
 

 

 

 

KALAJOEN 
KAAVOITUSKATSAUS 2018 

 

A.  KESKUSTAN OSAYLEISKA AVA 

Keskustan osayleiskaavan keskeisimmät tee-

mat ovat kaupunkikuvan kehittäminen, keskus-

tan ja Hiekkasärkkien, sekä keskustan ja Leton 

alueiden yhteensovittaminen, kuin myös palve-

luiden ja kaupan sijoittumisen tutkiminen. Kaa-

van laatii Serum arkkitehdit Oy. Osayleiskaava-

luonnos on ollut nähtävillä tammikuussa 2015 

ja kaavaehdotus tuodaan tavoitteellisesti nähtä-

ville kesän 2018 aikana. KAAVOITUSKATSAUS 

Kaavoitusohjelma esittelee vuosien 2018-2020 aikana vireillä olevia ja käynnistettä-

viksi arvioituja kaavoituksen hankkeita. Hankekohtaiset aikataulut ovat arvioita, kos-

ka hankkeiden aikatauluun vaikuttavat tekijät eivät ole tiedossa tätä kaavoituskat-

sausta laadittaessa. Kaavoituskatsauksessa kerrotaan lyhyesti kaavan sisällöstä, 

tavoitteista ja tarkoituksesta sekä missä vaiheessa kaava on kaavoituskatsauksen 

ilmestyessä. 

Kaavoituksen eteneminen  

Kaavahanke lähtee liikkeelle aloit-

teesta, jonka hyväksymisestä päät-

tää kaupunginhallitus. Kaavanlaa-

timispäätöksen jälkeen kaavoitus 

kuulutetaan vireille. Valmisteluvai-

heessa määritellään kaavan tavoit-

teet ja lähtökohdat, joiden pohjalta 

laaditaan osallistumis- ja arviointi-

suunnitelma (OAS).  

Luonnosvaiheessa laaditaan tarvit-

tavat selvitykset ja tehdään vaiku-

tusten arvioinnit. Luonnos asete-

taan nähtäville (MRA 30 §) kom-

mentoitavaksi. 

Luonnoksen pohjalta laaditaan 

kaavaehdotus, jossa huomioidaan 

luonnosvaiheessa esitetyt mielipi-

teet ja lausunnot. Ehdotus asete-

taan julkisesti nähtäville (MRA 19 

§, MRA 27 §) ja nähtävilläoloaika-

na siitä voi jättää muistutuksen.  

Kaavat hyväksyy kaupunginvaltuus-

to. Hyväksymisen jälkeen alkaa 

valitusaika, jolloin kaavasta on 

mahdollisuus valittaa. 

 

 

MAAKUNTAKAAVOITUS 

Maakuntakaavoitusta ohjaavat valtakun-

nalliset alueidenkäyttötavoitteet. Maa-

kuntakaava ohjaa puolestaan yleis– ja 

asemakaavoitusta. Maakuntakaavassa 

esitetään alueidenkäytön ja yhdyskunta-

rakenteen periaatteet, jotka ohjaavat 

muuta alueidenkäytön suunnittelua.  

Kalajoella on voimassa Pohjois-

Pohjanmaan maakuntakaava, jonka Ym-

päristöministeriö on vahvistanut vuonna 

2005. Maakuntakaavan kokonaisuudis-

taminen on toteutettu vaiheittain. Ensim-

mäinen vaihemaakuntakaava sai lainvoi-

man 23.11.2015 ja toinen vaihemaakun-

takaava 2.2.2017. Kolmas vaihemaa-

kuntakaavan ehdotus asetetaan julkises-

ti nähtäville keväällä 2018. Vaihemaa-

kuntakaavat ja niihin liittyvät aineistot 

ovat nähtävissä Pohjois-Pohjanmaan 

liiton verkkosivuilla www.pohjois-

p o h j a n m a a . f i / a l u e s u u n n i t t e l u /

maakuntakaavoitus. 

YLEISKAAVOITUS 

Yleiskaavoituksen tehtävänä on yhdys-

kuntarakenteen ja maankäytön yleispiir-

teinen ohjaaminen, toimintojen sijoittami-

nen ja niiden yhteensovittaminen. Yleis-

kaavassa osoitetaan kaupungin pitkän 

aikavälin maankäyttöratkaisut alueva-

rauksin eri käyttötarkoituksille. Yleiskaa-

valla linjataan asemakaavoitusta ja lupa-

menettelyä haja-asutusalueilla. 

