KALAJOEN KAUPUNKI

HIEKKASÄRKÄT
HYTINPORTIN KORTTELI 101
SEKÄ SIIHEN LIITTYVÄT VR- JA KATUALUEET
Asemakaavan muutoksen selostus

2006
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1 PERUSTIEDOT
1.1

Kaava-alueen määrittely
Kunta: Kalajoen kaupunki
Kunnanosa: Hiekkasärkät, Hytinportti
Asemakaavan nimi: Hytinportin kortteli 101, asemakaavan muutos
Kaava-alueen koko: 1,17 ha
Kaavanlaatija: Kalajoen kaupunki, kaavoitusarkkitehti Seija Haarala ja
kaavasuunnittelija Aleksiina Paakki
Kaavan sisältö: Asemakaavan muutosalueen kortteli 101 jaetaan kahdeksi eri tontiksi.
Rakennusoikeus jaetaan tonttikohtaisesti ja rakennusoikeutta lisätään vähäisesti. Korttelia laajennetaan etelärajoistaan VR-alueelle. Usvametsän tien alitus muutetaan ylitykseksi, olemassa olevan mukaiseksi.
Vireille tulo: Kaupunginhallitus päätti kaavoituksesta päätöksellä 28.11.2005 § 321.
Kaavahanke saatettiin vireille 3.5.2006 postitetuilla ilmoituskirjeillä.
Nähtävillä olot:
- OAS ja kaavaluonnos
- Kaavaehdotus
Hyväksymispäivämäärät:
- Kaupunginhallitus
- Kaupunginvaltuusto

3.5.- 26.5. 2006
17.8.-15.9.2006
2.10.2006 § 243
24.10.2006 § 108

Kaava-alueen sijainti
Asemakaavan muutosalue sijaitsee Kalajoen Hiekkasärkien Hytinportin alueella, Keskuskarintien eteläpuolella.
1.2

Kaavan tarkoitus
Kaavoitustyössä pyritään vastaamaan maanomistajien muuttuneisiin tarpeisiin. Kortteli jaetaan, laajennetaan ja rakennusoikeudet jaetaan tonttien kesken. Kaavamuutoksessa tarkastellaan virkistysreitin linjausta ja muutetaan Usvametsäntien reittialituksen
merkintä nykyistä tilannetta vastaavaksi.
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1.4

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista
1 Seuranta- ja tilastolomake
2 Kunnallistekniikka
3 Maanomistus
4 Ote voimassa olevasta asemakaavasta
5 Kaavoitussopimukset
6 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
7 Esimerkki piharakennukseksi

1.5

Luettelo kaavaa koskevista asiakirjoista ja lähdemateriaalista
Kalajoen Hiekkasärkkien luonto, Nordia tiedonantoja 2/1995
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2 TIIVISTELMÄ
2.1

Kaavaprosessin vaiheet
Kortteli 101 oli toteutunut Kalajoen kaupungin luovutettua vuonna 2003 korttelin 101
tontin. Kahdelle eri omistajalle syntyi tarve selvittää rakennusoikeuden jakautuminen
korttelissa. Kaavanmuutostarve syntyi yksityisten tontinomistajien tarpeesta. Heidän
hyväksyttyään kaavoitussopimukset, kaavaprosessi käynnistyi kaupunginhallituksen
päätöksellä 28.11.2005 § 321. Vireilletulosta ilmoitettiin kirjeitse 3.5.2006. Samassa
yhteydessä osallisille ilmoitettiin valmisteluvaiheen kuulemisesta 26.5.2006 asti. Viranomaisille ja yhteisöille lausuntopyynnöt lähetettiin 31.5.2006.

Nähtävillä ollut kaavaluonnos

Kaavaehdotus
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2.2

Asemakaava
Kaavassa on laajennettu korttelia 101 etelään päin. Laajennus on yhteensä 590 m².
Kortteli on jaettu kahdeksi tontiksi. Molemmille tonteille on esitetty ohjeellinen rakennusala varastorakennuksille. Voimassa olevassa asemakaavassa korttelissa on rakennusoikeutta 540 k-m². Rakennusoikeutta on tarkistettu uudelleen. Uudet rakennusoikeudet ovat 390 k-m² tontilla 1 ja 270 k-m² tontilla 2. Rakennusoikeus on määritelty
molemmille tonteille tonttitehokkuudella e =0,17. Virkistysreitti linjataan uudelleen
vastaamaan nykyistä olemassa olevaa tilannetta. Usvametsäntien reittialitus muutetaan
ylitykseksi olemassa olevan tilanteen mukaan. Kaavateknisistä syistä kaavamuutosaluetta on laajennettu Keskuskarintien pohjoispuolen puistoalueelle, jotta kyseisellä pienellä alalla oleva vanha, vuonna 1986, vahvistettu asemakaava saadaan uudelle pohjakartalle.

