnokseen. 
 

5) Etelänkylän jako- ja kalastuskunta / Puheenjohtaja Perttu Rahkola  
 
Tonttien sijainnista, yhteysjärjestelyistä tai paikoitusratkaisuista jako- ja kalastuskunnalla ei ole huomautettavaa. 
Jako- ja kalastuskunta on valmis neuvottelemaan korttelien 127 ja 500 välillä olevan rantaniittyalueen 
luovuttamisesta kaupungin omistukseen, mikä mahdollistaisi alueen kehittämisen loma-asuntorakentamisen 
uimaranta- ja virkistysalueena. Samalla tulisi tarkastella muutamien lisärakentamispaikkojen osoittamista alueen 
läheisyyteen.  
 
Rantaniitty-alue sopii hyvin uimaranta- ja virkistysalueeksi. Täydennysrakentaminen on nykytilanteessa 
mahdotonta sekä golfväylien suojaetäisyysvaatimuksen ja maanpinnan alavuuden (alin rakentamiskorkeus – tulva) 
vuoksi. Virkistysyhteyden osoittaminen rantaan on erittäin tärkeää, koska ranta-alueen takana on paljon loma- 
asukkaita ja vakituisesti alueella asuvia. Kulkuyhteyden mahdollistaminen riittävän laajuisena on kaava-alueella 
mahdollista ainoastaan tässä kohdassa rantaa.  
 
B) MIELIPITEET ALUEITTAIN 
Suluissa mielipiteen esittäjän nimen jälkeen on esitetty minkä tontin mielipiteen esittäjä omistaa tai mitä tonttia 
Etelänkylän jako- ja kalastuskunnalta vuokraa. Mielipiteet on jaoteltu pääosin sen mukaan mitä aluetta mielipide 
koskee. 
 
PIKKU-KESKUSKARI 
 

1) Jarmo Nikkarikoski (Kortteli 122 tontit 1-2) 
 
Tontti voidaan säilyttää nykyisen asemakaavan mukaisena ja kokoisena. Rakennusoikeudeksi voidaan osoittaa 
150 kem2 koko Pikku-Keskuskarin alueelle. 
 

2) Raimo ja Lassi Yliuntinen (Kortteli 121 tontti 3) 
 
Ulkoilureitti voidaan poistaa ja yhteys rantaan siirtää Pikku-Keskuskarintien päähän. Rannan ruovikoitumisen syynä 
on rehevöitynyt oja. Pihojen ja laskuojan välissä ei ole suojavyöhykettä. Kalajoen kaupunki on poistanut Pohjois-
Pohjanmaan Ely-keskuksen luvalla pintakasvillisuutta ja hakenut Aluehallintovirastolta lupaa ruopata aluetta ja 
kaivaa laskuoja mereen. Näiden toimenpiteiden seurauksena, kaupungin näkemyksen mukaan, voidaan alueelle 
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muodostaa vesiaiheita ja lokkikolonian poistumisen myötä rehevöityminen pääosin estetään. Tonttia voidaan 
laajentaa kaavaluonnoksessa esitetystä.  

3) Mikko Kärjä, psta Anja, Matti ja Anna-Kaisa Kärjä (Kortteli 123 tontit 6-7) 
 
Pikku-Keskuskarissa rakennusoikeutta nostetaan. Kulkuyhteys Karipolulta merenrantaan osoitetaan ohjeellisena 
asemakaavassa. Pikku-Keskuskarin osalle tullaan myös toteuttamaan kunnallistekniset järjestelyt mm viemäröinnin 
suhteen. 
 

4) Taimi Suvanto (Kortteli 123 tontti 9) 
 
Ajoyhteys tonteille voidaan järjestää kevyenliikenteen väylän kautta, jolloin kääntöpaikkaa ei tarvita. Kääntöpaikka 
on tarpeen silloin, kun huoltoajoneuvo tai harhautunut ajoneuvo kääntyy ympäri. Kääntötilaa tarvitaan myös 
lumenaurauksen kääntöpaikkana, josta lumi pusketaan metsäalueelle. Tontin rajoja tutkitaan uudestaan.  
 

5) Lasse Kääntä (Kortteli 125 tontti 2) 
 
Tonttijärjestely ja rakennusala voidaan osoittaa mielipiteen mukaisesti. 
 

6) Timo Tanhuala itsensä ja Erkki Tanhualan puolesta (Kortteli 126 tontti 4) 
 
Pikku-Keskuskariin voidaan osoittaa enemmän rakennusoikeutta oleville rakennuspaikoille. Sähkölinjat tullaan 
toteuttamaan maakaapeleina. 
 

7) Erja Valikainen (Kortteli 126 tontti 5) 
 
Hietapolun ja Viskipolun jatkeena oleva ulkoilureitti on sijoitettu olevan kulkuyhteyden paikalle, ja poikkeaa vain 
hetkellisesti hieman golf-alueen turvaetäisyyden vuoksi olevalta linjaukseltaan. Hietapolun pää säilytetään kevyen 
liikenteen väylänä (pp/t). Liito-oravat kts. vastaus no 26. Kaavanlaatijan ja luontoselvittäjien käynti 
suunnittelualueella kts. vastaus no 26. 
 

8) Anu ja Olli-Pekka Prittinen, Mari-Lea ja Harri Hautala (Kortteli 127 tontti 5) 
 
Pikku-Keskuskarin olevan asemakaavan mukaiset tontin rajat voidaan säilyttää. Alueen rakennusoikeuksia voidaan 
nostaa. Kääntöpaikka on tarpeen silloin, kun huoltoajoneuvo tai harhautunut ajoneuvo kääntyy ympäri. Muutoin 
kääntyvä ajoneuvo kääntyy viimeisessä tonttiliittymässä peruuttamalla, eli ajaa osittain piha-alueelle. Kääntötilaa 
tarvitaan myös lumenaurauksen kääntöpaikkana, josta lumi pusketaan metsäalueelle. Ajoyhteys tonteille voidaan 
kaavaehdotuksessa esittää kevyenliikenteen väylän kautta (pp/t, jossa tonteille ajo on sallittu), jolloin 
kääntöpaikkaa ei tarvita. Kääntöpaikka voidaan osoittaa aiemmin Hietapolun varteen. Kevyen liikenteen 
ohjautumista Hietapolun päästä kohti Viskipolkua ei voi estää. Rakentamistapaohjeissa tullaan esittämään ohjeita 
tonttien aitaamisesta. 

 
SONNINNOKKA 
 

9) Arto Kokko (Kortteli 500, tontti 3) 
 
Tontinrajan siirto länteen mielipiteessä esitetyllä tavalla on mahdollinen. Rakennusoikeudeksi voidaan osoittaa 200 
kem2. 
 

10) Jaakko ja Merja Okkonen (Kortteli 500 tontti 9) 
 
Korttelin tontit 7 ja 8 tullaan esittämän yhtenä tonttina. Alueen rakentaminen tullaan toteuttamaan useammassa 
osassa. Tontin rakennusala voidaan esittää laajempana viereisen tontin mukaisesti. Rakennusoikeudeksi osoitettu 
200 kem2 voidaan käyttää lomarakennukseen ja sitä palveleviin apurakennuksiin. Rakennuspaikalle (tontti) saa 
kuitenkin osoittaa vain yhden lomarakennuksen ja sitä palvelevia varasto-, majoitus- sekä saunatiloja.  Tielinjaus 
osoitetaan tontin ulkopuolelle. Tonttien aitaamisesta annetaan tarkempia ohjeita laadittavissa 
rakentamistapaohjeissa. 
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11) Kaisa-Mari Paananen (Kortteli 500 tontti 10) 
 
Rakennusoikeudeksi osoitettu 200 kem2 voidaan käyttää lomarakennukseen ja sitä palveleviin apurakennuksiin. 
Rakennuspaikalle (tontti) saa kuitenkin osoittaa vain yhden lomarakennuksen ja sitä palvelevia varasto-, majoitus- 
sekä saunatiloja. Tielinjaus voidaan osoittaa tontin ulkopuolelle. Tonttien aitaamisesta annetaan tarkempia ohjeita 
laadittavissa rakentamistapaohjeissa. Lirontien mantereen puoleisten rakennuspakkojen rakennusoikeutta tullaan 
pienentämään 180 kem2 ja kerroslukua 1½-kerrokseen. Tontin myynti, luovutus ja toteutus aikataulutetaan vuosille 
2014 ja 2015. Alueen kunnallistekniikka tullaan myös toteuttamaan vaiheittain siten, että kolmasosa alueen 
kaavateistä ja viemäreistä rakennettaisiin vuoden 2014 aikana. 
 

12) Jukka Puoskari (Kortteli 500 tontti 11) 
 
Rakennusala osoitetaan kaikille naapureille tasapuolisesti yhtä kauaksi tontin rajasta. Tämä mahdollistaa kaikille 
rantanäkymän tontin koosta huolimatta.  
 

13) Tiina Junnikkalan ja Riitta Koivikon puolesta Toivo Junnikkala (kortteli 500 tontti 13) 
 
Tontti voidaan jakaa kahdeksi tontiksi. Viheryhteys voidaan poistaa ja liittää osaksi tontteja. Korttelin 502 tontti 1 
poistetaan. Kulkuyhteys voidaan jatkossa osoittaa Sonninnokantien kautta. Tonteille voidaan antaa 
rakennusoikeudeksi 180 kem2, kerrosluvuksi rantatontille 1½ ja takimmaiselle tontille 2. Rakennusalan rajauksella 
mahdollistetaan merinäkymä molemmille tonteille. Ennen vesijohtoa käytössä ollut kaivo (kortteleiden 529 ja 532 
välissä) tullaan osoittamaan viheralueelle tonttien väliin. Kaivo ei ole käytössä, mutta vuokrasopimustilannetta 
selvitetään. Mielipiteen jättäjän kanssa on asiasta neuvoteltu maastossa. 
 

14) Veli Saari, Pasi Saari, Seppo Naatus (Kortteli 502 tontit 2-6) 
 
Sonninnokantien voidaan sijoittaa olevaa tielinjausta mukaillen. Kulkuyhteyden, tonttien määrän, muodon ja 
sijainnin osalta on päästy neuvottelulopputulokseen usean maastokäynnin jälkeen. Sonninnokan ja Pikku-
Keskuskarin välille on vaikeaa osoittaa täydennysrakentamista alimman rakentamiskorkeuden (tulva) ja golfkentän 
väylien suojaetäisyyden vuoksi. Linnuista aiheutuvat haitat voivat olla erittäin merkittäviä.  
 

15) Kari Raunismaa 
 
Kortteliin 502 ei tulla osoittamaan uutta rakennuspaikkaa tonttien 7 ja 11 väliin. Maanomistajana Etelänkylän jako- 
ja kalastuskunta on näin esittänyt. 
 

16) Marja Sakko (Kortteli 502 tontti 7) 
 
Kts. vastaus no 15. Kari Raunismaa. 
 

17) Ate Perkkiö (kortteli 203 tontti 12) 
 
Sonninnokantien linjaus muutetaan nykyiselle paikalleen mielipiteen mukaisesti. Olevan loma-asuntotontin lisäksi 
voidaan esittää kaksi muuta tonttia Kauko Perkkiön perikunnan maalle. Sonninnokanpolku siirretään Perkkiön 
maanomistuksen pohjoisosaan olevan tielinjauksen kohdalle. 
 

