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VAIHEITTAISEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN  
SELOSTUS,  OSA-ALUE 3 

 

1  P E R U S -  JA  T U N N I ST E T I E D OT   

1.1 Tunnistetiedot 
 

Kunta: Kalajoki   
Kunnanosa: Hiekkasärkät  
Kaavan nimi: Vaiheittainen asemakaavan muutos Hiekkasärkkien alueella, osa-alue 3 
Kaava-alueen koko: noin 28 ha 
Kaavanlaatija: Kalajoen kaupunki, Maankäyttöpalvelut / kaavoitus 

 
Nähtävilläolot:    

 – Kaavaehdotus 29.3. – 30.4.2018 
 

Hyväksymispäivämäärät:  
 – Kaupunginhallitus 21.5.2018 § 157 
 – Valtuusto  28.5.2018 § 41 
 

1.2 Kaava-alueen sijainti 
Kaavoitettava alue sijaitsee Kalajoen Hiekkasärkkien alueella, noin 8 kilometriä Kokkolan suuntaan 
Kalajoen keskustasta. Suunnittelualue käsittää Hiekkasärkkien asemakaava-alueesta noin 28 heh-
taarin kokoisen alueen, joka sijoittuu Hiekkasärkkien asemakaava-alueen keskiosiin Itämeren ran-
nalle.  

1.3 Asemakaavan tarkoitus 
Vaiheittaisen asemakaavamuutoksen tarkoituksena on tehdä tekniset tarkistukset vuonna 2017 
hyväksyttyyn Hiekkasärkkien Marinan asemakaavaan.  

1.4 Luettelo kaava-aluetta koskevista asiakirjoista ja lähdemateriaalista 
1. Marinan asemakaavan selvitysaineisto 
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1.5 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 
1. Asemakaavan seurantalomake 
 

2  T I I V I ST E L M Ä  

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 
Kalajoen kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 19.2.2018 vaiheittaisen asemankaavamuutok-
sen vireilletulosta Hiekkasärkkien alueella osa-alueelle 3. Vireilletulosta kuulutettiin Kalajokiseutu 
-lehdessä sekä kaupungin ilmoitustaululla. Vaiheittaisten asemakaavan muutosten kaavahank-
keista on tehty tiedottamista jo joulukuussa 2017 osallisten aktivoimiseksi. Kaupungin kotisivuilla 
on esitetty tiedotteita näistä kaavahankkeista kaavan valmisteluvaiheessa. Vaiheittainen asema-
kaavan muutos tuotiin nähtäville kaavaehdotuksena, jolloin osallisilla oli mahdollisuus jättää 
muistutukset kaavaan liittyen. Ehdotusvaiheen jälkeen kaava viedään hyväksymiskäsittelyyn.  

2.2 Asemakaava 
Asemaakaavan muutoksen alueella on voimassa oleva Hiekkasärkkien asemakaava, Marinan alue. 
Kaavamuutos koskee kortteleita 188-196, osaa korttelista 109 sekä virkistys-, katu- ja vesialueita. 

2.3 Asemakaavan toteuttaminen 
Asemakaava-alue on rakentamatonta ympäristöä. Voimassa olevan kaavan mukainen kunnallis-
tekniikka on suunniteltu ja osittain rakennettu.  

 

3  L Ä H TÖ KO H D AT  

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 
Vaiheittainen kaavamuutosalue sijoittuu Hiekkasärkille. Kaavamuutosalue on esitetty opaskar-
talla, punaisella rajauksella (Kuva 1). Suunnittelualue on kokonaisuudessaan asemakaavoitettua 
aluetta. Osa-alueella 3 vaiheittaisessa asemakaavan muutoksessa on tavoitteena tarkastella ra-
kennusoikeuksien määriä ja tehdä tarvittavat tekniset tarkistukset mm. kulkuyhteyksien osalta. 
Lähimmät palvelut sijaitsevat Hiekkasärkkien ydinalueella. 
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Kuva 1. Hiekkasärkkien vaiheittaisen asemakaavan muutoksen osa-alueen 3 rajaus opaskartalla 
esitettynä. 

