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1. SUUNNITTELUALUE 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
3-d maastomalli suunnittelualueesta, Sweco Ympäristö 2018.  
Vasemmalla meanderoiva Siiponjoki ja oikealla yläreunassa Kalajoen jokisuu. 
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Suunnittelualueen pinta-ala on noin 640 ha.  
 
Alue rajautuu valtatie 8:aan sen mantereen puolelle, missä sijaitsee pienkonekent-
tä, moottoriurheilurata ja kaksi maa-ainesten ottoaluetta.  
Muilta osin alue on kaunista jäkälädyynimuodostumaa. 
 
Valtatien meren puolella on kaavoitetut, Kalajoen Hiekkasärkkien matkailu ja loma-
asuntoalueet. 
 
Pääosa alueen maista on kaupungin omistuksessa (6/2017).  
 
Alueen pohjoispuolella on Maristonpakkojen Natura-alue ja eteläpuolella Siipojoen 
Natura-alue. Niiden osalta tehdään Natura-arvioinnin tarveselvitys. 
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2.  SUUNNITTELUTEHTÄVÄ 
 
Osayleiskaava on tärkeä kunnan kehitystä ohjaava väline maankäytön suunnittelussa. Sen tehtävä-
nä on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä 
toimintojen yhteen sovittaminen. Oikeusvaikutteinen yleiskaava ohjaa kunnan päätöksentekoa.  

Alueelle on laadittu matkailupainotteinen maankäytön kehittämissuunnitelma  yhteistyössä yrit-
täjien, konsultin ja kunnan edustajien kesken. Suunnitelma valmistui vuoden 2017 lopulla, jonka 
jälkeen yleiskaavoitus käynnistyy. Tehtävänä on luoda kaavalliset edellytykset kehittämissuunnitel-
massa esitettyjen toimintojen ja liikenneyhteyksien toteuttamiselle. 

 

3.  SUUNNITTELUTILANNE 

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava 

Kaava-alueella on voimassa Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava, joka on vahvistettu 
ympäristöministeriön päätöksellä 17.2.2005. Se on koko maakunnan ja kaikki 
maankäyttökysymykset käsittävä ns. kokonaismaakuntakaava. Maakuntakaavan uudistaminen on 
käynnistynyt syyskuussa 2010. Kaavan tarkistaminen ja täydentäminen katsottiin tarpeelliseksi jo 
toteutuneiden ja vireillä olevien lakimuutosten, tarkistettujen valtakunnallisten 
alueidenkäyttötavoitteiden, uuden maakuntasuunnitelman ja liiton muiden strategioiden 
toteuttamiseksi. Kokonaismaakuntakaava kumoutuu vaihekaavassa käsiteltyjen teemojen ja 
korvaavien merkintöjen osalta vaihekaavan saadessa lainvoiman. 
 
 

 
Ote kokonaismaakuntakaavasta. 
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1. vaihemaakuntakaava on vahvistettu Ympäristöministeriössä 23.11.2015 ja 2. 
vaihemaakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 7.12.2016. Molemmat ovat 
lainvoimaisia. Vireillä on 3. vaihemaakuntakaava, jonka teemoja ovat kiviaines- ja pohjavesialueet, 
mineraalivarat ja kaivokset sekä tarvittavat tuulivoima ym. päivitykset. 
 

 
Ote vaihemaakuntakaava 1:stä. 
 
 
Suunnittelualueelle sijoittuvia merkintöjä ovat: 
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Ote vaihemaakuntakaava 2:sta. 

 

 

 
 

 

 
 
Lisätietoja saa Pohjois-Pohjanmaan liiton nettisivuilta (www.pohjois-pohjanmaa.fi). 
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Yleiskaavat 

Suunnittelualueelle sijoittuu osittain kaksi kaksi voimassa olevaa yleiskaavaa. Eteläosalla on kulma 
Rahjankylän osayleiskaavaa vuodelta 1985 ja valtatien varressa 26.2.2008 vahvistunut 
Rantaharjualueen osayleiskaava. 
 
Rahjankylän osayleiskaavassa olevat pihapiirit on osoitettu pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi AP. 
Risteyksessä on ollut toimiva maatilan talouskeskus (ympyrämerkintä) Pihapiirien ympärillä on maa- 
ja metsätalousaluetta M, maatalousaluetta MT ja maa-ja metsätalousaluetta, jolla on ulkoilun 
ohjaamistarvetta MU. Siiponjoki on merkitty vesialueeksi W. Lisäksi alueelle on laadittu erillinen 
ympäristösuunnitelma (paksu katkoviiva). 
 