18) Mikko Isopahkala (Kortteli 504 tontti 3) 
 
Tontti voidaan jakaa kahdeksi tontiksi mielipiteen mukaisesti. Rakennusoikeuksiksi tutkitaan mahdollisuutta 150 k-
m2+150k-m2. Kulkuyhteys rantaan mahdollistetaan. 
 

19) Kari Isopahkala (Kortteli 504 tontti 4) 
 
Tontilta 504/3 mahdollistetaan kulku rantaan pienentämällä tonttia 504/1. 

 
 
 

 

LIITE 5 
5/9



20) Riku Isopahkalan puolesta Hannu Isopahkala (Kortteli 504 tontti 9) ja Hannu Isopahkala yksityishenkilönä 
 
Uistinvitapolun linjaus siirretään nykyiseen paikkaan tonttien 504/7 ja 8 koillispuolelle. Tontin laajentaminen 
koilliseen on mahdollista. Kulkuyhteys rantaan osoitetaan edelleen tonttien 504/9 ja 506/6 välistä, koska rannassa 
olevalle RA-korttelialueen ulkopuolella sijaitsevalle saunalle on mahdollistettava kulku. Meren puoleinen tontinraja 
pyritään pitämään yhden metrin korkeuskäyrällä.  
 
Toiseen Hannu Isopahkalan mielipiteeseen vastineena todetaan, että ajoyhteys voidaan siirtää nykyiseen paikkaan 
tonttien 504/7 ja 8 koillispuolelle. Tontin laajentaminen esitettyjen syiden vuoksi molempiin suuntiin on mahdollista. 
Ajoyhteys osoitetaan myös tontille 506/5, koska kaikille tonteille tulee järjestää kulkuyhteys kadun tai tonteille ajon 
sallivan kevyen liikenteen väylän kautta. 
 

21) Hellin Luhtasela ja Oiva Luhtasela (Kortteli 506 tontti 4-5) 
 
Katu tai kevyenliikenteen yhteys tullaan osoittamaan olevan tieyhteyden paikalle, jonka kautta ajo tonteille 
ohjataan. Tontin 506/6 rakennusalan rajausta voidaan muuttaa siten, että merinäkymät molemmilta tonteilta (4 ja 5) 
säilyvät. Kadun nimeä voidaan vielä pohtia. Asemakaavamääräyksissä on esitetty rakentamisen alimmaksi 
korkeudeksi +2,42m (N2000- järjestelmässä) Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen esittämän mukaisesti. Alueella 
pyritään säilyttämään niin paljon puustoa kuin mahdollista. Sähköjohdot tullaan toteuttamaan alueella 
maakaapeleina. 
 

22) Heikki Ilkko (Kortteli 504 tontit 7-8) 
 
Katuyhteyden siirto mielipiteessä esitetyllä tavalla on mahdollinen. Katulinjaus voidaan sijoittaa tonttien 504/5-6 ja 
504/7-8) rajalle. Kaikille tonteille tulee järjestää kulkuyhteys kadun tai tonteille ajon sallivan kevyen liikenteen 
väylän kautta. Rantatonttien välistä esitetään yhteyttä ranta-alueelle. Tilalle 3:412 voidaan esittää kaksi uutta 
lisärakennuspaikkaa (tonttia). Sonninnokantien eteläpuolisia tontteja voidaan sijoittaa lähemmäs rantaa tiiviimmin 
olevien tonttien yhteyteen. Esitetty rakentamisen määrä muuttaa alueen yleisilmettä ja vähentää luonnonmukaisen 
maa-alueen osuutta. Asemakaava-alueelta haetaan maankäytöllistä tehokkuutta mm kunnallistekniikan sekä loma-
asumisen palveluiden (Hiekkasärkät) takia. 
 

23) Riitta Leppänoro (Kortteli 504 tontit 7-8) 
 
Esitetty rakentamisen määrä muuttaa alueen yleisilmettä ja vähentää luonnonmukaisen maa-alueen osuutta. 
Asemakaava-alueelta haetaan maankäytöllistä tehokkuutta mm kunnallistekniikan sekä loma-asumisen palveluiden 
(Hiekkasärkät) takia. Katuyhteyden siirto mielipiteessä esitetyllä tavalla on mahdollinen. Katulinjaus voidaan 
sijoittaa tonttien 504/5-6 ja 504/7-8) rajalle. Rantasauna voi sijaita nykyisellä paikallaan. Ranta-alue on merkitty 
virkistysalueeksi siksi, että rannan halutaan säilyvän yleisenä alueena. Ranta-alueen käyttö, esim. uimiseen ja 
liikkumiseen on sallittua. Matalan maankohoamisrannikon luonteeseen kuuluu, että korkean veden aikana vesi 
ulottunee lähes tonteille. Maankohoamisen myötä ranta-aluetta kuitenkin paljastuu koko ajan. Sonninnokantien 
eteläpuolisia tontteja voidaan sijoittaa lähemmäs rantaa tiiviimmin olevien tonttien yhteyteen. 
 
TIIRONNOKKA 
 

24) Sirkka Heusala ja Timo Heusala (Kortteli 506 tontti 8) 
 
Tonttien rajausta voidaan siirtää mielipiteen mukaisesti.  
 

25) Antero Nuorala, Marja Nuorala ja Seppo Nuorala, valtakirjalla Seija Oikarisen puolesta (Kortteli 506 tontit 9 
ja 10) 
 
Maanomistaja (Etelänkylän jako- ja kalastuskunta) haluaa jakaa ko rakennuspaikan kahdeksi tontiksi 9 ja 10. 
Mielipiteessä esitetyt asiat tonttien rajojen tarkistamiseksi voidaan toteuttaa. Rakennusoikeudeksi Kalatiirantien 
toiselle puolella voidaan osoittaa 200 kem2 ja 1½ -kerrokseksi. 
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26) Tapio Heusala (Kortteli 506 tontit 11-12) 
 
Asemakaavaluonnoksessa esitettyyn rakentamisen määrään on esitetty perusteluja lausuntojen kohdassa 1. 
Asemakaavassa voidaan poiketa yleiskaavasta, mikäli ratkaisulle on esitettävissä perustelut. Kortteleiden 507, 511 
ja 514 rakennusoikeudesta ja kerrosluvusta päättää kaavoittaja. Rakennusoikeuksia voidaan vielä tutkia. Tonttien 
leventäminen on mahdollista, mutta kunnallisteknisten rakenteiden kannalta tonttien lukumäärää kadun varrella 
olisi pidettävä mahdollisimman suurena. Kaavoittaja määrittelee alueen rakentamisen tehokkuuden. Puuston 
säilyttäminen tonteilla on tavoiteltavaa maisemallisista syistä, mitä taas tiivis rakentaminen hankaloittaa. 
Paloturvallisuus on huomioitu rakennusalan rajauksissa. Tontin rajauksia voidaan tarkistaa kaavaehdotukseen.  
 

27) Heikki Peitso ja Pirjo Stolp (Kortteli 512 tontti 1) 
 
Rakennusalan laajentaminen mielipiteessä esitetyllä tavalla on mahdollinen. Rakennusoikeudeksi voidaan osoittaa 
200 kem2. Mielipiteen jättäjien kanssa on asiasta neuvoteltu maastossa. 
 

28) Mikko Kalajo (Kortteli 512 tontti 2) 
 
Asemakaavassa on esitettävä kaikille rakennuspaikoille (tontti) ajoyhteys joko kadulla tai tonteille ajon sallivalla 
kevyenliikenteen väylällä (pp/t). Kaavaehdotukseen tutkitaan ratkaisua, jossa pp/t sijoittuisi osin nykyiselle paikalle 
ja osin nykyisen linjauksen itäpuolelle. Puustoa pyritään säilyttämään mahdollisimman paljon. Mielipiteen jättäjän ja 
naapureiden kanssa on asiasta neuvoteltu maastossa. 
 

29) Marja-Liisa Salovaara valtakirjalla Jenni Salovaara, Mikko Kalajo, Inkeri Arvo, Reetta Kalajo, Erja 
Valikainen, Tuomo Valikainen, Mika Orkamaa, Pasi Siipola, Jouni Siipola, Seppo Siipola, Laina Ilkko, Timo 
Heusala, Sirkka Heusala, Tapio Heusala, Marja Nuorala, Pasi Saari, Veli Saari 
 
Asemakaavaluonnoksessa Kesärannan alueelle tullaan osoittamaan lisää rakentamispaikkoja sekä lisäämään 
olevien lomarakennustonttien rakennusoikeutta paikoin merkittävästikin. Rakentamisen pyritään tukeutumaan 
olevan lomarakentamisen palveluihin Hiekkasärkkien loma-alueen yhteyteen. Alueelle rakennettavien kunnallisen 
perusrakenteen (infrastruktuuri) kustannustehokkuuden kannalta rakentamisen tehokkuutta on pyritty pitämään 
korkeana. Tehokkaampi rakentaminen tuo paremman kunnallisteknisen ympäristön lisäksi alueelle lisää loma-
asukkaita ja niiden myötä myös alueen liikenne lisääntyy. 
 
Kaavan laatijat ovat tutustuneet suunnittelualueen maastoon kaavoittajan kanssa 23.4.2012, käyneet 9.11.2012 
inventoimassa olevan rakennuskannan maastossa sekä tarkentaneet em. maastokäyntejä sittemmin 
kokouskäyntien yhteydessä tarvittavilta osin. Tarkastelua on maankäytön suunnittelun osalta tehty pääasiassa 
rakennetun ympäristön täydentämisen suhteen. Lisäksi luontoselvityksen sekä linnustoselvityksen laatijat ovat 
käyneet maastossa erillisselvityksissä esitettyinä ajankohtina. Em. käyntien perusteella on muodostettu mm 
rajaukset luontotyypeille. Kaavan laatijan toimeksianto ei sisältänyt pohjakartan päivittämistä, mutta kaavoittaja on 
aktiivisesti päivittänyt pohjakartan tietoja koko ajan suunnittelutyön edetessä, mm golfin suoja-alueiden, 
säilytettävien rakenteiden ja yksittäisten puiden, suoalueen laajuuden osalta. Lisäksi kaavoittaja on merkinnyt 
asemakaavaluonnoksen mukaiset korttelien ja tonttien rajat maastoon. Kaavoittaja on yksityiskohtaisesti usean 
maastokatselmuksen ajan käynyt läpi kortteli- ja tonttirajoja sekä kaavassa rakennettaviksi ja luonnontilaisiksi 
esitettyjä alueita. Rajauksia on maastokäyntien ja neuvotteluiden perusteella muokattu huomattavasti ja tontteja on 
siirretty.  
 
Alueella tehtiin ensimmäinen liito-oravaselvitys 18.-20.5.2012 Direktiivilajien huomioon ottaminen suunnittelussa -
julkaisun ohjeiden mukaisesti. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus edellytti, että liito-oravaselvitys on ulotettava vielä 
rannan puoleiselle tonttialueelle. Täydennys tehtiin 23.4.-24.4. 2013. Keskuskarin - Tiironnokan alueelta selvitettiin 
mahdollisia liito-oravien reviirejä tutkimalla myös tontit, linnunpöntöt, rakennusten päädyt ja harakanpesät.  
 