3.1.1 Luonnonympäristö 

Suunnittelualue on tyypillistä Perämeren maankohoamisrannikkoa, jossa uutta rantaa paljastuu 
koko ajan. Maankohoamisilmiö on havaittavissa selvimmin juuri Perämeren alavimmilla rannoilla. 
Suunnittelualueella uutta hiekkaista merenpohjaa paljastuu laajana rantaviivan suuntaisena vyö-
hykkeenä. Hiekkasärkkien merenranta-alueelle tyypilliset dyynimuodostumat ovat alueen luon-
nonympäristölle tunnusomaisia. Hiekkadyynien syntyyn ovat vaikuttaneet maankohoaminen, val-
litseva tuulen suunta ja aallokko. Suunnittelualueella ei ole korkeusvaihtelultaan merkittäviä 
dyynimuodostumia, ja hiekkainen maasto on osittain metsittynyt eikä paljasta hietikkoa ole näky-
vissä ranta-aluetta lukuun ottamatta.  

Hiekkasärkkien alueelle on vuosien mittaan laadittu erilaisia hiekkadyyni- ja ranta-alueen luonto-
tyyppiselvityksiä ja aluetta koskevia luonnonympäristöselvityksiä on julkaistu myös Oulun ylipois-
ton maantieteen laitoksen ja Pohjois-Suomen maantieteellisen seuran julkaisusarjassa Nordia Tie-
donantoja. Hiekkasärkkien alueella on ollut ympäristönhoidon projekteja, joihin liittyen on laa-
dittu erilaisia ympäristön ja luonnonhoidon suunnitelmia alueelle. Suunnitelmiin liittyen on laa-
dittu myös luonnonympäristöselvityksiä. Rantaharjualueen yleiskaavatyöhön liittyvät luonnonym-
päristöselvitysten tarkennukset on kohdennettu lähinnä golfkentän ja sen toimintojen laajennus-
alueille (Kuivatjärvenpuiston ja Keskuskarin ranta-alueiden luontoselvitykset vuonna 2000).  
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Luonnonsuojelu 
Suunnittelualueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole suojeluohjelmiin tai -strategioihin si-
sällytettyjä alueita. Lähimmät Natura-alueet sijaitsevat kaava-alueen etelä- ja lounaispuolella yli 
kilometrin etäisyydellä sekä koillisessa Mariston alueella. Yksityisiä suojelualueita sijoittuu ranta-
alueiden tuntumaan, joista yksi suunnittelualueen viereen.  

  
Kuva 2. Natura-200 verkoston alueet ja yksityiset suojelualueet viivarasteroinnilla. Suunnittelualu-
een sijainti punaisella. 

Pienilmasto 
Kalajoki kuuluu Perämeren ilmastoalueeseen, jota luonnehtii merellisyys. Päätuulensuunta ranni-
kolla on lounas–koillinen. Harvahkossa mäntymetsässä tuuli pääsee puhaltamaan lähes esteettä. 
Koska suunnittelualue rajoittuu Itämereen, voivat tuulet olla voimakkaitakin. Muutoin meren lä-
heisyys vaikuttaa jonkin verran ilman kosteuden ja sateiden myötä. 

Maisema 
Perämeri avautuu suunnittelualueen kohdalla lähes saarettomana ulappana. Lännessä näkyy Rah-
jan saaristoa ja kaukana horisontissa Maakalla ja Ulkokalla. Hiekkainen rantavyöhyke on matala ja 
rantaviiva aallokon alati muovaama. Keskuskari on rannasta vain hieman irrallaan oleva pieni lo-
mamökkien täyttämä saari, jonka yhteyteen on pengerretty venesatama.  

Pohjavesialueet 
Suunnittelualueelle ei sijoitu pohjavesialueita. 

3.1.2 Rakennettu ympäristö 

Hiekkasärkkien alue on asemakaavoitettu kokonaisuudessaan matkailua palveleville toiminnoille 
ja loma-asumiselle. Asemakaavan muutosalue on nykyisin pääosin rakentamatonta. Alue raken-
tuu voimassa olevan asemakaavan mukaisesti ensin kunnallistekniikan osalta. Alueelle ei sijoitu 
kulttuurihistoriallisia arvoja. 
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Kuva 3. Rantamaisemaa Marinan asemakaava-aineistosta. 

Kunnallistekniikka on toteutettu kaavamuutosalueelle osittain. Marinan alueen kunnallistekninen 
suunnittelu on tehty, mutta rakentamista ei ole vielä aloitettu. Rakentumattomien tonttien osalta 
kunnallistekniikka on vielä tekemättä. Alue alkaa rakentumaan lähivuosien aikana.  