 
Ote Rahjankylän osayleiskaavasta 
 
 
Rantaharjualueen osayleiskaavassa valtatien eteläpuolelle on osoitettu teollisuuden ja 
työpaikkojen alue TPY, jolla ympäristö asettaa toimintojen laadulle erityisiä vaatimuksia. Valtatie-8 
on yleisen tien aluetta LT  ja sen vieressä suojaviheraluetta EV. Oleva pumppaamo on 
yhdyskuntateknisen huollon aluetta ET.  
 
Lentokentän ympäristö on laajasti kehittämisaluetta ke. Alueen kehittämisessä matkailun, ilmailun ja 
moottoriurheilun tarpeisiin tehdään ympäristövaikutusten arviointi tai YVA-lain mukainen selvitys. 
Kaupungilla on MRL:n 112 §:n mukainesti etuosto-oikeus etuostolain 5 §:n 1 momentissa asetetusta 
pinta-alarajoituksesta riippumatta. Asemakaavaa laadittaessa tehdään alueen toteuttamisesta 
kertyvien hyötyjen ja kustannusten jakamiseksi kunnan ja kiinteistönomistajien kesken 
kiinteistöjärjestely, siten kuin siitä erikseen säädetään, milloin jakamiseen tämän lain säännöksistä 
poikkeavalla tavalla on olosuhteista johtuen erityistä syytä (MRL 112§)  
 
Välialueet ovat maa- ja metsätalousvaltaista aluetta M.  
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Lisäksi alueella on tärkeä pohjavesialue pv, missä alueelle ei saa sijoittaa sellaisia toimintoja, jotka 
saattavat aiheuttaa pohjaveden pilaantumista tai likaantumista: alueelle rakentamista ja muita 
toimenpiteitä saattavat rajoittaa vesilain 1 luvun 18 §:n mukainen pohjaveden muuntamiskielto ja 
ympäristönsuojelulain 8 §:n mukainen pohjaveden pilaamiskielto. 
 
Muita merkintöjä ovat oleva ulkoilureitti alikulkuineen, kevyenliikenteen yhteystarve ja 
moottorikelkkareitti sekä eteläosaan rautatien yhteysradan tarve rantaan kohti Rahjan satamaa. 
 

 
Ote Rantaharjualueen osayleiskaavasta. 

Asemakaavat 

Suunnittelualueesta pieni pala on Hiekkasärkkien asemakaavassa merkitty katu- ja liikennealueeksi 
huoltoaseman liittymän kohdalla. Ajantasakaava on päivitetty maaliskuussa 2017. 
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Ote ajantasa-asemakaavasta, joka on päivitetty 17.3.2017. 

 

Rakennusjärjestys 

Kalajoen kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty valtuustossa 30.1.2003. 
 
 

4.  LAADITUT JA LAADITTAVAT SELVITYKSET JA SUUNNITELMAT 
 
Arkeologinen inventointi 2017,  
Inventointi valmistui kesäkuun lopulla 2017. Alueelta ei löytynyt muinaisjäännöksiä tai tervahautoja, 
Pohjanmaan rantatien linjauksen lyhyt pätkä sijoittuu eteläkulmalle, osin piha-alueelle. 
 
Luontoselvitys 2017 
Inventointi valmistui marraskuun lopulla 2017. Alueelle sijoittuu pohjavesialuetta, harjujensuojelu / 
Natura-alue, arvokas tuuli- ja rantakerrostuma, metsälakikohteita, muita arvokkaita suokohteita ja 
kaksi aiempaa uhanalaisen lajin havaintoa. 
 
Natura-tarveselvitys 2018 
Selvitys tehdään, kun suunnitteluratkaisu on valittu ja sen vaikutuksia voidaan arvioida. 
 
Liikenneselvitys 
Nykytilanne on kartoitettu keväällä 2017. 
 
Meluselvitys 2018 
Tehdään tarvittaessa 1. viranomaisneuvottelun jälkeen. Alueella on sekä liikennemelua että 
lentomelua. 
 