Täydennyksen jälkeen ELY esittää asemakaavaluonnoksesta antamassa lausunnossaan selvitysten olevan 
riittäviä. Selvityksissä ja ELYn lausunnoissa todetaan alueen monimuotoisuudesta johtuen alueen lajistossa 
tapahtuvan vuosittain muutoksia. Luontoselvityksessä ja sen täydennyksissä ei todettu liito-oravan esiintyvän 
kaava-alueella. Lajin esiintyminen vaihtelee vuosittain ja erityisesti koiraiden liikkumisalue on huomattavan laaja. 
Kalajoelle liito-oravan esiintymisalueet ovat tyypillisimmillään niillä vesistöjen rannoilla, joilla on säästetty kookkaita 
kuusia suojapuiksi.  
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Liito-orava on uhanalainen, luonnonsuojelulain suojelema ja rauhoitettu laji ja lisäksi ns. direktiivilaji, 
luontodirektiivin liitteen IV a -laji. Erityisesti suojelu on kohdistettu lajin lisääntymis- ja levähdyspaikkoihin. 
Luonnonsuojelulain tarkoittamalla liito-oravan lisääntymispaikalla liito-orava saa poikasia, ja levähdyspaikassa 
liito-orava viettää päivänsä. Lisääntymis- ja levähdyspaikka käsittää pesäpuut ja paikalla olevat muut sen käyttämät 
puut. Lisääntymis- ja levähdyspaikan käsitteeseen luetaan myös niiden välittömässä läheisyydessä olevat suojaa ja 
ravintoa tarjoavat puut. Liito-oravalle sopivia lisääntymis- ja levähdyspaikkoja ei selvityksessä löytynyt. 
 
Vaikka tarkasteluajankohtina ei saatu havaintoja liito-oravista, niitä voi kuitenkin liikkua alueella. Liito-oravan 
liikkumisreitiksi riittävät yksittäiset puut, jotka ovat mahdollistavat oravan siirtymisen puusta toiseen – liikkumiseen 
ei siis tarvita laajaa metsävyöhykettä.  
 
”Liito-oravan elinmahdollisuuksille on välttämätöntä, ei yksinomaan pesäpaikkojen tai 
ravintopuiden säilyminen, vaan myös se, että orava pystyy suojautumaan ja liikkumaan alueelta 
toiselle ravinnonhaussaan ja lisääntymisaikana. Siksi liito-orava -alueille tulisi jättää 
metsänkäsittelyssä (olipa kaavan aluevaraus M- alue tai mahdollisesti rakentamisalueen osa) 
liikkumiseen ja suojautumiseen soveltuvia puita sekä ravintoa tarjoavia lehtipuita. Lisääntymis- ja 
levähtämispaikan ympäristöön tulee jättää vähintään 10–15 metrin suuruinen käsittelemätön 
vyöhyke. Kulkuyhteyspuiksi voidaan jättää ylimpiin latvuskerroksiin kuuluvia, liito-oravalle suojaa 
antavia puita ja niiden myrskynkestävyyteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Liito-orava 
kykenee liitämään 20–30 metriä leveiden aukeiden alojen yli. Liidon pituuteen vaikuttavat 
luonnollisesti puuston korkeus ja maaston korkeuserot. Kulkuyhteys voidaan muodostaa puista 
myös siten, että puut ovat korkeintaan puun pituuden etäisyydellä toisistaan.” 
(Ympäristöministeriön kirje liito-oravan huomioon ottamisesta kaavoituksessa. 
Ympäristöministeriö, 2005) 
 
Asemakaava-alueella voidaan tarkentaa aluerajauksia ja asemakaavamääräyksiä liito-oravan elinympäristön ja 
kulkuyhteyksien turvaamisen suhteen. 

A) Osoittamalla laaja yhtenäinen virkistysaluevaraus (VR, VL), jonka tarkoituksena on säilyttää alueen luonto 
liikkumista ja ulkoilua varten (em. on liito-oravan kannalta pääasiassa hyväksyttävä aluevaraus (op.cit)). Em. 
alueille voidaan asemakaavassa antaa edelleen ympäristön käsittelyyn liittyviä tarkempia määräyksiä kuten 
metsänhoito-ohjeita puuston suhteen. Yhtenäinen puustovyöhyke mahdollistaa liito-oravan liikkumisen rannan 
suuntaisesti. Hietapolun kohdalla oleva puusto voidaan säästää liikkumisen mahdollistamiseksi Pikku-Keskuskarin 
suuntaan. 

B) Esittämällä uusien rakennustonttien väleihin sekä oleville ja uusille tonteille säilytettäviä puusto-osuuksia, mikä 
mahdollistaa liito-oravien liikkumisen rannan suuntaan. 
 
Luontoselvittäjän mukaan liito-oravan liikkumiseen paikasta toiseen riittää hyvin em. 10-15 m suhteellisen 
yhtenäinen kaistale. Matala- ja niukkapuista rämettä liito-orava ei käytä, mutta melkein muut puustoiset suot 
kelpaavat. Näin siis myös keskeinen primäärimäärisuoalue soveltuu liito-oravan liikkumisreitiksi.  Liikkuminen 
edellyttää jotain syytä eli kohdetta - yleensä ruokailupaikkaa eli lehtimetsiä (leppää ja koivua ainakin sekapuuna - ja 
läpikulkuun sopivaa metsää (ei suuria aukeita). Oleskelu edellyttää edellisen lisäksi suojapuita: isoja kuusia tai 
kolohaapoja - varttunutta vähintään kolmen puulajin sekametsää. Lisääntymispaikka edellyttää poikasten suojaksi 
kerroksellista latvustoa, ruokailupuita ja suojapuita noin 30 m säteellä pesäpuusta: tiheää, monta latvuskerrosta, 
isoja puita ja sekametsää. Tällaisia ei luontoselvittäjän mukaan kaavoitusalueella ole. Ruokailupaikaksi sopivia 
lehtimetsiäkin on aika vähän. 

30) Marja-Liisa Salovaara valtakirjalla Jenni Salovaara (Kortteli 513 tontti 1) 
Eero Salovaara, Inkeri Aro, Hannu Aro, Reetta Kalajo 
 
Pikkutiirantien linjaus tullaan säilyttämään nykyisellä paikallaan. Yhteys voidaan osoittaa kevyen liikenteen väylänä, 
joka mahdollistaa ajon tonteille. Näin yhteys ei tarvitse kadun vaatimaa leveyttä. Asemakaava ei ota kantaa tien 
päällysteeseen. Kunnallistekniikan suunnittelun yhteydessä määritellään katujen ja väylien pinnoitteet. Kaupungin 
tavoite on asfaltoimattomat ja mökkitiemäiset pp/t-yhteydet. Kääntöpaikka voidaan siirtää Tiironnokantien varteen. 
Paikoitusaluetta ei osoiteta Pikkutiirantien varteen. Mielipiteen jättäjien kanssa on asiasta neuvoteltu maastossa. 
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31) Heikki Halonen, Rolf Schubert (Kortteli 513 tontit 2 ja 4) 
 
Rajan siirrot mielipiteessä esitetyllä tavalla ovat mahdollisia. Rajojen osalta on tämän jälkeen käyty vielä 
keskustelua maastossa ja rajoja on uudelleen paalutettu. Mielipiteen jättäjien kanssa on asiasta neuvoteltu 
maastossa. 
 

32) Mika Orkamaa, Marika Orkamaa ja Annika Heinonen (Kortteli 513 tontti 3) 
 
Korttelialueita ja tonttien rajoja on järkeistetty ja maastoon merkitty useampaan kertaan. Asemakaavamääräyksissä 
on esitetty rakentamisen alimmaksi korkeudeksi +2,42m (N2000- järjestelmässä) Pohjois-Pohjanmaan Ely-
keskuksen ohjeiden mukaisesti.  
 

33) Leila Siipola (Kortteli 513 tontti 6) 
 
Tonttien rajoja korttelissa 513 on muutettu alueen asukkaiden esittämien toiveiden mukaisesti. Tonttien rajoja on 
useampaan otteeseen paalutettu maastoon. Mielipiteen jättäjän kanssa on asiasta neuvoteltu maastossa. 
 

34) Kalle Ojala (Kortteli 513 tontti 7 ja venelato tontilla 5) 
 
Tonttien rajoja korttelissa 513 on muutettu alueen asukkaiden esittämien toiveiden mukaisesti kaavaluonnoksen 
nähtävillä olon jälkeen. Tonttien rajoja on useampaan otteeseen paalutettu maastoon. Mielipiteen jättäjän kanssa 
on asiasta neuvoteltu maastossa. 
 

35) Mauri Himanka ja Yrjö Pajala (Kortteli 516 tontti 1 ja 2 sekä kortteli 513 tontti 9) 
 
Maanomistajan (Etelänkylän jako- ja kalastuskunta) mukaan korttelin 516 tontit 1 ja 2 esitetään kaavassa kahtena 
eri tonttina. Viheryhteyttä ja kulkua rantaan ei maasto-olosuhteiden vuoksi esitetä tonttien 516/1 ja 513/p) välille. 
Tonttien rajoja on useampaan otteeseen paalutettu maastoon. Mielipiteen jättäjien kanssa on asiasta neuvoteltu 
maastossa. 
 

36) Raili Ruhkala edustajana Mauri Saarela (Kortteli 516 tontti 4) 
 
Tontin rajojen osoittamista esitetyn mukaisesti voidaan tutkia. Mielipiteen jättäjien kanssa on asiasta neuvoteltu 
maastossa. 
 

37) Kreetta Niskakangas (kortteli 516 tontti 5) 
 
Alueelle tutkitaan kaavaehdotukseen kaksi erillistä rakennuspaikkaa Etelänkylän jako- ja kalastuskunnan 
(maanomistaja) esityksen mukaisesti. Katulinjausta muutetaan, jotta väljyyttä alueelle saadaan. Tonttien rajoja on 
useampaan otteeseen paalutettu maastoon. Mielipiteen jättäjän kanssa on asiasta neuvoteltu maastossa. 

 
 
 
Kari Nykänen / Arkkitehdit m3 
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KALAJOEN KESÄRANNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVANMUUTOS 
 
 
MRL:n 66.2§  MUKAINEN 1. VIRANOMAISNEUVOTTELU 
 
Aika Keskiviikko 06.02.2013  
 
Paikka Videoneuvottelu 

Kalajoen kaupungintalon kaupunginhallituksen huone 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen E-talon Tupa –kokoushuone 

 
Läsnä Liisa Koski-Ahonen Pohjois-Pohjanmaan ELY –keskus 
 Liisa Ranto-Oikari Pohjois-Pohjanmaan ELY –keskus 
 Eero Laukkanen Pohjois-Pohjanmaan ELY –keskus 
 Aleksiina Paakki Kalajoen kaupunki 
 Riina Jorasmaa  Kalajoen kaupunki 

Osmo Heikkala  Kalajoen kaupunki 
Kari Nykänen  Arkkitehdit m3  

 
 

1. kokouksen avaus ja järjestäytyminen, asialistan hyväksyminen 
 

Liisa Koski-Ahonen avasi kokouksen 14:26. Todettiin kokouksen läsnäolijat. Puheenjohtajana toimi Liisa 
Koski-Ahonen ja sihteerinä Kari Nykänen. 
 

 
2. Asemakaavan tilannekatsaus 
 

Aleksiina Paakki kertasi asemakaavan tilanteen ja taustan. Kalajoen kaupunginhallitus on päättänyt 
15.10.2012 että Hiekkasärkkien asemakaavan muutos ja laajennus käynnistetään Kesärannan alueelle. 
Kesärannan asemakaavan tavoitteena on muodostaa meren rannalle uusi vetovoimainen loma-
asuntoalue sekä täydentää virkistysalueita ja ulkoilureittejä. Kesärannan asemakaavatyö on 
käynnistynyt lokakuussa 2012 konsulttityönä. Kalajoen kaupungin tavoitteena on edetä 
kaavaprosessissa mahdollisimman sujuvasti. Alue on viimeisiä alueita Hiekkasärkillä, jonne loma-
asuntorakentamista ei ole vielä kaavoitettu. 
 