 
Kuva 4. Alueen kunnallistekniikka. Punaisella värillä on esitetty jätevesi, sinisellä vesijohdot ja vih-
reällä hulevesiputkisto. 
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3.1.3 Liikenne 

Keskuskarintie liittää alueen osaksi Hiekkasärkkien matkailualuetta. Alueen liikenne on lähinnä 
matkailutoimintaan, loma-asumiseen ja venesatamaan liittyvää. Kesän sesonkikuukausina Kes-
kuskarintie ruuhkautuu ajoittain uimarannan pysäköinnistä. Alueen läpi kulkee seudullinen ulkoi-
lureitti. Alueella ei ole vakituista joukkoliikennettä. Keskikesän aikana on liikennöinyt alueen yrit-
täjien sponsoroima Beachbus Kalajoen keskustan ja Hiekkasärkkien väliä. Lisäksi Kalajoella toimii 
kutsuperiaatteella toimiva palveluliikenneauto. Vesibussi mantereen ja Maakallan välillä kulkee 
vaihtelevasti vuodesta riippuen. Osa Oulun ja Kokkolan välisestä kaukoliikenteen linjoista pysäh-
tyy läheisellä Matikailutiellä reilun kilometrin päässä kaava-alueelta. 

3.1.4 Palvelut, työpaikat ja väestö 

Suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä sijaitsee golfkenttä Kalajoki Golf. Golf-kenttä tar-
joaa virkistys- ja ravintolapalveluita. Reilun kilometrin päässä suunnittelualueesta ovat monipuo-
liset Hiekkasärkkien matkailupalvelut. Kalajoen lentopaikka on matkailualueen kaakkoispuolella, 
jonne on suunnittelualueelta matkaa alle kaksi kilometriä. Kalajoen keskustan palveluihin on noin 
kahdeksan kilometrin matka. Kalajoen (Rahjan) satamaan on Keskuskarilta matkaa noin 3,5 km. 
Hiekkasärkkien matkailualue on merkittävä lähialueen työpaikka- ja elinkeinotoimintojen keskit-
tymä. Matkailun välittömät työllisyysvaikutukset Kalajoella vuonna 2010 olivat noin 400 työpaik-
kaa. Työpaikoista merkittävä osa sijaitsee Hiekkasärkkien Matkailukeskuksessa.  

3.1.5 Maanomistus 

Suunnittelualueen maat ovat kaupungin omistuksessa (Kuva 4). Kaupungilla on alueella myös 
vuokrattuja maa-alueita.  

 
Kuva 5. Kaavamuutosalueen maanomistus. Kaupungin omistamat maat ovat kuvassa vihreällä ja 
vuokratut alueet sinisellä. Yksityisten omistuksessa olevat maat valkoisella. 
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4  S U U N N I T T E LU T I L A N N E  

4.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mu-
kaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Niiden tehtävänä on mm. varmistaa valtakunnal-
lisesti merkittävien seikkojen huomioon ottaminen maakuntien ja kuntien kaavoituksessa sekä 
valtion viranomaisten toiminnassa, auttaa saavuttamaan hyvä elinympäristö ja kestävä kehitys.  

Valtioneuvosto on tehnyt 30.11.2000 päätöksen valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. 
Päätös tuli voimaan 26.11.2001. Ympäristöministeriö on sittemmin tarkistanut valtakunnallisia 
alueidenkäyttötavoitteita: tavoitteet painottuvat entistä enemmän kaupunkiseutuihin sekä ilmas-
tonmuutokseen sopeutumiseen ja sen hillitsemiseen alueidenkäytön keinoin. Tarkistetut tavoit-
teet tulivat voimaan 1.3.2009 (valtioneuvoston päätös 13.11.2008).  

Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista ja alueen erityispiirteistä arvioidaan tämän hank-
keen kannalta alla olevia tavoitteita: 

• Toimiva aluerakenne 
• Eheytyvä yhdyskunta 
• Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 
• Toimivat yhteysverkot ja energiahuolto 
• Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on jaettu alueidenkäyttöä ja alueidenkäytön suunnitte-
lua ohjaavien vaikutusten perusteella yleis- ja erityistavoitteisiin. Yleistavoitteet ovat luonteeltaan 
alueidenkäyttöä ja –käytön suunnittelua koskevia periaatteellisia linjauksia. Erityistavoitteet ovat 
alueidenkäyttöä ja –käytön suunnittelua koskevia velvoitteita.  

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tavoitteet on otettava huomioon ja niiden toteuttamista on 
edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toimin-
nassa. 