Kalajoen kaupungilla on vireillä keskus-

tan ja Hiekkasärkkien alueelle osayleis-

kaava hankkeet. Molempien hankkeiden 

tavoitteena on mahdollistaa Kalajoen 

kehittyminen ja kasvaminen nykyaikais-

ten tarpeiden ja toimintojen saavutta-

miseksi. Yleiskaavoitusta ohjaa maakun-

takaavoitus sekä valtakunnalliset aluei-

denkäyttötavoitteet. 

B. HIEKKASÄRKKIEN MANTEREEN-

PUOLEN OSAYLEISKAAVA 

Matkailun kehittämiseksi on käynnistetty 

osayleiskaavan laatiminen VT:n 8 mantereen 

puolelle. Kaavassa tutkitaan ohjelma- ja majoi-

tuspalveluiden sijoittamista alueelle sekä ydin-

aluetta tukevien palveluiden sijoittamista eteläi-

sen liittymän läheisyyteen. Tavoitteena ovat 

joustavat, turvalliset ja luontevat kulkuyhteydet. 

Suunnittelu käynnistyy alkuvuodesta 2018. 

Kala joen kaupungin kaavoi tusohjelma 

vuosi l le  2018–2020 

C. MÄKIKANKAAN TUULIPUISTON 

LAAJENNUS 

Wpd Finland Oy suunnittelee Kalajoen ja Pyhäjo-

en kunnan rajalle tuulipuiston laajentamista 3 

voimalalla. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen 

päätöksellä hankkeeseen ei sovelleta ympäristö-

vaikutusten arviointimenettelyä. Osallistumis- ja 

arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 2015. 

Hankkeen jatkon edellytyksiä selvitetään. 

TONTIT 

Kalajoella on tarjolla vapaita tontteja monipuolisesti eri käyttötarkoituksiin. Uusien 

asuin- ja loma-asuntotonttien kaavoittaminen edellyttää yleiskaavojen etenemistä 

sekä maanhankintaa. Asuin- ja teollisuustonteista on laadittu ajantasaiset tonttiesit-

teet.  

 
2017   

Myydyt 

asuintontit 
22 11 12 11 3 3 

21 

Vuokratut asuin- 

ja rivitalotontit 
15 11 14 13 7 3 

Myydyt loma-

asuntotontit 
18 54 4 4 9 5 

31 
Vuokratut 

loma-

asuntotontit 
21 31 7 10 11 11 

Kaikki myydyt ja 

vuokratut tontit 

yhteensä 
76 107 37 38 30 22 52 

Kaavoituskatsaus 2018-2020 

Julkaisija: Kalajoen kaupunki, Maankäyttöpalvelut 

Käsittely: Kaupunginhallitus 14.3.2018 70 § 

Kaupunginvaltuusto 26.3.2018 20 § 

Tonttikauppa / vuosi 
keski 

arvo 
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D. KOKKOKANKAAN TUULIVOIMA-ALUE 

Saba Tuuli Oy valmistelee kuuden voimalan 

tuulivoimapuistoa Kalajoen Himangalle. Tuulivoi-

mapuistosta on laadittu yhteinen YVA Torvenky-

län tuulivoimapuiston kanssa. Kaavan laatii 

Ramboll Oy Kokkolasta. Kaavaehdotus on ollut 

nähtävillä syksyllä 2016. 



 

 
ASEMAKAAVOITUS 

Asemakaava ohjaa yksityiskohtaisesti rakentamista ja maankäyttöä niin, että ter-

veellinen ja turvallinen elinympäristö saavutetaan lainsäädännön asettamien vaati-

musten mukaisesti. Asemakaavaa laadittaessa otetaan huomioon yleiskaava, maa-

kuntakaava ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. 

Asemakaavoituksen työohjelmassa on tuleville kolmelle vuodelle  monipuolisesti 

kaavoituskohteita eri käyttötarkoituksiin. Asemakaavoitusta työllistävät lisäksi erilai-

set kiireelliset hankkeet ja yksityisten hakemat hankkeet, joita toteutetaan usein 

kaavamuutoksina.  