Maisemaselvitys 2018 
Valmistellaan keväällä 2018. 
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Hiekkasärkkien mantereen puoleisen alueen kehittämissuunnitelma 
Suunnitelma on päivätty 26.7.2017 ja sitä valmisteltiin vajaan vuoden ajan tiiviissä yhteistyössä 
alueen yrittäjien ja kaupungin edustajien kanssa. Tehtävänä oli laatia matkailupainotteinen 
maankäytön kehittämissuunnitelma tälle yleiskaavoitettavalle alueelle. Suunnitelma tähtää Kalajoen 
matkailun kasvuohjelman mukaisiin tavoitteisiin vuonna 2025. Siinä tuotettiin uusia matkailuideoita 
ja luotiin Kalajoen matkailun kehittämisen kärki sekä yhteinen tahto ja näkemys eri osapuolten 
kesken. 
 
Alueelle luotiin neljä erilaista kehittämisteemaa ja aluetta: Tapahtumakaupunki, Airpark, Motor world 
ja Wellness & recreation base camp. Toimintakonseptit vastaavat kansainväliseen kysyntään ja 
ympärivuotiseen toimintaan. Rakentamisessa pyritään ekologisuuteen ja liikkumiseen alueen sisällä 
ilman ajoneuvoja. Alueen luontoarvoja vaalitaan ja tuodaan esille vetovoimatekijöinä. Kohteet ovat 
helposti saavutettavissa valtatieltä ja satamista sekä lentokentältä. 
 

 
 
 

5.  SUUNNITTELUN  TAVOITTEET 

Tavoitteena on laatia kaavalliset edellytykset kehittämissuunnitelmassa esitettyjen toimintojen ja 
liikenneyhteyksien toteuttamiselle. Tavoitteena on luoda Hiekkasärkkien alueesta nykyistä 
vetovoimaisempi ja ympärivuotisempi matkailukohde Kalajoen matkailun kasvuohjelman mukaisesti 
nykyisen matkailijavirran ja volyymin kaksinkertaistamiseksi. Tämä merkitsee uutta 
majoitusrakentamista sekä aktiviteetteihin liittyviä uusia rakenteita. 

Tavoitteena on määritellä rakentamiseen parhaiten soveltuvat alueet huomioiden kaavoitusta varten 
laadittavat selvitykset. Toimintojen periaatteellinen sijoittuminen on jo muotoutunut 
kehittämissuunnitelmassa. Yleiskaavassa määritellään rakennettavien alueiden, virkistysalueiden 
sekä tieverkon ja ulkoiluverkostojen laajuus ja mitoitus sekä toteuttamisen ajoitus. Rakenne 
kytketään rannan puolen rakenteeseen, missä valtatieliittymien ja alikulkujen paikat tutkitaan 
tarkemmin yhteistyössä ELY:n liikennevastuualueen kanssa. 

Haasteena on luoda rakenne, joka korjaa huonokuntoiset tai monotoniset alueet mm. rakentamalla 
sinne rakennuksia tai maisemoinnin keinoin kuten suojavalleilla (dyyni) tai maauimalalla (flada). 
Isojen tapahtumien vaatimat laajat alueet ja viihtyisä virkistysmiljöö ovat ristiriitaisia tavoitteita, 
joiden yhteen sovittaminen on haastavaa. Laajan ja aukean lentokenttäalueen ja virkistystoimintojen 
sekä rakennusten sijoittelu kentän ja valtatien välille tehdään tarkemmassa mittakaavassa 
vaihtoehtotarkastelun avulla. Jotta alueesta saadaan vetovoimainen se edellyttää ennakkoluulotonta 
ideointia ja suunnittelua, uuden matkailukylärakenteen ja lähimaiseman muotoilua suhteutettuna 
toimintojen mitoitukseen, tavoitteisiin ja toteutettavuuteen. 
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6. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 
 

Vaikutusten arviointi on kiinteä osa osayleiskaavan laatimista ja vaikutukset arvioidaan sekä 
mahdollisista vaihtoehdoista, että lopullisesta kaavaratkaisusta. Vaikutusten arvioinnin painopiste on 
luonnosvaiheessa. Arviointi tehdään vuorovaikutuksessa ympäristöselvitysten tekijöiden kanssa ja 
kaavoitushankkeen keskeisten sidosryhmien kanssa.  

Vaikutuksia kuvataan ja niitä ennustetaan kullekin vaikutukselle ja tarkastelukokonaisuudelle 
ominaisella tavalla sekä sanallisesti, että mahdollisten tunnuslukujen avulla. Vaikutusten arvioinnin 
aikana otetaan kantaa myös mahdollisten haittojen lieventämismahdollisuuksiin.  

Osayleiskaavan arvioinnissa vaikutuksia kuvataan niiden muutosten kautta, joita toteuttaminen 
aiheuttaa suhteessa nykytilaan. MRL 9 §:n ja MRA 1 §:n mukaisesti vaikutukset arvioidaan liittyen 
1) ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön; 2) maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon; 3) 
kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin; 4) alue- ja 
yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen; 5) kaupunkikuvaan, 
maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön. 