Valtioneuvosto on 14.12.2017 päättänyt valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden uudistami-
sesta. Tavoitteita uudistetaan siten, että ne koskevat nykyistä rajatummin keskeisimpiä valtakun-
nallisia näkökohtia ja ovat nykyistä selkeämpiä. Päätös on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.4.2018. 
Päätöksellä korvataan 30.11.2000 ja 13.11.2008 tehdyt päätökset. Päätöksen voimaan tullessa 
valmisteilla oleva kaava voidaan hyväksyä päätöksen estämättä 30.9.2018 mennessä, mikäli kaa-
vaehdotus on asetettu julkisesti nähtäville ennen päätöksen voimaan tuloa. 

Valtioneuvoston päätöksessä uudet valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on jaettu viiteen 
asiakokonaisuuteen: 

• Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 
• Tehokas liikennejärjestelmä 
• Terveellinen ja turvallinen elinympäristö 
• Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 
• Uusiutumiskykyinen energiahuolto  
 

 



 
 

 

9 

 

4.2 Maakuntakaava 
Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava 
Ympäristöministeriön 17.2.2005 vahvistamassa Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa alue kuu-
luu matkailupalvelujen alueeseen (RM-1), jossa lisämerkintä -1 osoittaa, että alueen yksityiskoh-
taisemmassa suunnittelussa ja käytössä tulee ottaa huomioon maankohoamisrannikon erityispiir-
teet. Matkailupalvelujen alueella RM -merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti merkittävät mat-
kailukeskusten ydinalueet, joihin sisältyy hotelli- ym. palveluita. (Kuva 5.)  
Maakuntakaavan uudistus on käynnissä. Kaksi ensimmäistä vaihekaavaa on lainvoimaisia ja 3. vai-
hekaava on ehdotusvaiheessa. Kaavaehdotuksen julkinen nähtävillä pito on järjestetty 28.3.-
27.4.2018 välisenä aikana. 

 

 
Kuva 6. Ote Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavasta (2017). 
 
 
Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 1. vaihekaava hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 
2.12.2013 ja se on kuulutettu lainvoimaiseksi 23.11.2015. Suunnittelualue kuuluu 1. vaihekaa-
vassa taajamatoimintojen alueeseen (A-1), jossa lisämerkintä -1 osoittaa, että alueen yksityiskoh-
taisemmassa suunnittelussa ja käytössä tulee ottaa huomioon maankohoamisrannikon erityispiir-
teet. Taajamatoimintojen aluemerkinnällä osoitetaan asumisen, palvelujen, teollisuus- ja muiden 
työpaikka-alueiden ym. taajamatoimintojen sijoittumisalue ja laajentumisalueita. Taajamatoimin-
tojen alueelle on lisäksi annettu suunnittelumääräyksiä. Suunnittelumääräysten mukaisesti yksi-
tyiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee alueiden käyttöönottojärjestyksessä ja mitoituksessa 
kiinnittää erityistä huomiota vaihtoehtoisten aluekokonaisuuksien toiminnallistaloudelliseen 
edullisuuteen, ympäristön laatuun ja kevyen liikenteen toimintaedellytyksiin. 
 
Lisäksi kaavoituksessa tulee edistää yhdyskuntarakenteen eheyttämistä hajanaisesti ja vajaasti ra-
kennetuilla alueilla sekä taajaman ydinalueen kehittämistä toiminnallisesti ja taajamakuvallisesti 
selkeästi hahmottuvaksi keskukseksi. Maankäyttöratkaisuissa tulee pyrkiä hyvään energiatalou-
teen. Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee määritellä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliiken-
teen kannalta edulliset vyöhykkeet taajamarakenteen kehittämisen perustaksi. Yksityiskohtai-
sempiin kaavoihin tulee sisällyttää periaatteet uudisrakentamisen sopeuttamisesta rakennettuun 
ympäristöön. Alueiden käytön suunnittelussa ja rakentamisessa on varmistettava, että alueella 
sijaitsevien kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeiden kohteiden kulttuuri- 
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ja luonnonperintöarvot säilyvät. Taajaman merkittävä laajentaminen päätien toiselle puolelle yk-
sityiskohtaisempaan kaavaan perustuen edellyttää turvallisten yhteyksien järjestämistä päätien 
poikki. Maankäytön suunnittelussa tulee huomioida tulvariskialueet ja tulvien hallintasuunnitel-
mat sekä varautua sään ääri-ilmiöiden vaikutuksiin. (Kuva 6.) 
 

 
Kuva 7. Ote Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 1.vaihekaavasta (2015). 
 