2.3

Asemakaavan toteuttaminen
Kortteli 101 rakentuu yksityisten toimesta.

3 LÄHTÖKOHDAT
3.1

Selvitys suunnittelualueen oloista

Alueen yleiskuvaus

Asemakaavan muutosalue on loma-asutusaluetta Hiekkasärkkien matkailualueen ytimessä. Kortteliin 101 muodostuu keskeiset näkymät Keskuskarintien suunnasta ja Usvametsäntien ylittävältä kevyenliikenteen sillalta. Kortteliin on tällä hetkellä rakentunut kolme lomarakennusta ja yksi grillimökki.
3.1.1

Luonnonympäristö

Kaavamuutosalueen maasto on tasaista kuivahkoa variksenmarja-kanervatyypin mäntykangasta. Aluskasvillisuutta on paikoin erittäin vähän. Alueen pintamaalajina on
hiekka. Maaperän kulutuksenkesto on kohtalainen. Alue sijoittuu 8-9 metrin korkeuteen merenpinnasta. Hallitsevana maisemassa on melko avoin ja valoisa mäntymetsä.
3.1.2

Rakennettu ympäristö

Kaavanmuutosalue liittyy Hiekkasärkkien tiiviiseen loma-alueeseen, jossa on hyvin
monipuolisia palvelutoimintoja. Hiekkasärkkien monipuoliset matkailupalvelut sijaitsevat korttelin välittömässä läheisyydessä. Kaavanmuutosalueen korttelissa on lomaasuntoja. Ne on sijoitettu tontille luode-kaakko- suuntaisesti. Korttelista on suora yhteys virkistysreitteihin. Kunnallistekniikka on osoitettu liitteessä 2.
3.1.3

Maanomistus

Loma-asuntotontit ovat yksityisomistuksessa. VR-alue on kaupungin omistuksessa.
Maanomistajat on osoitettu liitteessä 3.
3.2
3.2.1

Suunnittelutilanne
Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset

Maakuntakaava
Ympäristöministeriö on vahvistanut maakuntakaavan (MRL 31§) 17.2.2005. Maakuntakaavassa suunnittelualue on loma- ja matkailualuetta.
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Ote maakuntakaavasta
Yleiskaava
Hiekkasärkän rantaharjualueen osayleiskaava on suunnitteluvaiheessa.
Voimassa oleva asemakaava
Kaavamuutosaluetta koskee pääosin 22.2.2001 vahvistunut asemakaava. Keskuskarintien pohjois-puolella on voimassa 4.2.1986 vahvistettu asemakaava. Ote voimassa olevasta asemakaavasta on liitteenä 4.

Ote Hiekkasärkkien kaavojen hyväksymisajoista
Rakennusjärjestys
Rakennusjärjestys on hyväksytty Kalajoen valtuustossa 30.1.2003 § 9.

6
Rakennuskiellot
Suunnittelualue ei ole rakennuskiellossa.
Pohjakartta
Suunnittelualueen pohjakartta on ilmakuvattu vuonna 1998 ja sitä on täydennetty kaavanmuutostöiden yhteydessä.
Lähiympäristön kaavatilanne ja suunnitelmat
Kalajoen kaupunginvaltuusto hyväksyi Hiekkasärkkien ydinalueen asemakaavan muutoksen 2.2.2006. Ympäristökeskuksen jätettyä asemakaavan muutoksesta oikaisukehotuksen, valtuusto on tehnyt uuden hyväksymispäätöksen 25.4.2006. Ydinalueen kaava
kuulutettiin lainvoimaiseksi 21.6.2006.

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET
Kirjeet sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos lähetettiin osallisille
3.5.2006. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos lähetettiin viranomaisille ja yhteisöille 31.5.2006.
4.1

Asemakaavan suunnittelun tarve
Kaavamuutoksen laatimistarve juontaa siitä, että kortteli luovutettiin kahdelle eri omistajalle. Kaupunginhallitus päätti 31.3.2000 § 86 luovuttaa puolet korttelin tontista
Osuuskauppa KPO:lle. Tontin toiselle osalle tehtiin maanvuokrasopimus 24.6.2003 perustettavan yhtiön lukuun. Valtuusto päätti 28.8.2003 § 40 tonttihinnoittelun yhteydessä
hinnan myös korttelille 101. Valtuuston hinnoittelupäätöksen perusteella kaupunki myi
alueen Asunto Oy Kalajoen Särkänhoville 21.3.2005. Asemakaavan muutos käynnistettiin maanomistajien esityksestä.