 

7.  OSALLISET, OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUS 
 
”Kaikilla niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huo-
mattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelus-
sa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida 
kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta” 
(MRL 62§). 
 
 
 

Osallisia ovat esimerkiksi seuraavat tahot: 

• Alueen maanomistajat ja vuokralaiset  

• Hiekkasärkkien loma-asukkaat ja matkailijat 

• Kalajoen kotiseutuyhdistys 

• Etelänkylän jako- ja kalastuskunta 

• Kalajoen Metsästysyhdistys 

• Kalajoen Eteläpuolen Metsästysseura  

• Kalajoki-Alavieska riistanhoitoyhdistys 

• Kalajoen luonnonsuojeluyhdistys  

• Keski-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys  

• Jokilaaksojen kelkkailijat ry 

• Kalajoen Latu ry 

• Kalajoen yrittäjät ry 

• Kalajoen matkailuyhdistys ry 

• Kalajoen ilmailukerho ry 

• Kalajoen Road Racing 

• Moottorikerho / Urheiluautoilijat ry 

• Kalajoen Hevosystäväinseura ry 

• Rannikon ratsastajat ry 
 

 
Tiivis vuorovaikutus kaavan laatijan ja osallisten välillä on perusta työn onnistumiselle. Työtä 
ohjaavat Kalajoen kaupungin viranhaltijat sekä elinkeino- ja maankäyttötoimikunta ELMA. 
Kaavakonsulttina toimii SWECO Ympäristö Oy.  

Kaavaprosessin aikana järjestetään MRL:n mukaiset julkiset nähtäville asettamiset, jolloin kunnan 
jäsenillä ja osallisilla on mahdollisuus tutustua kaava-aineistoon ja jättää siitä mielipiteitä ja 

• Jokilaaksojen pelastuslaitos 

• Museovirasto  

• Pohjois-Pohjanmaan liitto 

• Pohjois-Pohjanmaan museo 

• Pohjois-Pohjanmaan ELY-
keskus 

 

• Osuuskunta Valkeavesi 

• Vesikolmio Oy 

• Fingrid Oyj 

• Elenia Verkko Oy 

• Elisa Oyj 
 

Kalajoen kaupungin  

• Maaseututoimikunta 

• Perusturvalautakunta 

• Sivistyslautakunta 

• Ympäristölautakunta 

• Tekninen lautakunta 
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muistutuksia. Kaavatyön aikana järjestetään myös yleisötilaisuuksia ja aineisto on nähtävillä kunnan 
internet-sivulla.  

 
 
8. SUUNNITTELUN SISÄLTÖ JA ALUSTAVA AIKATAULU 
 
8.1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 
 

Osayleiskaavan tekeminen käynnistetään laatimalla OAS, joka asetetaan 
nähtäville koko kaavaprosessin ajaksi. OAS ja kaavoituksen tavoitteet 
käsitellään Kaupunginhallituksessa ennen sen nähtäville panoa. 
Tavoitteet syntyvät pitkälti matkailun kehittämissuunnitelman pohjalta.  
Ensimmäinen viranomaisneuvottelu pidetään tammi-helmikuussa 2018. 

 

8.2 Yleisötilaisuus ja kysely osallisille, suunnittelun tavoitteet 
 

 

Suunnittelutyön alkuvaiheessa järjestetään vaikutusalueen 
maanomistajille yleisötilaisuus, jossa esitellään kaavahanketta ja 
kartoitetaan osallisten mielipiteitä ja toiveita. Yrittäjien tavoitteet on  
kirjattu kehittämissuunnitelmaan. 

 

 

8.3 Perus- ja ympäristöselvitykset, Natura tarveselvitys 
 

Osayleiskaavatyössä hyödynnetään alueella aiemmin tehdyt 
perusselvitykset, Kalajoen kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma, 
Kirkoilta kareille -kulttuuriympäristöohjelma sekä Siiponjoen alueelle tehty 
liito-oravaselvitys. 

Perus- ja ympäristöselvitysten tarve arvioitiin suunnittelutyön 
alkuvaiheessa. Perus- ja ympäristöselvityksissä kartoitetaan seuraavat 
asiat: luonto- ja maisematekijät; liikenne ja meluselvitys. Lisäksi 
selvitetään alueen suojelualueet, kunnallistekniikka, ympäristön 
häiriötekijät (liikenne, voimalinjat yms.); maanomistus sekä 
suunnittelutilanne. Muinaisjäännöksistä tehtiin arkeologinen tutkimus 
keväällä 2017.  