 
Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 2. vaihekaava hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 
7.12.2016 ja on kuulutettu voimaantulleeksi 2.2.2017. Suunnittelualue sijoittuu alueelle, jota tu-
lee kehittää merellisenä matkailualueena palveluin sekä luonnon- ja kulttuuriympäristön virkistys- 
ja vapaa-aikatoiminnoin (mv-5). Alueen kehittäminen merellisenä matkailualueena perustuu Ka-
lajoen matkailukaupungin palveluihin sekä Rahjan saariston ja muun maankohoamisrannikon 
luonnon- ja kulttuuriympäristöön liittyviin virkistys- ja vapaa-aikatoimintoihin. Lisäksi kaavamuu-
tosalueen lounaisosiin on maakuntakaavassa osoitettu RM-1 -merkinnällä matkailupalveluiden 
alue. (Kuva 7.)  
 

 

Kuva 8. Ote Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 2. vaihekaavasta (2017). 
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Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 3. vaihekaava pidettiin ehdotuksena nähtävillä 28.3.-
27.4.2018 välisen ajan. Vaihekaava on tarkoitus viedä hyväksymiskäsittelyyn ennen kesää 2018. 
Vaihekaavassa käsitellään pohjavesi- ja kiviainesalueita, mineraalipotentiaali- ja kaivosalueita, Ou-
lun seudun liikennettä ja maankäyttöä, tuulivoima-alueiden tarkistuksia, Vaalan ja Himangan kaa-
vamerkintöjen tarkistuksia ja muita tarvittavia päivityksiä. Hiekkasärkkien aluetta vaihekaavassa 
koskee pohjavesialueiden päivitys.  

 
Kuva 9. Ote Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 3. vaihekaavan ehdotuksesta (2018). 

4.3 Yleiskaava 
Alue kuuluu kokonaisuudessaan Hiekkasärkkien Rantaharjualueen yleiskaavaan. 
Rantaharjualueen yleiskaava on hyväksytty vuonna 2008. Alueelle on kaavassa osoitettu VR-3 
alue, joka on retkeily- ja ulkoilualuetta, ranta-alueelle uimaranta-alue (vv) sekä pieni alue RM-1 -
merkinnällä olevaa matkailupalveluiden aluetta, joka on tarkoitettu matkailun kaupallisille 
palveluille sekä majoitustoiminnalle. RM-2 matkailualuetta on osoitettu Tiitaival -kadun 
molemmin puolin. Nuolimerkinnöin osoitettu VR-3 alue osoittaa matkailutoimintojen 
tavoitteellisen laajenemisalueen ja rm-p merkintä matkailupalvelujen keskittymän. Lisäksi VR-3 
alueen poikki on osoitettu kulkemaan ulkoilureitti. Kaavan muutosalue sijoittuu Rantaharjualueen 
yleiskaavassa luo-2 -merkinnän alueelle, joka tarkoittaa, että alueella sijaitsee luonnonsuojelulain 
tarkoittamia arvokkaita luontotyyppejä.   

 

 
Kuva 10. Ote Hiekkasärkkien Rantaharjualueen yleiskaavasta. 
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4.4 Voimassa oleva asemakaava 
Alueella on voimassa vuonna 2017 lainvoimaiseksi tullut Hiekkasärkkien Marinan alueen asema-
kaava. 

 
Kuva 11. Ote Hiekkasärkkien Marinan alueen asemakaavasta. 

Rakennusjärjestys 
Rakennusjärjestys on hyväksytty Kalajoen valtuustossa 30.1.2003 § 9. 

Rakennuskiellot 
Suunnittelualue ei ole rakennuskiellossa. 

Pohjakartta 
Suunnittelualueelle on tehty numeerinen pohjakartta vuoden 1998 ja 2007 ilmakuvausten perus-
teella. Karttaa on pidetty ajan tasalla maastomittauksin. Korkeuskäyrät on vuonna 2012 muutettu 
N2000-järjestelmään. 
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5  A S E M A K A AVA N  S U U N N I T T E LU N  VA I H E E T  

5.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 
Tarve vaiheittaisen kaavan laatimiselle syntyi tarpeesta oikaista kaavan muutosalueen rakennus-
oikeuksien määriä sekä tehdä teknisiä korjauksia mm. kulkuyhteyksien osalta.  