 
 

a. LANKIPERÄ 

Asemakaavalla tutkitaan kaupunkikeskustan 

tiivistämistä. Kaavalla mahdollistetaan keskus-

tan viheryhteydet ja hyvät kevyen liikenteen 

yhteydet sekä huomioidaan arvokas rakennus-

kanta. Kaavaehdotus tulee nähtäville alkuvuo-

desta 2018. 

f. POHJANKYLÄN KOULU 

Asemakaava mahdollistaa Pohjankylän koulun 

ja ympäristön kehittämisen kaupungin varhais-

kasvatuskeskukseksi. Samalla asuinkerros– ja 

rivitalokorttelien kaavamerkintöjä ja -määräyksiä 

tarkistetaan. OAS on ollut nähtävillä 26.9.-

11.8.2017. Kaavaluonnos asetetaan nähtäville 

vuoden 2018 aikana. 

n. VUORENKALLIO 

Asemakaavalla tutkitaan uuden pientaloalueen 

osoittamista suositulle alueelle. Asemakaavassa 

tarkastellaan mahdollisuutta kokoojatieyhtey-

den osoittamista matkailukeskuksen ja Vuoren-

kallion välillä. Hankkeen eteneminen edellyttää 

maanhankintaa ja yleiskaavoituksen etenemis-

tä. Kaavoitus käynnistyy tavoitteellisesti vuoden 

2020 aikana. 

 

o. HOLMANPERÄN LAAJENNUS 

Asemakaavassa on tavoitteena laajentaa Hol-

manperän pientaloaluetta ja yhdistää se muu-

hun rakenteeseen. Kaava käynnistyy tavoitteelli-

sesti vuonna 2020. 

h. HIEKKASÄRKKIEN YDINALUE 

Asemakaavalla tutkitaan matkailukeskuksen 

rakenteen tiivistämistä ja tehostamista. Kaavoi-

tus edellyttää kaavoitussopimuksia. Kaava käyn-

nistyy vuoden 2019 aikana. 

i. MATKAILUKESKUKSEN ITÄINEN 

LAAJENNUS 

Kaavassa tarkastellaan matkailukeskuksen 

laajennusaluetta Hiekkasärkkien mantereen-

puolen osayleiskaavan mukaisesti. Kaavoitus 

edellyttää maanhankintaa ja osayleiskaavoituk-

sen etenemistä. Kaava käynnistyy vuonna 2019. 
p. RAVIRADAN ALUE 

Alueelle tutkitaan matkailurakentamisen kehit-

tämistä. Kaavoitus käynnistyy tavoitteellisesti 

vuonna 2020. j. LIIKUNTAPUISTO 

Asemakaavalla tutkitaan loma-asuntoalueen 

toteuttamista matkailukeskuksen pohjoisosaan. 

Suunnittelussa huomioidaan valtatien rinnak-

kaistiejärjestelyt, reittiyhteydet ja melu. Ratsas-

tustoimintojen ja huokeamman majoituksen 

osoittamista tutkitaan. Kaavoituksen käynnistä-

minen edellyttää maanhankintaa. Rakennemal-

lien laatiminen kaavoituksen pohjaksi on aloitet-

tu ja suunnittelua jatketaan keväällä 2019. 

m. SANTAHOLMAN LAAJENNUS 

Kaavalla ratkaistaan rakennusten suojelu– ja 

käyttötarkoituskysymyksiä, poistetaan vanhaa 

teollisuusalueen kaavaa ja tutkitaan pien– ja 

rivitalotonttien osoittamismahdollisuutta alueen 

eteläosiin. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

on ollut nähtävillä 18.4–10.5.2013. Hankkeen 

eteneminen edellyttää maanhankintaa. Kaavoi-

tus käynnistyy tavoitteellisesti vuonna 2020. 

l. RAUTION ASEMAKAAVAN MUUTOS 

JA LAAJENNUS 

Asemakaavan tavoitteena on tiivistää ja laajen-

taa Raution kyläkeskuksen asuinrakennetta. 

Kaavoituksen käynnistäminen edellyttää maan-

hankintaa Kaava käynnistyy vuoden 2019 aika-

na. 

d. LOPOTINTIE 

Asemakaavassa tutkitaan Himangan asuinra-

kenteen täydennysrakentamista. Samalla toteu-

tumatonta asemakaavaa ajantasaistetaan. 

Kaavaehdotus asetetaan nähtäville keväällä 

2018. 

g. SAUTINKARI 

Asemakaavalla vahvistetaan Himangan alueen 

vetovoimaisuutta ja mahdollistetaan väestönke-

hitys. Sautinkariin on tehty masterplan vuonna 

2010. Kaavoitus käynnistyy tavoitteellisesti 

alkuvuodesta 2018. 

b. VIRPIRANTA 

Ranta-asemakaavassa tarkastellaan loma-

asuntoalueen rakennusoikeutta ja kaavamää-

räyksiä. Lisäksi tutkitaan mahdollisuuksia lisätä 

rakennuspaikkojen määrää. Kaavaehdotus on 

ollut nähtävillä 28.9.-27.10.2017. Kaavan hy-

väksyminen ajoittuu vuodelle 2018. 