4.2

Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskeva päätös
Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskeva päätös 28.11.2005 § 321 Asunto Oy Särkänhoville ja Osuuskauppa KPO:lle vuokrattiin lisäaluetta viideksi vuodeksi varastorakennusten rakentamista varten ja alueelle laaditaan asemakaavan muutos, josta tehdään
sopimukset tonttien omistajien kanssa. Kaavoitussopimukset ovat liitteenä 5.

4.3

Osallistuminen ja yhteistyö
Osallisia ovat kaavanmuutosalueen maanomistajat ja lähitonttien omistajat, Kalajoen
kaupungin ympäristö- ja tekninen lautakunta, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen
Kalajokilaakson osasto, Osuuskunta Valkeavesi, Vattenfall Verkko Oy ja Pohjanmaan
PPO.
Kaavanmuutoksen vireille tulosta, kaavaluonnoksesta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on ilmoitettu osallisille kirjeitse 3.5.2006 sekä viranomaisille ja yhteisöille
kirjeellä 31.5.2006.
Laatimisvaiheesta lähetettiin kirjeet osallisille ja pyydettiin lausunnot ympäristölautakunnalta ja tekniseltä lautakunnalta, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselta,
Osuuskunta Valkeavedeltä, Vattenfall:lta ja PPO:lta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on liitteenä 6.
Kaavahankkeen yhteydessä ei ole järjestetty viranomaisneuvottelua.
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4.4

Asemakaavan tavoitteet
Kaavanmuutoksen tavoitteiksi on kirjattu
korttelin jakaminen kahdeksi tontiksi
korttelin 101 laajentaminen, siirtämällä korttelin etelärajaa VR-alueelle,
varastorakennuksia varten
rakennusoikeuksien jakautumisen tarkastelu tonttien kesken
virkistysreitin (polku/latu) siirtäminen paikalle, jossa se oikeasti sijaitsee
pienemmän polun siirtäminen uuden korttelirajan ulkopuolelle
Kaavaehdotuksen laadintavaiheen kaavamuutosaluetta laajennettiin korttelin 101 ulkopuolelle, jotta voitiin ottaa huomioon Keskuskarintien pohjoispuolen vanhan asemakaavan saattaminen uudelle pohjakartalle.

4.5

Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet
Asemakaavaratkaisuun johtivat selvät tarpeet ja reunaehdot, joiden pohjalta muotoileminen kaavaksi tapahtui. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa todettiin, että kaavalla ei tule olemaan olennaisia ympäristövaikutuksia välitöntä lähiympäristöään laajemmalla alueella. Vaikutuksia luonnon- ja rakennettuun ympäristöön selvitettiin havainnekuvien ja kuvaistutusten avulla.

Kuvaistutuksessa varastorakennus on sijoitettu tontin takaosaan
Mielipiteet ja niiden huomioonottaminen
Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluvaiheen aineistosta:
Lausuja:
Lausunto:

Vastine:

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen mielestä Hiekkasärkkien
alueella kaavamuutokset, joilla supistetaan vapaa-alueita ja vaikeutetaan virkistysreittien rakentamista eivät ole suositeltavia. Ympäristökeskuksella ei ole muuta huomautettavaa otsikossa mainitusta asemakaavan muutoksesta.
Korttelin laajentuminen on vähäistä eikä vaikuta oleviin virkistysreitteihin.
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Lausuja:
Lausunto:

Vattenfall Verkko Oy
Vattenfallilla ei ole kaavamuutoksesta huomauttamista.

Lausuja:
Lausunto:

Tekninen lautakunta/Kalajoen kaupunki
Teknisellä lautakunnalla ei ole huomauttamista Hiekkasärkkien Hytinportin korttelin 101 asemakaavan muutokseen. Kaavamuutoksen mahdolliset vaikutukset kiinteistöjen viemäriliityntämaksuihin tarkistetaan
voimassa olevan taksan mukaiseksi ja huomioidaan uusissa viemäriliittymäsopimuksissa.

Lausuja:
Lausunto:

Ympäristölautakunta/Kalajoen kaupunki
Ympäristölautakunnalla ei ole huomauttamista kaavamuutokseen.