5.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 

Kalajoen kaupunginhallitus on kokouksessaan 19.2.2018 päättänyt § 51 mukaisesti käynnistää vai-
heittaisen asemakaavan muutoksen Hiekkasärkkien asemakaava-alueella, osa-alueella 3. Kaava-
muutoksesta kuulutettiin kaupungin kotisivuilla ja kuulutuslehdessä. 

5.3 Asemakaavan tavoitteet 

Kaavamuutoksessa tehdään tarvittavia teknisiä tarkistuksia. 

5.4 Osallistuminen ja yhteistyö 

Osallisia ovat kaikki, jotka tuntevat itsensä osallisiksi. MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat alueen 
maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomatta-
vasti vaikuttaa, sekä ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osal-
lisilla on mahdollisuus jättää muistutuksia kaavaehdotuksesta.  

Viranomaisia ovat Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus, Pohjois-Pohjan-
maan liitto, Jokilaaksojen pelastuslaitos sekä Kalajoen kaupungin tekninen- ja ympäristölauta-
kunta. Muita toimijoita alueella ovat Elisa Oy, Elenia Verkko Oy, Kalajoen Lämpö Oy, Vesikolmio 
Oy sekä Osuuskunta Valkeavesi. Alueella toimivia yhdistyksiä ovat Kalajoen yrittäjät ry ja Kalajoen 
matkailuyhdistys ry. 

Kaavan vireille tulosta on ilmoitettu osallisille kaupungin ilmoitustaululla ja kaupungin ilmoitus-
lehdessä sekä kaupungin nettisivuilla. Kaavoitusprosessin sujuvoittamiseksi kaavaluonnosta ei 
laadittu, koska kaava on vaikutuksiltaan vähäinen ja tiedottamista tulvista kaavamuutoshank-
keista on toteutettu jo joulukuun 2017 puolella. Kaavaehdotus asetettiin suoraan nähtäville. Osal-
lisilla oli mahdollisuus jättää ehdotuksesta muistutuksia normaaliin tapaan.  

5.5 Asemakaavaehdotus 
Kaavaehdotuksessa tehdään vain teknisiä tarkistuksia voimassa olevaan kaavaan. Korttelissa 189 
osoitetaan tonteille 2 ja 4 ajoyhteys tontin 1 kautta. Korttelissa 190 osoitetaan tontin 1 eteläosaan 
ulkoilureitti. Korttelissa 196 on kahden tontin yhteinen rakennusoikeus (12300 k-m2) voimassa 
olevassa kaavassa osoitettu ainoastaan tontille 2, joten vaiheittaisella kaavamuutoksella jaetaan 
osoitettu 12300 k-m2 tonteille 1 (6300 k-m2) ja 2 (6000 k-m2). Lisäksi tontin 2 eteläosan rajaa 
joudutaan oikaisemaan kunnallistekniikan rakentamisessa esiintyneiden haasteiden vuoksi. Muu-
toksella ei ole vaikutusta rakennusoikeuden kokonaismäärään suunnittelualueella. 
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Tekniset tarkistukset: 

Voimassa oleva asemakaava Vaiheittainen asemakaavan muutos 

  
 Osoitetaan ajoyhteys korttelin 189 tonteille 2 ja 

4 tontin 1 kautta. 

  

 Osoitetaan ulkoilureitti korttelin 190 tontin 1 
eteläosaan. 
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 Korttelin 196 tontille 2 osoitettu rakennusoikeus 
on muutettu 6000 k-m2:n ja 6300 k-m2 
osoitettu tontille 1. Pikku Keskuskarintien 
linjausta on oikaistu korttelin 196 tontin 2 
kohdalla. 

 

Kaavaehdotus asetettiin yleisesti nähtäville 30 päivän ajaksi ja pyydettiin tarvittavat viranomais-
lausunnot. 

Hiekkasärkkien alueella oli samaan aikaan nähtävillä kaikki kolme osa-aluetta ja niistä saatiin 
kolme viranomaislausuntoa. Kaikki lausunnon jättäneet lausuivat yhdellä lausunnolla kaikkien kol-
men osa-alueen osalta. Lausunnon jättivät Jokilaaksojen pelastuslaitos, Vesikolmio Oy ja Pohjois-
Pohjanmaan ELY-keskus. Jokilaaksojen pelastuslaitoksen ja Vesikolmio Oy:n lausunnoissa ei tullut 
muutostarpeita osa-alueen 3 kaava-aineistoon.  