 Kesärannan alueella on yksityistä, pääosin asemakaavan ulkopuolista loma-asutusta, jonka 
maankäyttöä selkeytetään asemakaavalla. Alueella on Etelänkylän jako- ja kalastuskunnan ja yksityisen 
maanomistuksen lisäksi laaja Kalajoen kaupungin omistama maa-alue.  
 
Koski-Ahonen totesi, että Kesärannan alueelta on laadittu OAS, asemakaava on vireillä ja 
asemakaavasta on kerrottu kaavoituskatsauksessa, joten palaveria voidaan pitää Kesärannan 
asemakaavaprosessin 1. viranomaisneuvotteluna. 
 

3. Vireillä oleva hanke 
 

Kesärannan asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta on laadittu osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma (OAS), joka on ollut nähtävillä 25.10.-16.11.2012. Paakki totesi, että OAS:ssa oli 
kerrottu, että suunnittelualueella tullaan suorittamaan maastokäyntejä selvitysten ja inventointien osalta. 
Alueen asukkaat ovat tietoisia alueen suunnittelusta. Koski-Ahonen totesi, että OAS:ssa 
asemakaavatyöhön liittyvät asiat on esitetty selkeästi. 
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Alueelta on laadittu perusselvityksenä  
1. Luontoselvitys (Keskuskari ja Kesäranta, Kalajoen kaupunki, Natans Oy, Lassi Kalleinen 2012).  
2. Pesimälinnustoselvitys Kalajoen Hiekkasärkkien alueella 2012 – Keskuskarin ranta ja Kesäranta 

(Ramboll Oy, Tarja Ojala, Matti Häkkilä, 2013) 
3. Kesärannan alueinventointi (Kesärannan asemakaava ja asemakaavanmuutos, Arkkitehdit m3 Oy, 

2012) 
 
Kari Nykänen esitteli maankäyttövaihtoehtojen A ja B maankäyttökaaviot, havainnepiirrokset, sekä 
tonttikohtaiset esimerkkiratkaisut. Molemmissa vaihtoehdoissa rakentaminen sijoittuu kahtena koillis-
kaakko –suuntaisena vyöhykkeenä rannan tuntumaan sekä Viittapakkojen harjun luoteisreunaan. 
Vaihtoehdoissa rakentaminen sijoittuu pääasiassa samoille rakennuspaikoille - vaihtoehto B:ssä hieman 
tehokkaammin Sonninnokantien kaakkoispuolelle. Lirontien ja Hietapolun varren 
täydennysrakentaminen on vaihtoehdoissa toteutettu eri tavoilla.  

Molemmissa maankäyttövaihtoehdoissa alueen keskelle muodostuu keskuspuistomainen vihervyöhyke, 
joka kytkeytyy Viitapakan viheralueisiin ulottuen aina ajoittain rantaan saakka. Keskuspuistomainen 
viheralue on pyritty säilyttämään mahdollisimman laajana ja yhtenäisenä alueena. Viheralueelle sijoittuu 
luontoselvityksessä rakentamisen ulkopuolelle osoitetut primäärisoiden ketjut sekä tervaleppäluhdat. 
Molemmissa vaihtoehdoissa laajaa keskuspuistomaista vihervyöhykettä sekä viheryhteyksiä 
rakennusmassojen välissä kehitetään ulkoilu- ja virkistysmetsiksi, jotka palvelevat alueen asukkaiden 
virkistyskäyttöä ja niiden hoidossa painotetaan puuston kasvun ja metsäekosysteemin elinvoimaisuuden 
lisäksi metsän virkistys-, monikäyttö-, maisema- ja luonnon monimuotoisuusarvoja. Virkistysmetsissä 
kulku on ohjattua ja kasvillisuus luonnontilaista. 

Eero Laukkanen tiedusteli primäärisoistumalle tulevien vesiaiheiden muodostamista sekä golf-alueen 
reunassa kulkevan ulkoilureitin sijaintia. Nykänen vastasi, että vesiaiheet soistumalle voitaisiin toteuttaa 
joko laskuojaa padottamalla, jolloin vedenpinta nousee, tai kaivamalla alueelle selkeät vesilammet. Golf-
viheriön reunasta – ja ranta-alueelta – rannan suuntainen ulkoilureitti voitaisiin osoittaa jatkettavan 
tieyhteyden kautta Keskuskarin suuntaan. Laukkanen muisteli läheisen Usvametsäntien yhteyteen 
vastaavasti toteutettua vesiaihetta, joka toimii osana loma-asuntoaluetta ja josta saatuja kokemuksia 
voitaisiin hyödyntää vesiaiheiden tekemisessä. Hän pohdiskeli edelleen suolle toteutettavan lammen 
veden laatua. 
 
 

4. Viranomaisten kannanotot ja yleiskeskustelu 
 

Laukkanen totesi linnustoselvityksen olevan hyvä. Laidun on linnustollisesti suunnittelualueen arvokkain 
alue, joka jää kuitenkin rakentamisen ulkopuolelle, eikä selvitys siten aiheuta kielteisiä vaikutuksia 
esitettyyn maankäytönratkaisuun. Laukkanen kysyi, voiko laiduntaminen alueella jatkua edelleen. 
Kaavaprosessin yhteydessä asia olisi hyvä selvittää. Laukkanen pyysi kiinnittämän huomiota 
rakentamisen korkeusasemaan rakennusten kastumisvaaran vuoksi, koska rakentamista on osoitettu 
lähelle rantavyöhykettä. Hän pyysi suunnittelijaa tutustumaan uuteen julkaisuun ”Valtakunnallisesti 
arvokkaat tuuli- ja rantakerrostumat”, jossa Viitapakkojen alue on osana selvitystä. Alueen tietoja 
voidaan mahdollisesti hyödyntää osana asemakaavaselostusta. 
 
Liito-oravaselvitystä tulisi täydentää ja tarkentaa ulottamalla tarkastelua oleville tonteille, jotta saadaan 
todellinen kuva liito-oravan liikkumisesta alueella. Liito-orava sopeutuu asutuksen läheisyyteen, jos sille 
varataan riittävästi tilaa ja liikkumisreittejä. Golf-kentän huoltorakennuksen läheisyydessä olevasta 
metsiköstä on löydetty liito-oravan jätöksiä viimeksi vuosina 2011 ja 2012. Siirtymisreitin kannalta 
metsäinen vyöhyke rannan ja golf-kentän välissä on tärkeä.  
 
Uposarpioita on ansiokkaasti löydetty rantavesistä, mutta ruijanesikkoja on tarkasteltava ennen 
juhannusta, joten niiden tarkastelu on selvityksessä suoritettu liian myöhään. Primäärisoistumalta 
löydetyt tervaleppäluhdat on hyvä säilyttää ennallaan. 
 
Liisa Ranto-Oikari totesi, että Hiekkasärkkien rantaharjualueen yleiskaavan merkintään RA-3,”alue on 
tarkoitettu harvalle loma-asuntorakentamiselle, jolla sallitaan vain vähäinen, ympäristön huomioiva 
rakentaminen ”, verrattuna vaihtoehdoissa on esitetty rakentamista em määritelmää enemmän ja 
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tiiviimmin. Tämän vuoksi tehokkaampi rakentaminen on perusteltava asemakaavassa. 
Esittelymateriaalista tulisi osallisille käydä ilmi, ketkä alueella omistavat maa-alueita ja ketkä 
kaavaprosessin myötä saavat alueelta tontin tai rakentamispaikan. Tästä olisi laadittava jonkinlainen 
selvitys. Asemakaavan myötä kunnallistekniikan suunnittelun yhteydessä tulee samalla pohtia alueen 
energiahuoltoa varsinkin lämmitysmuotojen osalta.  
 
Laidunalue tulisi säilyttää asemakaavassa omalla merkinnällään ja rakentamiselle tulee määritellä alin 
rakentamiskorkeus. Pengerryksiä alueella ei saa tehdä. Eero Nuortimo ELY-keskuksen vesistö-
yksiköstä on asiantuntija tulva- ja rakentamiskorkeusasioissa. Rantavyöhykkeelle olevien tonttien 
väleihin ei pidä enää osoittaa uusia rakentamispaikkoja, vaan jättää ne rakentamatta. Vesiaiheiden 
rakentamista soistumavyöhykkeelle täytyy selvittää perusteellisemmin asiantuntijoiden kanssa.  
 
Rakennusinventoinnin ja kohteiden arvotusten perusteella täytyy asemakaavaan esittää olevalle 
rakentamiselle mahdollisesti suojelua ja/tai muulla keinoin säädellä rakentamista olevilla 
rakennuspaikoilla. Asemakaavaluonnosvaiheessa olevan rakentamisen säilymistä ja täydentämisen 
laajuutta on perusteltava. Pohjois-Pohjanmaan museon kanssa tulee neuvotella kohteiden arvotuksista 
ja suojelusta. 
 
Liisa Koski-Ahonen otti myös kantaa alueelle esitettyyn rakentamisen tehokkuuteen, joka on ristiriidassa 
alueen yleiskaavan kanssa. Asemakaavan yhteydessä rakentamisen tehokkuus tulee tarkemmin 
perustella. Myös hän pyysi kiinnittämään huomiota alueella mahdollisesti säilytettävän rakennetun 
ympäristön arvoihin ja suojelun laajuuteen sekä tapaan. 
 
Laukkanen täydensi liito-oravia koskevaa luontoselvityksen jatkotyötä. Pesimiselle on selvityksestä 
huolimatta selkeät perusteet, koska liito-orava voi käyttää olevia oravan pesiä, linnunpönttöjä tai 
(vanhojen) rakennusten kylmiä ullakoita pesintään. Hän tähdensi, että liito-oravan tarkennusten lisäksi 
myös alueen viitasammakkoselvitystä tulee täydentää. 
 

 
5. Yhteenveto 
 

Koski-Ahonen totesi suunnittelusta käydyn rakentavan keskustelun, jolla suunnittelutyötä voidaan jatkaa 
eteenpäin.  
 
 

6. Jatkotoimet 
 
Asemakaavaprosessia voidaan jatkaa luonnosvaiheeseen. Luonnosvaiheen kuulemiselle on 
edellytyksenä, että neuvottelussa esitetyt reunaehdot on selvitetty, jonka jälkeen viranomaisilta 
pyydetään luonnoksesta lausunnot. 2. viranomaispalaveri käydään ennen asemakaavan 
ehdotusvaihetta. Suunnittelun aikana työneuvottelut ovat mahdollisia. 
 
 

7. Muut asiat 
 

Ei muita kokousasioita. 
 

  
8. Kokouksen päättäminen 

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen 15:30. 