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS
5.1

Kaavan rakenne
Kaavamuutoksessa on otettu huomioon luonnonympäristö, virkistys- ja ulkoilualueiden verkosto, olemassa olevat vesi-, viemäri, sähkö- ja puhelinverkostot, laajakaistaliittymät ja kaapeli-tv, olemassa oleva lomarakentaminen, tiestö ja maanomistusolot.
Kortteliin 101 on muodostettu kaksi tonttia laajentamalla korttelia VR- eli retkeily ja
ulkoilualueelle. Eteläpuolista korttelirajaa on siirretty, jotta varastorakennukset voidaan sijoittaa tontille. Niiden sijoittuminen on osoitettu ohjeellisella rakennusalan
merkinnällä. Korttelilaajennus liittää korttelin muotokieleltään muihin Hytinportin
kortteleihin ja luo alueen tunnusomaisuutta myös virkistysreitin suunnasta. VRalueella oleva virkistysreitti linjataan uudelleen olemassa olevan tilanteen mukaiseksi.
Usvametsäntien reittialitus muutetaan ylitykseksi, nykyisen tilanteen mukaan. Keskuskarintien levike muutetaan VR-merkinnäksi olemassa olevan tilanteen mukaisesti.

5.2

Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen
Asemakaavan keskeisenä tavoitteena ovat rakennetun ympäristön ja luonnonympäristön nivominen yhteen kaavamuutoskorttelissa ja sitä reunustavalla VR- alueella. Lisärakennusmassojen suuntauksella pyritään rakennetun ja rakentamattoman ympäristön
hienovaraiseen liitokseen. Asemakaavan muutoksella pyritään lisäksi yhdenmukaistamaan korttelin 101 muotokieli muihin Hytinportin alueen kortteleihin. Tässä alueen
koettavuus ulkoapäin (virkistysreitiltä ja Usvametsäntien ylityskohdalta) muodostuu
keskeiseksi.

5.3

Kaavan vaikutukset
Ohjeellisten rakennusalojen avulla ohjataan tulevaisuudessa korttelin lisärakentamista,
joka keskittyy sekundäärisiin rakennuksiin. Niiden sijoittelussa on pyritty huomioimaan korttelin sisäinen toimivuus, rakennusmassojen limittyminen, niin että näkymiä
muodostuu esteettömästi korttelin läpi. Tonttien uudet rakennusoikeudet on muodostettu lähimain tonttitehokkuuden e = 0,17 avulla.

5.3.1

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön

Alueen ominaisuudet säilyvät voimassa olevan kaavan mukaisina. Lisärakentaminen
tapahtuu rakennuskantaa tiivistäen. Mikäli lisärakentaminen on suunniteltua, se sopii
ympäristöön luontevasti.
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5.3.2

Vaikutukset luonnonympäristöön

Asemakaavan muutosalue on pääosin jo rakennettua ympäristöä. Asemakaavan muutos ei oleellisesti heikennä alueen, tai sen lähiympäristön luonnonolosuhteita. Korttelin
laajentaminen retkeilyalueelle tapahtuu hienovaraisesti. Sillä ei ole vaikutusta alueen
luonnonympäristön koettavuuteen.
5.4

Ympäristön häiriötekijät
Ympäristön häiriötekijöitä on ylimääräinen liikenne Hytinportin alueella, rakentaminen Röllipolulla ja virkistysreitin läheisyys. Lisärakennusten massan sijoittelulla päärakennusten suuntaisesti on pyritty osittain sulkemaan näkymiä virkistysreitin suuntaan.

5.5

Kaavamerkinnät ja –määräykset
RM- merkintä tarkoittaa matkailua palvelevien rakennusten korttelialuetta.
VR- merkintä tarkoittaa retkeily- ja ulkoilualuetta.
y- merkintä tarkoittaa kadun tai liikenteen ylittävää kevyen liikenteen yhteyttä.

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
6.1

Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat
Varastorakennusten rakentamista ohjaavat viereisten rakennusten rakennustapa. Rakennusoikeuden lisääntymisen myötä pienenkin lisärakentamisen tulee olla suunniteltua. Mahdollisten varastorakennusten tulee olla molemmilla muodostuvilla tonteilla
yhteneväiset sekä keskenään että päärakennuksen kanssa. Varastorakennusten tulee olla mahdollisimman vähäeleisiä ja selvästi alisteisia suhteessa päärakennuksiin. Tonttia
ei tule rajata aidalla tai muulla sellaisella korttelin etelärajalla. Esimerkki piharakennukseksi on liitteenä 7.

Korttelin sisäiset pihajärjestelyt
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6.2

Toteuttaminen ja ajoitus
Asunto Oy Särkänhovi ja Osuuskauppa KPO sitoutuvat kaavoitussopimuksen mukaan
ostamaan osoitetun lisäalueen kaavan hyväksymisen jälkeen tietyn sovitun hinnoittelun mukaisesti. Kaavoituskorvaukset tulevat maksettaviksi kaupungin valtuuston hyväksyttyä kaavamuutoksen.

Kalajoella 28.7.2006

Seija Haarala
kaavoitusarkkitehti

Aleksiina Paakki
kaavasuunnittelija