 
8.4 Kaavaluonnos 

Alkuperäinen, koko aluetta käsittävä kaavaluonnos laaditaan tehtyjen 
matkailun kehittämissuunnitelmien, perusselvitysten sekä tilaajalta, 
osallisilta ja viranomaisilta saadun palautteen pohjalta. Tavoitteiden 
pohjalta konsultti laatii 2-3 mitoitus- ja rakennevaihtoehtoa. Aineisto 
valmistellaan yhteistyössä kunnan kaavoittajan kanssa ja käsitellään 
kaupunginhallituksessa. Vaihtoehdot arvioidaan ja vertaillaan suhteessa 
tavoitteisiin ja ympäristöoloihin. 

 Kaavaluonnos ja valmisteluaineisto asetetaan nähtäville ja niistä 
pyydetään viranomaislausunnot. Osalliset voivat jättää kaavaluonnoksista 
mielipiteensä ja nähtävilläoloaikana järjestetään yleisötilaisuus, jossa 
osalliset voivat esittää mielipiteensä suunnitelmista.  

 

 

Aikataulu: 
5 –11 / 2017 
 
Natura-tarveselvitys 
4-5 / 2018 

Aikataulu: 
Luonnoksen valmistelu  
2- 4 / 2018 
 
Arviointi 4 / 2018 
 
2. viranomaisneuvottelu  
tarvittaessa 5 / 2018 
 
Kaavaluonnos nähtävil-
lä 5-6 / 2018 
 

Aikataulu: 
 
OAS ja viranomaisneu-

vottelu 1-2 / 2018 

Aikataulu: 
 
Yleisötilaisuus 1 / 2018 
 

Kysely: 1 / 2018 
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8.5 Kaavaehdotus ja kaavan hyväksyminen 

Luonnosvaiheesta saadun palautteen pohjalta konsultti täydentää ja 
muokkaa kaavaluonnokset kaavaehdotuksiksi. Tarvittaessa 3. 
viranomaisneuvottelu pidetään sen jälkeen, kun kaavaluonnoksista saatu 
palaute on käsitelty ja siitä seuraavat muutokset siirretty asiakirjoihin. 

Kaavaehdotus muokataan ja täydennetään viranomaisneuvottelusta 
saadun palautteen pohjalta ja asetetaan nähtäville. Kaavaehdotuksesta 
pyydetään lausunnot ja osalliset voivat jättää siitä muistutuksen.  

Kaupunginhallitus käsittelee lausunnot, mahdolliset saadut muistutukset 
ja niiden vastineet ja päättää voidaanko kaavaehdotus esittää valtuustolle 
hyväksyttäväksi. 

Kaupunginvaltuusto tekee hyväksymispäätöksen. Hyväksymispäätök-
sestä kuulutetaan kunnallisten ilmoitusten yhteydessä paikallislehdessä, 
kaupungin ilmoitustaululla sekä kaupungin internetsivuilla. Kaavan 
hyväksymispäätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen.  

 

 
8. YHTEYSTIEDOT 
 

Kalajoen kaupunki, Kalajoentie 5, 85100 Kalajoki: kaavoituspäällikkö Nina Marjoniemi 044 4691 
225, kaavasuunnittelija Sanna Matkaselkä, 044 4691 450 ja kaavoitusteknikko Terho Männistö, 044 
4691 222, e-mail: etunimi.sukunimi@kalajoki.fi  

SWECO Ympäristö Oy, Mäkelininkatu 17A, 90100 OULU: projektipäällikkö Riitta Yrjänheikki, 040 
7256672, e-mail: etunimi.sukunimi@sweco.fi, www.sweco.fi 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 124, 90101 OULU: arkkitehti Touko Linjama e-mail: 
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi  

 

Meneillään olevista kaavahankkeista saa lisätietoa Kalajoen kaupungin nettisivuilta: www.kalajoki.fi 

Aikataulu: 
Ehdotuksen valmistelu 
8-11 / 2018 
 
Kaavaehdotus nähtä-
villä 1-2 / 2019 
 
Kaavan viimeistely ja 
hyväksymiskäsittelyt 
3-4 / 2019 
 

mailto:etunimi.sukunimi@kalajoki.fi
mailto:etunimi.sukunimi@sweco.fi
mailto:etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
http://www.kalajoki.fi/