 
 
 
 
  

Kari Nykänen / Arkkitehdit m3 
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KALAJOEN KESÄRANNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVANMUUTOS 
 
 
MRL:n 66.2§  MUKAINEN 2. VIRANOMAISNEUVOTTELU 
 
Aika Tiistai 21.01.2014 
 
Paikka Videoneuvottelu > toteutettiin puhelinyhteyden avulla 

Kalajoen kaupungintalon kaupunginhallituksen huone 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen E-talon Tupa –kokoushuone 

 
Läsnä Antti Huttunen  Pohjois-Pohjanmaan ELY –keskus 
 Liisa Ranto-Oikari Pohjois-Pohjanmaan ELY –keskus 
 Eero Laukkanen Pohjois-Pohjanmaan ELY –keskus 
 Olli Eskelinen  Pohjois-Pohjanmaan liitto   

Juhani Turpeinen Pohjois-Pohjanmaan museo 
 Marko Raiman  Kalajoen kaupunki 

Aleksiina Paakki Kalajoen kaupunki 
 Riina Jorasmaa  Kalajoen kaupunki 

Osmo Heikkala  Kalajoen kaupunki 
Aino Alatalo  Kalajoen kaupunki 
Kari Nykänen  Arkkitehdit m3  

 
 

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen, asialistan hyväksyminen 
 

Antti Huttunen avasi kokouksen 09:36. Todettiin kokouksen läsnäolijat. Puheenjohtajana toimi Antti 
Huttunen ja sihteerinä Kari Nykänen. 
 

 
2. Laatimisvaiheen palaute ja vastineet 
 

Kari Nykänen esitteli laaditut vastineet kaavaluonnoksesta jätettyihin mielipiteisiin ja lausuntoihin. 
Asemakaavaluonnoksesta jätettiin 5 lausuntoa sekä 37 mielipidettä. Vastineet on mielipiteiden osalta 
jaoteltu alueiden mukaisesti. Kalajoen kaupunki on käynyt asukkaiden kanssa useita neuvotteluita sekä 
maastossa että muissa yhteyksissä. Kaupunki on merkinnyt kaavaehdotuksen mukaiset tontit rajat 
maastoon ja sopinut näin mm tonttien uudesta rajauksesta kaavaehdotukseen. 
 

3. Kaavaehdotus 
 

 
Kari Nykänen esitteli asemakaavaehdotuksen sisällön. Kaavaehdotus noudattelee luonnoksen 
pääperiaatteita rakentamisen sijoittumisen, liikenneyhteyksien sekä rakentamisen määrän suhteen. 

Asemakaavaehdotuksessa on luonnosvaiheen jälkeen tehty tarkennuksia pääpiirteittäin seuraavasti. 

1) Rantavyöhykkeen olevien rakennusten tonttien rajausta on tarkennettu rakennusten ja vakiintuneiden 
piha-alueiden rajausten sekä rakennusten sijoittelun mukaisiksi. Myös tonttien rakentamisen määrää on 
pyritty pitämään maanomistajien suhteen tasapuolisena. 

2) Rantavyöhykkeen tontteja on jaoteltu Jako- ja kalastuskunnan sekä asukkaiden toiveita yhteen 
sovittaen. 
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3) Rantavyöhykkeen tieyhteyksiä on palautettu alkuperäisille sijainneilleen. Osalle tonteista tapahtuu 
ajoyhteys tonteille ajon sallivien kevyenliikenteen yhteyksien avulla. 

4) Primäärisuoalue on jätetty rakentamistoimenpiteiden ulkopuolelle. Korttelialueita on vähennetty 
varsinkin Kesärannan tien yhteydestä. 

5) Neljä vesiaihetta on muutettu yhdeksi keskeiseksi vesiaiheeksi. 

6) Tiirontien ja Tiironnokantien linjaukset on palautettu oleville paikoilleen. 

7) Luo-2 merkintä rantaniityn osalta on poistettu. 

Nykänen totesi, että viranomaispalaverin aineistona oleva kaavaehdotus on sittemmin vielä täydentynyt  
mm tervaleppäluhtia ja upossarpion esiintymisalueita koskevilla luo –merkinnöillä.  

 
4. Viranomaisten kannanotot ja yleiskeskustelu 

 
Olli Eskelinen totesi, ettei Pohjois-Pohjanmaan liitto antanut lausuntoa kaavaluonnoksesta. Pohjois-
Pohjanmaan maakuntakaavan uudistaminen on aloitettu syksyllä 2010. Laadittavana olevan 
maakuntakaavan 1. vaiheen osalta suunnittelualuetta koskee kaksi merkintää: matkailukaupunki –
merkintä (kk-6) sekä tuuli- ja rantakerrostumasta kertova merkintä (ge-3). Näiden merkintöjen suhteen 
on kaavaehdotusta tarpeen tarkistaa. Rantaharjualueen osayleiskaava vastaa maakuntakaavan 
tavoitteita. Asemakaavaehdotuksessa on kuitenkin hyvin perusteltu yleiskaavaa suurempi rakentamisen 
määrä ja laajuus. Kaavaehdotus on kaavaluonnosta parempi. Eskelinen toivoi rakentamistapaohjeita 
huomioimaan alueen maakunnallisena maisema-alueena matkailun suhteen. 
 
Juhani Turpeinen totesi kaavan perusselvityksiin laaditun rakennusinventoinnin. Kaavaehdotuksessa ei 
puututa kaavamerkinnöissä tai määräyksissä inventoinnissa esitettyjen rakennuskohteiden 
säilyttämiseen tai suojeluun. Museon näkökulmasta tämä voidaan esittää myös rakennustapaohjeissa. 
Turpeinen esitti tarkennuksen kaavaselostuksen tekstiin. 
 
Eero Laukkanen totesi, että kaavaehdotuksessa on luonnon monimuotoisuuden suhteen positiivisia ja 
negatiivisia asioita. Viitasammakkojen kutu- ja pesimäalueen huomioiminen luo-merkinnällä ja 
vesiaiheesta luopuminen turvaavat nykytilanteen. Pikku-Keskuskarin osalta todettua toista 
viitasammakkohavaintoa ja ruskosuohaukan pesintää ei ole kuitenkaan huomioitu. Karipolun linjaus olisi 
syytä muuttaa alkuperäiselle paikalleen. Tervaleppäluhdat ja upossarpion esiintymät on lisättävä 
kaavaan luo-merkinnällä. Ranta-alueen ruoppaukseen otetaan kantaa selostuksessa, joka riittää, jos 
kaavakarttaan ei asiasta lisätä mainintaa. Rantaniittyalueen linnuston kannalta merkittävä luo-merkintä 
tulee kuitenkin palauttaa takaisin. Pikku-Keskuskarin osalta uimaranta-alue on rajattava tiukemmin. 
(korttelin 127 tontin 3 kohdalta kulkevan kulku-uran kohdalle uimarannan lounaisraja). 
Kaavaselostuksessa olisi luo-1:n osalta todettava, että ranta-aluetta saa huoltaa, muttei muuttaa. 
Alueella on sallittua luontotyypin rajauspäätöksen mukainen toiminta.  
 
Liito-oravien osalta mökkiläisten havaintoja ei ole huomioitu riittävästi. VR- ja VU -alueiden osalta on 
annettava ohjeistusta puuston käsittelyn suhteen, mikä vaikuttaa mm liito-oravien 
liikkumismahdollisuuksiin. Kaavaselostuksesta on poistettava spekulointi lokkikolonian veden laatua 
pilaavana tekijänä.  Lokkialue sijaitsee kaava-alueen ulkopuolella. 
 
Aleksiina Paakki totesi, että upossarpion ja tervaleppäluhdan merkinnät voidaan täydentää 
ehdotukseen. Rantojen ruoppaamisen osalta on mainita kaavaselostuksessa, ja uimaranta-alueen 
rajausta voidaan muuttaa. Liito-oravan liikkumismahdollisuuksia on pyritty varmistamaan siirtämällä 
rakentamisen painopistettä pois mökkiläisten tekemien havaintojen alueilta ja turvaamalla riittäviä 
viheryhteyksiä alueella. Uudesta viitasammakkohavainnosta ei ollut aiempaa tietoa, mutta Karipolkua 
voidaan linjata uudelleen esitetyllä tavalla. Viheralueiden puustoa koskevaa ohjeistusta voidaan 
täydentää kaavamerkintöihin tai –määräyksiin. Rantaniityn luo-merkintää Paakki sen sijaan piti 
haasteellisena, koska kaupunki pelkää lokkiongelman toistumista.  
 
Laukkanen totesi rantaniityn olevan luonteeltaan erilainen kuin kluuvijärven alueen, eikä vastaava 
ongelmaa todennäköisesti syntyisi; mm mahdollinen laiduntaminen estäisi tämän. Laukkanen ehdotti 
työkokousta asian ratkaisemiseksi palaverin ulkopuolella. Huttunen täydensi, ettei luo-merkintä estä 
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alueen käyttötarkoitusta. Luo –merkinnän poisto ehdotusvaiheessa olisi myös perusteltava 
kaavaselostuksessa sekä osallisten vastineissa. 
 
Liisa Ranto-Oikari totesi, että vastineissa sekä kaavaselostuksessa on otettu riittävästi kantaa 
asemakaavan mitoitusperusteisiin suhteessa osayleiskaavaan. Vastineissa on harhaanjohtavasti 
kerrottu kaavan vastaavan rakennusten suojeluun. Rakennustapaohjeissa voidaan kuitenkin ottaa 
kantaa em. asiaan. Samoin ohjeissa tulisi ottaa kantaa viherympäristön säilyttämisen puolesta. 
 

 
5. Yhteenveto ja jatkotoimet 
 

Antti Huttunen totesi kommentteihin liittyneen jo yleiskeskustelua. Muilla läsnäolijoilla ei ollut 
täydennettävää asiakohtaan. Huttunen kertasi, että rakentamisen mitoituksen osalta suunnitelmaa on 
täydennetty, ja rakentamistapaohjeissa tulee ottaa kantaa rakennetun kulttuuriympäristön säilyttämisen 
puolesta. Rantaniityn luo-merkinnästä ja sen sisällöstä on tarvittaessa käytävä erillinen työpalaveri. 
Esitetyt tarkennukset on vietävä kaavaehdotuksen asiakirjoihin. ELY haluaa nähdä myös 
rakentamistapaohjeet ennen ehdotuksen nähtäville asettamista. 
 
 

6. Muut asiat 
 

Ei muita kokousasioita. 
 

  
7. Kokouksen päättäminen 

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen 10:28. 

 
 
 
 
  

Kari Nykänen / Arkkitehdit m3 
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KALAJOEN KESÄRANNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVANMUUTOS  
 
 
VASTINEET ASEMAKAAVAEHDOTUKSESTA ESITETTYIHIN LAUSUNTOIHIN JA MUISTUTUKSIIN         7.5.2014 
 
A) LAUSUNNOT 
 

1) Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
 

Alueidenkäyttöyksikkö 
Kaavaselostuksessa on esitetty perusteita rakentamisen määrästä poikkeamiselle 2008 hyväksytystä 
Rantaharjualueen osayleiskaavasta.  Perusteena on esitetty mm oletettua nopeammalla matkailun kasvulla , siitä 
johtuvalla vuodepaikkamäärän tarpeen lisääntymisellä sekä kunnallisteknisten kustannusten jakautumisella. ELY-
keskus pitää kaavaselostuksessa esitettyjä perusteita riittävänä, mutta huomauttaa, että matkailun huomattavan 
kasvun vuoksi osayleiskaavaa tulee tarkistaa. 
 
Kaavaselostuksessa esiintyvät asiavirheet rakennusten säilyttämisestä on poistettava. Rakennustapaohjeita ei ole 
ollut mukana nähtävillä olleissa asiakirjoissa. Hietapolun pohjoispuolen katkoviiva on jäänyt ilman tarkentavaa 
merkintää (sp?). Uimaranta-alueille tulee osoittaa ohjeelliset pysäköintipaikat. 
 