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunnossa osa-aluetta 3 koskeva tiivistelmä; 
Mielipiteen esittämisen lähtökohtana on turvata osallisten mahdollisuus esittää mielipiteensä 
kaavan valmisteluaineistosta. Vaikutukseltaan vähäisissä asemakaavoissa voidaan osallisille va-
rata tilaisuus mielipiteensä esittämiseen samalla, kun ilmoitetaan vireilletulosta. Laadituista vai-
hekaavoista vain osa-alueella 3 teknisluonteisia korjauksia sisältävä kaava voi olla vaikutuksiltaan 
vähäinen. ELY-keskus esittää osa-alueiden 1 ja 2 osalta kaavojen asettamista uudelleen nähtäville. 

Vaihekaava edellyttää uudenlaista esittämistapaa kaavakartalla, kun samanaikaisesti alueella on 
voimassa olevia ja muutettavia merkintöjä. ELY-keskuksen mielestä kaavakartta on havainnolli-
nen. Muutosta esitetään tarkemmin kaavaselostuksessa ja kaavoista on laadittu erillinen osa-
aluejakokartta. 

Kaavoittajan vastine: Osa-alueen 3 teknisluonteiset korjaukset on ajateltu vaikutuksiltaan vähäi-
senä kaavahankkeena ja kaupunki on aktiivisesti tiedottanut Hiekkasärkkien alueella olevista kaa-
vamuutoshankkeista muutoinkin, kuin kaavoitusprosessissa, joten on katsottu maankäyttö- ja ra-
kennuslain mukaisen riittävän osallisten vaikutusmahdollisuuden täyttyminen osa-alueen 3 osalta 
täytetyn. Kaavakartalle ei ole tarpeen tehdä muutoksia. Kaava osa-alueen 3 osalta voidaan viedä 
hyväksymiskäsittelyyn. 

6  A S E M A K A AVA E H D OT U K S E N  KU VAU S  

6.1 Kaavan rakenne 
Asemakaavalla ei muodostu uutta pääkäyttötarkoitusta sisältäviä korttelialueita, katuja, viheralu-
eita, vesi- ja urheilualueita. Kaavalla oikaistaan voimassa olevan kaavan teknisiä virheitä. Vaiheit-
taisten asemakaavan muutosten suunnittelualue on laaja, minkä vuoksi kaavakartat laaditaan 
mittakaavassa 1:3000. Kaavakartan esitystavalle asetetut vaatimukset täyttyvät kaavan tarkoitus 
ja sisältö huomioon ottaen (MRA 24 §).  

6.1.1 Mitoitus 
Kaavamuutoksen osa-alueen 3 pinta-ala on noin 28 ha. Kaavamuutoksessa ei muodostu uutta ker-
rosalaa. Korttelialueiden, viheralueiden ja katualueiden pinta-alat esitetään erillisellä asemakaa-
van seurantalomakkeella.  
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6.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 
Vaiheittaisella asemakaavan muutoksella tehdään tekniset tarkistukset, joilla ei ole vaikutusta voi-
massa olevassa Marinan alueen asemakaavassa olleisiin tavoitteisiin. 

6.3 Korttelialueet 
Vaiheittaisella asemakaavan muutoksella ei muodostu uusia korttelialueita. 

6.4 Kaavamerkinnät ja -määräykset 
Teknisenä tarkistuksena tehtävät kaavamerkinnät ja -määräykset on esitetty kaavakartalla. 

6.5 Nimistö 
Alueelle ei kaavan myötä tule uutta nimistöä. 

7  K A AVA N  VA I KU T U K S E T  
Kaavaa laadittaessa selvitetään suunnitelman toteutumisen aiheuttamia vaikutuksia. Erityisesti 
tarkastellaan kaavan vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön, luon-
nonympäristöön ja maisemaan.  

7.1  Ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön 
Vaiheittaisella asemakaavan muutoksella ei ole haitallisia vaikutuksia ihmisten elinoloihin ja 
elinympäristöön.  

7.2 Luonnonympäristö 
Vaiheittaisen asemakaavan muutoksen teknisillä tarkistuksilla ei ole vaikutuksia luonnonympäris-
tön kannalta.  

7.3 Maisema ja kulttuuriympäristö 
Vaiheittaisen asemakaavan muutoksen teknisillä tarkistuksilla ei ole vaikutuksia maisemaan ja 
kulttuuriympäristöön.   

7.4 Rakennettu ympäristö ja yhdyskuntarakenne 

Vaiheittaisen asemakaavan muutoksen teknisillä tarkistuksilla ei ole vaikutuksia rakennettuun 
ympäristöön ja yhdyskuntarakenteeseen. Kunnallistekniikan suunnitelmat muutetaan Pikku Kes-
kuskarintien osalta vastaamaan vaiheittaisen asemakaavan muutoksen katulinjausta. 

