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 HAKEMUKSEN  
 TIEDOKSIANTOKUULUTUS 
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Vesilain mukainen lupahakemus 

 
Hakija Kalajoen kaupunki, Kalajoentie 5, 85100 Kalajoki, puh. 044 4691 213 

 
Asia Marinan venesataman rakentaminen, Kalajoki 

 

Hakemuksen pääasiallinen sisältö 

Kalajoen kaupunki hakee vesilain mukaista lupaa Marinan kaava-alueelle asemakaavan mu-
kaisen pienvenesataman toteutukselle. Hankkeessa rakennetaan vanhan Keskuskarin pien-
venesataman tilalle uusi pienvenesatama, joka parantaisi alueen palvelutasoa ja houkuttele-
vuutta. Hanke liittyy Marinan alueen matkailupalvelujen kehittämiseen. Hankealueen maa- ja 
vesialueet omistaa Kalajoen kaupunki. Marinan asemakaava on hyväksytty 31.1.2017. 
 
Marinan venesatamaan on suunnitteilla 102 vierasvenepaikkaa ja 51 kotisatamapaikkaa. Sa-
tamaa varten rakennetaan kaksi aallonmurtajaa ja lisäksi vanhaa satama-allasta ruopataan. 
Pohjoinen aallonmurtaja on nimensä mukaisesti vain järeä aallonmurtaja, joka suojaa sata-
maa pohjoisesta. Pohjoisen aallonmurtajan päälle ei ole suunniteltu kulkua. Eteläinen aallon-
murtaja on pohjoista hieman leveämpi niin, että penkereen päälle saadaan kulkuyhteys vie-
rassataman laitureille. Aallonmurtajan tyveen on sijoitettu kaikki Marinan tarvitsemat huolto-
toiminnot sekä vierasveneilijöiden tarvitsemat huoltopalvelut. 
 
Penkereiden rakentamisesta aiheutuu tilapäistä veden samentumista ja samentumisesta voi 
aiheutua tilapäistä haittaa muille vesistöalueen käyttäjille. Aallonmurtajien rakentamiseen 
käytetään noin 143 600 m3-rtr louhe- ja kivimateriaaleja. Ruoppausmassoja hankkeessa tu-
lee n. 59 000 m3-ktr ja kaikki massat sijoitetaan satama-alueelle täyttömaaksi. Tehdyn sedi-
menttitutkimuksen perusteella ruoppausmassat ovat meriläjityskelpoisia ja hyötykäytettä-
vissä puhtaan ylijäämämaan tavoin. Hakija pyrkii ajoittamaan merkittävimmät rakennustyöt 
talviaikaan. 
 
Sataman tuloväylän linjaus on saatu sovitettua Rahjan sataman väylälinjan jatkeelle. Sata-
maan johtavaa veneväylää ei ole tarvetta ruopata. Väylälinja on tutkittu ja väylällä on riittävä 
vesisyvyys. 
 
Hakijan mukaan hankkeesta ei aiheudu haitallisia vaikutuksia vesistölle tai muulle ympäris-
tölle, sillä töistä aiheutuvat mahdolliset samentuma-, melu- ja liikennehaitat ovat väliaikaisia. 
Hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu vesilain mukaista korvattavaa edunmenetystä. Sa-
taman rakentamisella saavutettavat hyödyt katsotaan suuremmiksi verrattuna sen aiheutta-
miin haittoihin.  

 
Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito 

Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 25.10.–26.11.2018 Kalajoen kaupungin ilmoitustaululla 
ja Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaululla. Kuulutus ja hakemuksen tai asiakir-
jojen keskeinen sisältö on lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu. 

 
Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana yleisesti nähtävillä Kalajoen kaupunginkansliassa, 
osoite: Kalajoentie 5.  

 

http://www.avi.fi/lupatietopalvelu
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Asiakirjoihin voi tutustua myös Pohjois-Suomen aluehallintoviraston asiakaspalvelupisteessä 
(Linnankatu 3, Oulu). 

 
Muistutusten ja mielipiteiden esittäminen 

Muistutuksia hakemuksen johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa 
koskea (asianosainen). Muilla kuin asianosaisilla on oikeus esittää mielipiteensä hakemuk-
sen johdosta. 

 

Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet voidaan esittää vapaamuotoisesti. 
 

Ohjeet muistutusten tekemiseen 

Muistutuksista tulee käydä ilmi seuraavat seikat: 
- muistuttajan nimi, postiosoite, mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelinnumero  

- yllä mainittu hakijan ja hakemuksen nimi sekä diaarinumero  
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- mikäli muistutus koskee kiinteistöä, kiinteistön nimi, rekisterinumero, kiinteistörekisteri-

kylä ja kunta (kiinteistötunnus) 

- yksilöidyt vaatimukset sekä niiden perusteet 

- muistuttajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei muistutusta toimiteta sähköisesti 

- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa muistutus sähköisesti, selvitys asia-

miehen toimivallasta. 

 
Muistutukset ja mielipiteet pyydetään toimittamaan viimeistään 26.11.2018 ensisijaisesti 
sähköistä muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/muistutus tai sähköpostilla (kirjaamo.poh-
jois@avi.fi) tai kirjallisina postitse (Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Ympäristöluvat, PL 
293, 90101 Oulu) kahtena kappaleena.  

 
Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mah-
dollisille muille haltijoille. 

 
Lisätietoja antavat 

Ympäristöylitarkastaja Mari Kangasluoma, puh. 0295 017 677 
sähköposti: mari.kangasluoma@avi.fi 
Ympäristöneuvos Hannu Puranen, puh. 0295 017 655 
sähköposti: hannu.puranen@avi.fi 

 
 

http://www.avi.fi/muistutus