Luonnonsuojeluyksikkö 
Liito-oravan kulkuyhteyksiä turvaava kaavamerkintä (sp) erottuu kaavakartalta huonosti, ja se tulisi vaihtaa VR- tai 
VU -merkinnöille indeksillä. Liito-orava-alueita koskeva kaavamerkintään tulee liittää määräys ”alueen puuston 
käsittelyssä on huomioitava liito-oravan kulkuyhteyksien säilyminen” mm maisematyöluvan käsittelyn takia.  Korttelin 
126 edustan viitasammakkohavainto tulee merkitä luo-2 –merkinnällä. Hietapolun katuyhteyden linjaus olevan 
sijainnin mukaisesti siten, että kookkaat kuuset voidaan säästää. Linnustoselvityksessä esitetty laidunniitty tulee 
kaavassa huomioida luo -merkinnällä. Kaavaselostuksessa esitetty perustelu ei ole riittävä. Alue edustaa VAT:n 
mukaisia maankohoamisrannikon ominaispiirteitä. 
 
Vastine: Kaavaselostuksessa esiintyvät asiavirheet korjataan. Matkailualueen kasvuvauhti on yllättänyt Kalajoen 
kaupungin. Matkailualueen osayleiskaavan tarkistaminen on aloitettu vuonna 2012 osayleiskaavan pohjoisosassa. 
Osayleiskaavaa muutetaan tulevaisuudessa myös valtatien 8 kaakkoispuolella (Kaavoituskatsaus 2014). 
Rakennustapaohjeista päätetään erillisen kaupunginhallituksen käsittelyn yhteydessä.  Hietapolun pohjoispuolen 
pisteviiva osoittaa puistomuuntamon suoja-alueen. Muuntamon z-merkintää vahvistetaan. Kaavamerkintöihin 
lisätään s-5 –merkintä, joka säilyttää alueen metsänä, ja määrää puuston säilyttämisen sekä hoitamisen siten, että 
riittävä määrä liito-oravan kulkuyhteyspuita säilytetään. Merkinnällä rajattua aluetta ei saa uudistaa avohakkuulla. 
Kaavamerkintään voidaan täydentää esitetty lisätarkennus puuston käsittelystä liito-oravien suhteen. 
Viitasammakkohavaintoa korttelin 126 edustalla ei tulla erikseen osoittamaan kaavamerkinnällä. Hietapolun 
uudelleen linjaus voidaan toteuttaa esitetyn mukaisesti. Rantaniittyä ei tulla esittämään erillisellä luo–merkinnällä. 
Maankohoamisrannikko-status ei velvoita asemakaavassa luo-merkinnän esittämiseen. Matkailukeskuksen alueella 
ja sen ulkopuolella on useita alueita, jotka on osoitettu lintuvesiksi tai lintujen pesimäalueiksi.   
 
 
2) Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus / Museovirasto/ Pohjois-Suomen kulttuuriympäristöpalvelut 

Juhani Turpeinen, rakennustutkija 
 
Pohjois-Pohjanmaan museo toteaa lausunnossaan, että asemakaava-alueelta laaditussa rakennetun ympäristön 
alueinventoinnissa on alueen rakennuskanassa havaittu toistuvia piirteitä, ja muutamia rakennuskohteita esitettiin 
säilytettäväksi alueelle tyypillisenä ja/tai tunnusomaisena rakennustyyppinä. Kohteilla voidaan katsoa olevan 
paikallista kulttuurihistoriallista merkitystä. Asemakaavaehdotuksessa ko. kohteita ei ole erikseen säilytetty tai 
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suojeltu. Pohjois-Pohjanmaan museolla ei ole huomautettavaa Kalajoen Hiekkasärkkien Kesärannan alueen 
asemakaavan muutos- ja laajennusehdotuksesta. 
 
Vastine: Ei vastinetta 

 
 

3) Osuuskunta Valkeavesi, Voitto Juola 
 
Osuuskunta Valkeavesi on rakentanut vesijohdot alueelle ennen alueen kaavoittamista maaston ja puuston suhteen 
sopiviin paikkoihin. Asemakaavassa on esitetty uudisrakentamista olevien putkiyhteyksien paikalla. Johto-osien 
siirrosta syntyvät kustannukset tulee sisällyttää alueen kaavoituskuluihin. 
 
Vastine: Kaavoituskulut koostuvat suunnittelun ja ohjauksen kustannuksista. Lausunto merkitään tiedoksi. 
 
 
4) Etelänkylän jako- ja kalastuskunta / Perttu Rahkola  
 
Mauri Himangalle on vuokrattu rakennuspaikka, joka kaavaehdotuksessa on jaettu kahteen erilliseen tonttiin (515/5 
ja 515/6). Jakokunnan mukaan tontti voidaan esittää yhtenä tonttina. 
 
Vastine: Esitetty tonttijako voidaan muuttaa esitetyn mukaisesti. 
 
 
5) Ympäristölautakunta 
 
Ei huomautettavaa. 
 
Vastine: Merkittiin tiedoksi.  
 
 

B) MUISTUTUKSET 
 

1) Heikki Ilkko ja Riitta Leppänoro 
 
Koskee kaavaehdotuksen tonttia 505/ 7 ja 8. Leporannantietä ei tarvitse kääntää, koska yhteys rasittaa tonttia. 
Tonttien välissä olevaa puistoa ja kulkuyhteyttä rantaan ei tule osoittaa. Kultalahdentien eteläpuolelle sijoitetut tontit 
on mahdotonta toteuttaa, koska maaperä on liian pehmeää. Alueelle on osoitettu liikaa uudisrakentamispaikkoja. 

 
Vastine: Leporannantie on osoitettu nykyiselle tienpaikalle, jonka sijainti perustuu mökeille kulkuihin ja olevien 
rakennusten sijoittumiseen. Tonteille on kaavassa esitettävä kulku. Kulkuyhteys rantaan on osoitettu tonttien 2, 5, 7 
ja 16 vuoksi. Kaavamääräyksessä on todettu, että ”Rakennusten suunnitteluvaiheessa tulee tehdä riittävät 
pohjatutkimukset rakennusten perustamistavan määrittelemiseksi.”.   

 
 

2) Heikki Peitso ja Pirjo Stolp 
 
Koskee kaavaehdotuksen tonttia 512/1. Kalatiirantieltä Pikkutiirantielle johtavat ulkoilureittiyhteyden linjaaminen 
keskemmälle viheraluetta (liitekartassa linjausehdotus). Em. tontin ja tontin 506/1 välistä ei tulisi osoittaa 
kulkuyhteyttä ranta-alueelle. 
 
Vastine: Ulkoilureitti voidaan osoittaa kulkemaan keskemmälle viheraluetta. Rantavyöhykkeelle tulee osoittaa 
ohjattuja kulkuyhteyksiä. Ohjeellinen kulku voidaan kaavassa jättää osoittamatta. Tästä huolimatta on huomioitava, 
että ranta-alue on julkista lähivirkistysaluetta. Rannan huoltamisen pitää mahdollistua. 
 
 
3) Heikki Peitso ja Pirjo Stolp 
 
Muistutuksen jättäjät haluavat poistaa nimensä muistutuskirjelmästä no 11. 
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Vastine: Merkitään tiedoksi.  
 
 
4) Jukka ja Tuula Puoskari 
 
Koskee kaavaehdotuksen tonttia 500/10. Ranta-alueelle merkityt luo-4 merkinnät tulee poistaa tai rajata 
suppeammalle alueelle. Hiekkaranta-alueen kunnostaminen tulee olla mahdollista alueen vetovoimaisuuden 
säilyttämiseksi ja hiekkarannan säilyttämiseksi puhtaana. Rantatontin II –kerroslukumerkinnästä tulee poistaa 
alleviivaus, joka pakottaa rakentamaan 2-kerroksisen rakennuksen. Tontin rakennusala tulee sallia tontin rajojen 
mukaisesti tai ainakin niillä sivuilla, joilla alue rajautuu viher- tai katualueeseen. Rantasaunan tulisi sijoittua 
rakennusalan sisään. 

 
Vastine: Ranta-alueelle esitetyt luo-4 merkinnät on osoitettu upossarpion esiintymisalueelle. Ranta-alueella voidaan 
suorittaa kunnostustoimenpiteitä. Upossarpion esiintymisalue on aina vesialueella.  Alleviivaus 
kerroslukumerkinnästä voidaan poistaa. Rakennusalueen rajan esittäminen 4 metriä lähemmäs naapurin rajaa 
aiheuttaa paloteknisen rakenteen osastointitarpeen molemmin puolin tonttia. Rakennusalueen rajausta tarkistetaan. 
Rajausta voidaan jatkaa Lirontien suuntaan molemmilla tonteilla 500/10 ja 500/11 ja laajentaa käsittämään 
saunarakennus. 

 
 

5) Pasi Siipola 
 
Koskee tonttia 505/1. Rantatontin II –kerroslukumerkinnästä tulee poistaa alleviivaus, joka pakottaa rakentamaan 2-
kerroksisen rakennuksen. Ranta-alue tontin kohdalla ei ole uimakelpoinen, vaan luontevampi paikka löytyy 
pohjoisempaa. Uimarannan rakentaminen vaatisi huomattavia kunnostustöitä. Kulkuyhteys ranta-alueelle tontin 
osalta tulee kompensoida osoittamalla lisää maata mantereen puolelta. 
 
Vastine: Alleviivaus kerroslukumerkinnästä voidaan poistaa. Ranta-alueelta tulee osoittaa ohjattuja kulkuyhteyksiä 
rantavyöhykkeelle, jotta liikenne ei ohjaudu tonttien läpi ja jotta ranta-alue on saavutettavissa mm huollon suhteen. 
Ranta-alue on julkista lähivirkistysaluetta. Uimaranta-alueen sijainti on mahdollinen. 

 
 

6) Mauri Himanka  
 
Kaavaehdotuksen mukaiset tontit 515/6 ja 515/5 ovat samaa pihapiiriä, eikä niitä tulisi esittää kahtena erillisenä 
tonttina – vaan yhtenä. Asiasta on jätetty mielipide yhdessä Yrjö Pajalan kanssa.  
 
Vastine: Eteläkylän jakokunta on muistutuksessaan todennut, että kaavaehdotuksessa esitetyt tontit voidaan 
yhdistää yhdeksi tontiksi.  

 
 

7) Mikko Isopahkala ja Pentti Kauppila 
 

Ajoyhteys Kauppilan ja Isopahkalan tonteille muistutuksen liitekartan mukaisesti. 
 
Vastine: Ajoyhteys voidaan toteuttaa liitekartan mukaisesti. 
 

 
8) Taimi Suvanto 
 
Koskee tonttia 123/9. Rantavyöhykkeelle johtava polku tulee linjata kauemmas tontista ja sijoittaa se olevaan 
paikkaansa. Karipolun päästä osoitettu polkuyhteys Hietapolulle tulee poistaa, ettei sen kautta ohjaudu tarpeetonta 
liikennettä. Tonttien rajat tulee osoittaa ajantasa-asemakaavan mukaisesti.  
 
Vastine: Ohjeellinen yhteys rantaan voidaan esittää olevan reittiyhteyden mukaisesti. Karipolun päästä on oltava 
yhteys reitille rannan helpon saavutettavuuden vuoksi. Muilta osin tontin rajojen osalta voidaan huomioida oleva 
asemakaava. 
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9) Tapio Heusala 
 
Muutosehdotus tonttiin 506/1. Tasavertaisen kohtelun vuoksi tontista ei tulisi erottaa n 500 m2:n viheraluetta. 
Tonttien 512/1 ja 506/1 välistä rantaan johtava polkuyhteys tulee osoittaa molemmille tonteille. Vierekkäisten tonttien 
rakennusoikeudet tulee olla yhtä suuret. Kaikilla rantavyöhykkeen tonteilla tulisi olla kerroslukuna 1½, koska se 
soveltuu rantamaisemaan paremmin. 
 