7.5 Liikenne 
Vaiheittaisen asemakaavan muutoksen teknisillä tarkistuksilla varmistetaan tonteille kulku, millä 
on myönteinen vaikutus korttelin taaimmaisten tonttien osalta. Ajoyhteys tulee olemaan rasit-
teena yhden tontin osalta. Kulkuyhteys on jäänyt toteuttamatta varsinaisessa kaavassa, joten 
muutoksen vaikutus on myönteinen. 

7.6 Sosiaaliset vaikutukset 
Vaiheittaisen asemakaavan muutoksen teknisillä tarkistuksilla ei ole sosiaalisia vaikutuksia.   
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7.7 Taloudelliset vaikutukset 
Vaiheittaisen asemakaavan muutoksen teknisillä tarkistuksilla ei ole varsinaisia taloudellisia vai-
kutuksia. Kunnallistekniikan osalta ei tule lisäkustannuksia. Taloudelliset vaikutukset koskevat lä-
hinnä tonttien myyntiä, joka korttelin 196 osalta vaikuttavat kahdelle tontille. Muutos on kuiten-
kin ehdoton, eikä muutoksella ole kielteisiä vaikutuksia kaupungin omistaessa muutosalueella ole-
van maa-alueen.   

8  A S E M A K A AVA N  TOT E U T U S  
Vaiheittaisen asemakaavan muutoksen lainvoimaiseksi kuuluttamisen jälkeen voi kaupunki raken-
taa kunnallistekniikan ja aloittaa tonttien luovutuksen. Ennen tonttien luovutusta laaditaan alu-
eelle rakennustapaohjeet voimassa olevan Hiekkasärkkien Marinan alueen asemakaavan mukai-
sesti korkeatasoisen lopputuloksen saavuttamiseksi. 

 
Kalajoella 21.5.2018 

 

Nina Marjoniemi 
Kaavoituspäällikkö 





Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta 208 Kalajoki Täyttämispvm 30.05.2018
Kaavan nimi Hiekkasärkkien vaiheittainen asemakaavan muutos, Osa-alue 3
Hyväksymispvm 28.05.2018 Ehdotuspvm 26.03.2018
Hyväksyjä V-kunnanvaltuusto Vireilletulosta ilm. pvm 01.03.2018
Hyväksymispykälä 41 Kunnan kaavatunnus 208180528V041
Generoitu kaavatunnus 208V280518A41
Kaava-alueen pinta-ala [ha] 28,0219 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]  Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]28,0219

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 28,0219 100,0 55300 0,20 0,0000 0
A yhteensä
P yhteensä
Y yhteensä
C yhteensä
K yhteensä
T yhteensä
V yhteensä 12,8214 45,8 300 0,00 -0,0063 0
R yhteensä 7,6995 27,5 55000 0,71 -0,0477 0
L yhteensä 2,9539 10,5 0 0,0540 0
E yhteensä
S yhteensä
M yhteensä
W yhteensä 4,5471 16,2 0 0,0000 0

Maanalaiset
tilat

Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Pinta-alan muut. [ha +/-]Kerrosalan muut. [k-m² +/-]

Yhteensä

Rakennussuojelu
Suojellut rakennuksetSuojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-]
Yhteensä

LIITE 1 
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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 28,0219 100,0 55300 0,20 0,0000 0
A yhteensä       
P yhteensä       
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä       
T yhteensä       
V yhteensä 12,8214 45,8 300 0,00 -0,0063 0
VL 5,7152 44,6 0  -0,0063 0
VU 4,2550 33,2 300 0,01 0,0000 0
VV 2,8512 22,2 0  0,0000 0
R yhteensä 7,6995 27,5 55000 0,71 -0,0477 0
RM 7,6995 100,0 55000 0,71 -0,0477 0
L yhteensä 2,9539 10,5 0  0,0540 0
Kadut 1,7698 59,9 0  0,0000 0
Pihakadut 0,2527 8,6 0  0,0000 0
Hidaskadut 0,8052 27,3 0  0,0540 0
Katuauk./torit 0,1262 4,3 0  0,0000 0
E yhteensä       
S yhteensä       
M yhteensä       
W yhteensä 4,5471 16,2 0  0,0000 0
W 4,5471 100,0 0  0,0000 0
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