c. SAVONTIEN RISTEYS 

Kaavan muutoksessa ja laajennuksessa on 

tarkoituksena osoittaa liikenneasemalle paikka 

liikenteellisesti keskeiselle alueelle sekä tutkia 

suunnittelualueen muuta maankäyttöä ja liiken-

nejärjestelyitä. OAS on ollut nähtävillä 14.9.- 

6.10.2017. Luonnos tulee nähtäville kevään 

2018 aikana. 

e. VAIHEITTAINEN ASEMAKAAVAN 

MUUTOS HIEKKASÄRKKIEN JA LETON 

ALUEILLA 

Vaiheittaiset asemakaavan muutokset laaditaan 

omina kaavahankkeinaan. Kaavamuutoksissa 

tarkastellaan korttelit, joille voidaan osoittaa 

vaihtoehtoinen kaavamerkintä pysyvän asumi-

sen mahdollistamiseen. Samalla tehdään tarvit-

tavilta osin tekniset tarkistukset. Kaavaehdotuk-

set asetetaan nähtäville keväällä 2018 

k. KORTTELI 3014, KRUUNUNPUIS-

TON MUUTOS 

Asemakaavan muutoksella ajantasaistetaan 

kaava vastaamaan nykyistä tilannetta sekä 

tarkastellaan rakennusoikeuksien määrää. 

Kaavan yhteydessä tutkitaan hoivakodin sijoitta-

mista alueelle. Kaavoitus käynnistyy tavoitteelli-

sesti vuoden 2019 aikana. 

r. HIMANGAN HAUTAUSMAAN 

LAAJENNUS 

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on 

laajentaa hautausmaa-aluetta Kaavoitus käyn-

nistyy tavoitteellisesti vuoden 2020 aikana.  

q. KÄRJÄNTIEN MUUTOS 

Asemakaavan muutoksella ajantasaistetaan 

kaavaa vastaamaan nykyistä tilannetta. Kaavan 

yhteydessä tarkistetaan myös kaavamerkintöjä- 

ja määräyksiä. Kaavoitus käynnistyy tavoitteelli-

sesti vuoden 2020 aikana. 

YHTEYSTIEDOT 

Kala joent ie 5  
85100 Ka la jok i  
etun imi.sukunimi@ka la jok i . f i  
 

Kaavoitus  

Kaavoituspääl l ikkö  
Nina Mar joniemi  
044-4691 225 
 
Kaavoitusteknikko 
Terho Männistö  
044-4691 222 
 
Kaavasuunnit te l i ja  
Sanna Matkaselkä  
044-4691 450 
 

 

Maaomaisuus  

Maanmit tausteknikko  
Ar i  Matkaselkä 
044-4691 219 
 
Ki inte istös ihteer i  
Esa Juola  
044-4691 298 

 

HYVÄKSYTYT KAAVAT  

Kalajoella on hyväksytty vuoden 2017 aikana 

yhteensä seitsemän kaavaa. 

-Torvenkylän tuulivoima-alueen osayleiskaava 

-Tapionportin asemakaavan laajennus 

-Läntisten tuulivoimapuiston osayleiskaava 

-Merenojan koulukeskuksen alue 

(lainvoimainen) 

-Uusi paloasema (lainvoimainen) 

-Raution asemakaavan muutos ja laajennus 

(lainvoimainen) 

-Marinan asemakaava (lainvoimainen) 

 

LISÄTIETOA  

KAAVOISTA 

Lisätietoa vireillä olevista sekä 

hyväksytyistä kaavahankkeista 

löytyy Kalajoen kaupungin verk-

kosivuilta. Lisäksi kaavoituk-

seen liittyvät ilmoitukset ja kuu-

lutukset julkaistaan Kalajokiseu-

tu -lehdessä sekä kaupungin 

verkkosivuilla. Ajantasaiset 

kaavayhdistelmät löytyvät kart-

tapalvelusta. 

 

Kaavoituksen verkkosivut löyty-

vät osoitteesta www.kalajoki.fi/

asuminen-ja-ympäristö/

kaavoitus 
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s. VALTATIE 8 JA LIIKERAKENTAMI-

NEN HIMANGALLA 
Kaavalla mahdollistetaan Himangan kaupan 

kehittyminen valtatien 8 varrella. Kaavaehdotus 

on ollut nähtävillä vuonna 2009. Kaavaratkaisu 

edellyttää tulvansuojelun toteuttamista ja kun-

nallisteknisten kustannusten sopimista. 