Vastine: Rannan kerroslukuja muutetaan kaksi kerrosta mahdollistavaksi, mutta ei velvoittavaksi. Rakennusoikeus 
voidaan nostaa 200 k-m2 ympäröivän rakennusoikeuden mukaisesti. Rakentamisen määrää suhteessa tontin pinta-
alaan ei ole syytä tarkemmin kuitenkaan tämän johdosta rajoittaa. Ranta-alueelta tulee osoittaa 
kulkumahdollisuuksia. Ranta-alue on julkista lähivirkistysaluetta. Ohjeellinen yhteys tältä kohdalta voidaan kuitenkin 
poistaa. 

 
 

10) Ate Perkkiö 
 
Koskee tonttia 503/2-4. Tontti tulisi jakaa neljäksi (4) erilliseksi tontiksi tai kahdeksi erillistalon ja yhdeksi paritalon 
tontiksi. Tonttien lukumäärän lisäämisen perusteena ovat edullinen sijainti ja sujuvat kulkuyhteydet. 
Suojapuustovyöhykettä tontilla tulisi pienentää tasavertaisen kohtelun vuoksi. (liitekartassa esitetty ehdotettu 
tonttijako). Järjestelyistä on sovittava erillisessä neuvottelussa kaupungin kanssa. 
 
Vastine: Maa-alue on suuren kokonsa puolesta jaettu jo kolmeen tonttiin. Tontille voidaan osoittaa vain loma-
asumiseen tarkoitettuja yhden asunnon rakennuksia – ei paritaloja. Sonninnokantien varressa olevan puusto on 
esitetty säilytettäväksi maisemallisista syistä. Puusto toimii samalla näköesteenä ja suojavyöhykkeenä tontin 
suuntaan.  

 
 

11) Useamman allekirjoittajan muistutus 
Kreeta Niskakangas Rautio  (ei allekirjoita muistutusta) 
Jarmo Himanka Nurmijärvi  (allekirjoitus) 
Terttu Himanka Kalajoki (allekirjoitus) 
Mauri Himanka Kalajoki (allekirjoitus) 
Liisa Huttula Kalajoki  (allekirjoitus) 
Erkki Huttula Kalajoki 
Yrjö Pajala Kalajoki  (allekirjoitus) 
Leila Siipola Kalajoki 
Jenni Salovaara Espoo (allekirjoitus) 
Marja-Liisa Salovaara Helsinki (allekirjoitus) 
Eero Salovaara Helsinki (allekirjoitus) 
Hilla Halla-aho Helsinki (allekirjoitus) 
Päivi Siipola-Schulz Australia 
Liina Schulz Australia 
Venla Schulz Helsinki  (allekirjoitus) 
Sami Kalajo Espoo 
Reetta Kalajo Espoo  (allekirjoitus) 
Inkeri Aro Kauniainen  (allekirjoitus) 
Hannu Aro Espoo  (allekirjoitus) 
Pirjo Stolp Kalajoki  (ei allekirjoita muistutusta) 
Heikki Peitso Kalajoki  (ei allekirjoita muistutusta) 
Tapio Heusala Kempele (allekirjoitus) 
Saara Heusala Kempele (allekirjoitus) 
Marja Nuorala Kalajoki  (allekirjoitus) 
Timo Heusala Kempele 
Sirkka Heusala Kempele 
Pasi Siipola Kalajoki 
Seppo Siipola Raahe  (allekirjoitus) 
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Laina Ilkko Pattijoki  (allekirjoitus) 
Riitta Leppänoro Raahe (allekirjoitus) 
Jaana Lehtosaari Oulu 
Eila Pahkala Kalajoki 
Pasi Saari Kärsämäki 
Veli Saari Kalajoki 
Seppo Naatus Kalajoki 
Vesa Räihälä Kalajoki 
Maija Jämiä Ikaalinen 
Oiva Luhtasela Kalajoki 
Seppo Järveläinen Oulu (allekirjoitus) 
Aino Sukanen Oulu  (allekirjoitus) 
Erja Valikainen Kalajoki (allekirjoitus) 
Tuomo Valikainen Kalajoki (allekirjoitus) 

 
Muistutus kohdistuu Kalajoen kaupungin maalle esitetyn asemakaavaehdotuksen sisältöön. Alueelle esitetyt 
toiminnot uudisrakentamisen määrän ja laajuuden osalta ovat ristiriidassa Rantaharju-alueen osayleiskaavan 
sisällön kanssa, jossa alue on osoitettu pääasiassa virkistys- ja viheralueeksi. Asemakaavaehdotus on 
sisällöltään osayleiskaavan vastainen. Osayleiskaavasta poikkeamista ei ole kaavaselostuksessa perusteltu 
riittävästi. Esitetyt perustelut vuodepaikkojen lukumäärän kasvamisesta tai rakennettavan kunnallistekniikan 
kustannustehokkuus eivät ole riittäviä osayleiskaavasta poikkeamiseen. 
 
Ranta-alueelle osoitettu uudisrakentamisen määrä on mittavaa, ja esitetyt uudistontin pinta-alaltaan pieniä, joten 
rakentamisen tehokkuus on omakotitaloaluetta suurempaa. Uudisrakentaminen on alueen perinteistä 
rakentamista huomattavasti tehokkaampaa, mikä muuttaa alueen arvoa. 
 
Kaavaehdotuksessa ja -selostuksessa ei ole huomioitu luontoselvityksessä esitettyjä ehdotuksia metsän 
säilyttämiselle liito-oravien liikkumisreittien turvaamiseksi. Luontoselvitys on puutteellisesti laadittu liito-
oravakartoituksen vuoksi, eikä sen pohjalta voi päätellä ettei liito-oravia alueella esiinny. Alueen asukkailla on 
lukuisia omakohtaisia havaintoja liito-oravista kyseisellä alueella. Alueen liito-oravaselvitys tulisi laatia uudelleen. 
 
Muistutuksessa vaaditaan, että kaupungin maalle esitetty rakentaminen rantavyöhykkeen takana tulee osoittaa 
osayleiskaavan mukaisesti ulkoilu- ja virkistysalueeksi. Uudisrakentaminen on sijoitettava osayleiskaavan 
mukaiselle alueelle. 
 
Vastine: Rantaharjualueen yleiskaavassa on ennustettu lomarakentamisen määrän kasvu ja sen mukainen 
vuodepaikkamäärä arvioitu alhaiseksi johtuen osayleiskaavan laatimisajankohdasta. Yleiskaavassa on 
täydennysrakentamisen pääpaino myös ohjattu erityisesti Hiekkasärkkien pohjoisosiin. Muiden alueiden 
muuttuessa tehokkaammaksi maankäytöltään myös Kesärannan alueelle kohdistuu 
täydennysrakentamispaineita. Yleiskaavassa mitoitus ja aluevaraukset ovat suuntaa-antavia ja tarkentuvat 
asemakaavan yhteydessä. Asemakaavaehdotuksessa alueelle esitetty rakentamisen määrä ja laajuus 
poikkeavat selvästi osayleiskaavan mukaisesta ratkaisusta. Asemakaava toteuttaa oyk:n periaatteita 
rakentamisen sekä viher- ja virkistysalueiden sijoittumisesta. Rakentamisen tehokkuus vastaa kaupungin 
tavoitteita alueen maankäytöstä. Kunnallistekniikka ei perustele rakentamisen tehokkuutta, mutta sen 
rakentamisesta aiheutuvat kustannukset jakautuvat useammalle alueen tontille.  
 
Rakentamisen mitoituksen perusteita on esitetty kaavaselostuksen sivulla 13. Rakentamisen mitoitus. 
 
Esitetyt rakennuspaikat (tontit) vastaavat pinta-alaltaan ja rakennusoikeudeltaan matkailukeskuksen loma-
asuntotonttialueen mitoitusta. Maankäytön tehokkuudesta päättää Kalajoen kaupunki. Rakentamisen tehokkuus 
mahdollistaa laajat lähivirkistysalueet ja matkailukeskuksen kasvun ja Kesärannan alueen osalta on kyse 
matkailukeskuksen, Kalajoen Hiekkasärkkien, maankäytön suunnittelusta. Tehokkaampi uudis- ja 
täydennysrakentaminen muuttaa rakennetun ja luonnonympäristö ilmettä. Rakentaminen esitetään tehokkaana, 
jotta vastaavasti enemmän alueita voidaan jättää luonnontilaisiksi.  
 
Liito-oravien osalta päivitetyssä luonto-selvityksessä todetaan, että entiset liito-oravien reviirit ovat selvityksen 
aikaan tyhjillään, mikä voi olla tilapäistä, vaikka selvityksen tekohetkellä liito-oravista ei tehty havaintoja. Tämän 
vuoksi asemakaavan luonnosvaiheen suunnitelmaa muutettiin siten, että mahdollistettiin paremmin liito-oravien 
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liikkuminen alueella itä-länsi suuntiin. Selvityksessä todettiin, että sopivia lisääntymis- ja levähdyspaikkoja, joihin 
suojelua erityisesti kohdistettaisiin, ei löytynyt. 
 
 

12) Petri Saari 
 

Koskee tonttia 500/17. Maastokatselmuksessa on sovittu, että kulkuyhteys rantaan osoitetaan. Mökin arvo 
vähenee, jos yhteyttä rantaan ei osoiteta.  
 
Vastine: Neuvotteluissa maastossa todettiin, että yleistä kulkua rantaan ei Sonninnokan mökkiläisten (Saaret) 
puolelta haluta osoitettavan kaavallisesti. Maanomistajan ja mökkiläisten välillä on syytä erikseen sopia 
kulkuyhteydestä rantaan tontin 500/18 tai 500/19 kautta. Kulkuyhteys voidaan lohkomistoimituksessa osoittaa 
rasitteena.  

 
 

13) Jaakko ja Merja Okkonen 
 

Koskee tonttia 500/8. Muistutuksessa esitetään tontin jakamista kahteen erilliseen tonttiin, joille jaettaisiin 
kaavaehdotuksessa esitetty rakennusoikeus. 

 
Vastine: Asemakaavassa on uudisrakentamispaikat osoitettu pääasiassa olevien rakennuspaikkojen taakse. 
Mikäli suuria tontteja on jaettu pienempiin, on tontit sijoitettu olevan rakennuspaikan taakse. Tämän lisäksi oleva 
rakennus apurakennuksineen on sijoitettu keskelle tonttia. Tonttia ei voi tarkoituksenmukaisesti jakaa kahteen 
osaan. 

 
 

14) Kaisa-Mari Paananen  
 

Koskee tonttia 500/9. Muistutuksessa esitetään tontin jakamista kahteen erilliseen tonttiin, joille jaettaisiin 
kaavaehdotuksessa esitetty rakennusoikeus. 

 
Vastine: Asemakaavassa on uudisrakentamispaikat osoitettu pääasiassa olevien rakennuspaikkojen taakse. 
Mikäli suuria tontteja on jaettu pienempiin, tontit on sijoitettu olevan rakennuspaikan taakse mantereen puolelle. 
Tämän lisäksi olevat rakennukset on sijoitettu tontilla etäälle toisistaan. Tonttia ei voi tarkoituksenmukaisesti 
jakaa kahteen osaan. 

 
 

15) Anu ja Olli-Pekka Prittinen, Mari-Lea ja Harri Hautala 
 

Koskee tonttia 126/4. Muistutuksessa pyydetään huomioimaan loma-asunnon jätevesisäiliön sijainti 
uudisrakennuspaikan ja katuyhteyden rajan läheisyydessä. 

 
Vastine: Jätevesisäiliön sijainti on tarkistettu. Se sijoittuu kokonaisuudessaan tontille.  
 
 

16) Mika Alavesa / Wesain Oy 
 

Koskee korttelia 518. Muistutuksessa pyydetään muuttamaan korttelin kaavamerkintää siten, ettei siinä 
määrättäisi rakennettavien loma-asuntorakennusten lukumäärää, vaan että tontille olisi mahdollista rakentaa 
pienempiä rakennuksia useampi. 
 
Vastine: Rakennusten lukumäärän rajoitus voidaan poistaa kaavaehdotuksesta.  
 
 
Kari Nykänen / Arkkitehdit m3 
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                 5.10.2012 

 
O S A L L I S T U M I S -   J A   A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A 

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 42 §:n mukainen 

suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä kaavaa laadittaessa. 

 

KESÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 
Pikku-Keskuskarin, Sonninnokan ja Tiironnokan alueet 

 

 

 

 
 

 
 
Kuva 1 suunnittelualueen rajaus opaskartalla 

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 63 §) sekä maankäyttö- ja 
rakennusasetuksen (MRA 42 §) mukainen tiedote osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavan 
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vaikutusten arvioinnista. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä on mahdollista jättää kirjallinen 
mielipide. 
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Suunnittelualue 
 

Asemakaavan suunnittelualue sijaitsee Hiekkasärkillä Golfkentän ja meren rannan välissä Pikku- 
Keskuskarin sekä Tiironnokan välisellä alueella. Koillisessa asemakaava-alue rajautuu Pikku- 
Keskuskarin asemakaavoitettuun loma-asuntoalueeseen, kaakossa Viitapakkojen harjualueeseen, 
lounaassa Tiirontiehen sekä Vesirannantiehen ja luoteessa mereen. Suunnittelualueen pohjoispuolella 
on Keskuskarin satama ja Hiekkasärkkien leirintäalue hiekkarantoineen. Alueen länsipuolella 
Viitapakkojen ja VT8:n välissä on lomarakentamista ja golf-väyliä. Etelässä ranta-alue jatkuu 
hajanaisena lomarakentamisena ja päättyy Rahjan satama-alueeseen. 

 
Taustaa 
 

Kesärannan alueella on yksityistä, pääosin asemakaavan ulkopuolista loma-asutusta, jonka 
maankäyttöä selkeytetään asemakaavalla. Alueella on jakokunnan ja yksityisen maanomistuksen lisäksi 
laaja Kalajoen kaupungin omistama maa-alue.  Asemakaavan tavoitteena on muodostaa meren rannalle 
uusi vetovoimainen loma-asuntoalue sekä täydentää virkistysalueita ja ulkoilureittejä. Kaavoituksen 
yhteydessä selvitetään myös mahdolliset golfkentän laajenemistarpeet.  

 
Vireilletulo 
 

Asemakaavatyö on ollut esillä vuoden 2012 kaavoituskatsauksessa ja alueen kaavoitusta ja 
konsultinvalintaa koskeva päätös on tehty 3.10.2012.  

 
Mitä alueelle suunnitellaan? 
 

Asemakaava-alue on osittain yksityisessä, Kalajoen kaupungin ja Etelänkylän jako- ja kalastuskunnan 
omistuksessa. Suunnittelualueella tutkitaan alueen hyödyntämistä erityyppiseen loma-
asuntorakentamiseen sekä virkistyskäyttöön. Kesärannan asemakaavan suunnitelman tarkoituksena on 
esittää, miten asemakaava-alue on täydennettävissä rakentamisen ja kunnallisteknisten verkkojen 
osalta, ja miten sen liittyminen olemassa olevaan rakentamiseen, verkostoihin sekä palvelukeskukseen 
on tarkoituksenmukaista toteuttaa.  

 
Suunnittelutyön tarkoituksena on löytää alueen vahvuudet ja vetovoimatekijät, joiden avulla loma-
asuinalueen liittyminen ympäristöönsä, luonnon ja maiseman elementit, liikkumisen järjestelyt, 
kunnallistekniset sekä täydennysrakentamisen tapa pystytään ratkaisemaan. Suunnittelutyön avulla 
pyritään löytämään alueelle kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti korkeatasoinen ratkaisu ja luomaan 
kaavalliset edellytykset sen toteutumiselle 

 
MRL:n mukaisen suunnittelu- ja vuorovaikutusprosessin tuloksena saadaan asemakaavaehdotus, jossa 
kaupungin tavoitteet, sidosryhmien näkemykset, osallisten mielipiteet, viranomaisten kannat sekä 
poliittiset päätökset on sovitettu yhteen toimivaksi kokonaisuudeksi. 

 
Miten työ tehdään? 
 

Asemakaavan maankäytönsuunnittelu sekä liikenteen, katujen ja ympäristön yleissuunnittelu tehdään 
konsulttityönä. Asemakaavan laatimisesta vastaa Arkkitehdit m3 Oy, liikenteen ja katujen suunnittelun 
sekä ympäristösuunnittelun suorittaa Plaana Oy.  
 
Maankäytönsuunnittelua ohjaa Kalajoen kaupungin elinkeino- ja maankäyttötoimikunta, jonka esitysten 
perusteella asemakaava viedään kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsiteltäväksi sekä päätettäväksi. 
 

Vaikutukset ja niiden arviointi 
 

Maankäytönsuunnitelmia vertaillaan ja arvioidaan maiseman, kaupunkikuvan, toimintojen sisällön ja 
määrän, liikenneratkaisujen, ympäristöllisten ratkaisujen, kestävän kehityksen sekä taloudellisuuden 
perusteella. Asemakaava-alueelta laaditaan aluksi vaihtoehtoisia suunnitelmia, joiden pohjalta 
asemakaavaluonnoksen sisältö laaditaan. Asemakaavaan liitetään luonnos- ja ehdotusvaiheessa 
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vaikutusarviot kaupunkikuvaan, rakennettuun ympäristöön, luontoon, maisemaan, liikenteeseen, 
taloudellisuuteen ja tekniseen huoltoon. 
 

 
Kuva 2 ilmakuva suunnittelualueelta 
  

 
Kuva 3 ote Hiekkasärkkien rantaharjualueen osayleiskaavasta 
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Laadittavat selvitykset 

 
Asemakaavan pohjaksi tehdään muun muassa seuraavat tarkastelut ja selvitykset: 

- Luontoselvitys 
- Linnustoselvitys 
- Maisemallinen tarkastelu  
- Rakennetun ympäristön selvitys 
 

Osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen suunnittelutyön aikana ja aikataulu 
 

Kesärannan asemakaavan suunnittelutyö käynnistetään vuoden 2012 syksyllä ja työ pyritään saamaan 
valmiiksi vuoden 2013 vuoden aikana. 
 
Kaavan vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10 / 2012 
 
MRL 63 §, MRA 30 §, MRL 63 §  
Vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ilmoitetaan paikallislehdissä ja kirjeitse 
osallisille. Osalliset voivat esittää Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle neuvottelua OAS:n 
riittävyydestä. 
 
Kaavan valmistelu eli luonnosvaihe 02-03 / 2013 
 
MRL 62 §, MRA 30 §  
Kaupunginhallitus päättää kaavan asettamisesta nähtäville. Kaavaluonnos valmisteluaineistoineen on 
tarkoitus asettaa nähtäville helmikuussa, jolloin siitä pyydetään lausunnot. Nähtävilläoloaikana voi jättää 
mielipiteitä kaavaluonnoksesta. Luonnosvaihtoehdot esitellään yleisötilaisuudessa. 
 
Asemakaavaehdotus 05-06 / 2013 
 
MRL 65 §, MRA 27 §  
Kaupunginhallitus päättää kaavan asettamisesta nähtäville. Kaavaehdotus on julkisesti nähtävänä 
vähintään 30 päivää. Kaupunkilaisilla ja osallisilla on mahdollisuus tehdä kaavasta kirjallinen muistutus 
kaavan nähtävilläoloaikana. Muistutuksen tekijälle tiedotetaan kaavavaiheista, jos hän niin haluaa ja 
kirjallisesti ilmoittaa yhteystietonsa (MRL 67§). Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot. Kalajoella 
muistutukset käsittelee kaavoittaja, elinkeino- ja maankäyttötoimikunta ja kaupunginhallitus. 
Ehdotusvaiheessa järjestetään viranomaisneuvottelu.  

 
Asemakaavan hyväksyminen 08 / 2013  
 
MRL 52 §  
Valtuusto käsittelee kaavan hyväksymistä kaupunginhallituksen esityksestä. Hyväksymispäätöksestä 
kuulutetaan kunnallisten ilmoitusten yhteydessä paikallislehdissä. Kaavan hyväksymisestä voi valittaa 
hallinto-oikeudelle. Alueellinen ELY-keskus voi tehdä kaupungille oikaisukehotuksen valitusajan 
kuluessa.  

  
 Kaavan voimaantulo 

MRA 93 §  
Kaava kuulutetaan lainvoimaiseksi jos hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu tai jos valitukset on 

 hylätty. 
 
 

Osalliset 
Osallisia asiassa ovat suunnittelualueen maanomistajat, vuokra-alueiden haltijat, toimijat ja asukkaat, 
joiden olosuhteisiin suunnitelma saattaa vaikuttaa. Edellisten lisäksi osallisia ovat viranomaiset ja 
yhteisöt, joiden toimialaa alueen suunnittelutyö koskee. 
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Alueen suunnittelu tapahtuu vuorovaikutuksessa osallisten, suunnittelijoiden ja viranomaisten kanssa. 
Osallisille ja muille järjestetään suunnitteluprosessin aikana yleisötilaisuuksia (kaavakokoukset). 
 
Osalliset: 
- Alueen maanomistajat ja -vuokraajat  
- Kalajoen kaupungin tekninen lautakunta  
- Kalajoen kaupungin ympäristölautakunta  
- Pohjois-Pohjanmaan Liitto  
- Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus  
- Pohjois-Pohjanmaan museo  
- Jokilaaksojen pelastuslaitos  
- Pohjanmaan PPO Oy 
- Osuuskunta Valkeavesi  
- Elenia Verkko Oy  
- Kalajoen Lämpö Oy  

 
Yhteyshenkilöt: 
 

KALAJOEN KAUPUNKI  
 

Maankäyttöpalvelut  Kaavoituspäällikkö Aleksiina Paakki 
   Kalajoentie 5    

85100 Kalajoki 
puh 044 4691 225   

   etunimi.sukunimi@kalajoki.fi   
KONSULTIT 
 
Maankäyttö  Arkkitehdit m3 Oy/ Kari Nykänen 
   Kauppurienkatu 23, 90100  OULU 

puh. 08 557 3036, 040 847 3275 
   kari.nykanen@arkkitehdit-m3.fi 
 
Liikennesuunnittelu Plaana Oy/ Jorma Hämäläinen 
   Tyrnäväntie 12, 90400  OULU 
   puh.0207 999 740, 040 776 1544 
   jorma.hamalainen@plaana.fi 
 

Ympäristösuunnittelu Plaana Oy / Leena Pehkonen 
   Tyrnäväntie 12, 90400  OULU    

puh. 0207 999 759, 040 517 9073 
   leena.pehkonen@plaana.fi 
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