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MARINAN VENESATAMAN  

ASEMAKAAVAN MUUTOS 

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

1.1 Tunnistetiedot 

Asemakaavan selostus, joka koskee 18.2.2019 päivättyä asemakaavakarttaa. 

Asemakaavan muutos koskee Kalajoen kaupungin Hiekkasärkkien Keskuskarin alueella olevia alueita. Alueen 

rajaus on esitetty kansikuvassa sekä kuvassa 1. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 185, 186 ja 187 sekä 

niihin liittyviä venesatama-, virkistys-, katu-, liikenne- ja vesialueita. 

Asemakaavalla muodostuu korttelit 185, 186 ja 187 sekä venesatama-, virkistys-, katu-, liikenne- ja vesialu-

eet. 

Kunta:   Kalajoki   

Kunnanosa:   Hiekkasärkät  

Kaavan nimi:   Hiekkasärkkien Marinan venesataman asemakaavan muutos 

Kaavan pinta-ala:  noin 18,1 ha 

Kaavan laatija:  Kalajoen kaupunki, Maankäyttöpalvelut / kaavoitus 

 

Kaavan vireilletulo: Asemakaavamuutos on käynnistetty kaupunginhallituksen kokouksessa 

10.9.2018. Vireilletulosta on tiedotettu asettamalla osallistumis- ja arviointi-

suunnitelma nähtäville 13.9.2018 alkaen. 

Kaavan nähtävilläolot: Kaavaluonnos  20.9. - 19.10.2018 

Kaavaehdotus __.__. – __.__.2019 

Hyväksymispäivämäärät: Kaupunginhallitus  __.__.20__ 
Kaupunginvaltuusto __.__.20__ 

 

1.2 Kaava-alueen sijainti 

Kaavoitettava alue sijaitsee Kalajoen Hiekkasärkkien ranta-alueella, noin 10 kilometriä Kokkolan 

suuntaan Kalajoen keskustasta. Suunnittelualue käsittää Hiekkasärkkien Marinan asemakaava-

alueesta noin 18,1 hehtaarin kokoisen alueen, joka sijoittuu Hiekkasärkkien asemakaava-alueen 

keskiosiin Itämeren rannalle, Keskuskarin alueelle. Kaavamuutosalue sijoittuu noin 1,4 kilometrin 

etäisyydelle Matkailutiestä ja Hiekkasärkkien matkailupalveluiden keskittymästä. 

1.3 Asemakaavan nimi ja tarkoitus 

Kaavan nimi on Marinan venesataman asemakaavan muutos. Asemakaavan muutoksen tarkoi-

tuksena on osoittaa tarvittava rakennusoikeuden määrä venesatama-alueelle satamatoimintoja 

ja matkailupalveluja varten. Samassa yhteydessä tarkastellaan kulkuyhteydet huoltotoiminnoille. 

Satamaan laaditussa yleissuunnitelmassa eteläisen aallonmurtajan alkupäähän on sijoitettu kaikki 
Marinan vierasvenesataman tarvitsemat huoltotoiminnot voimassa olevasta asemakaavasta poi-

keten. Riittävät maapalvelutilat vierasveneilijöiden palveluihin käsittävät mm. pesu- ja pukeutu-

mistiloja, pyykkituvan ja kuivaustilat sekä WC-tilat. Sataman toiminnallisuuden vuoksi on asema-

kaavan muutoksessa tarkoitus huomioida yleissuunnitelman näkökohdat.  
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1.4 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 

1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

2. Asemakaavan seurantalomake  

3. Kaavoittajan vastineet 

 

1.5 Luettelo kaava-aluetta koskevista asiakirjoista ja lähdemateriaalista 

• Keskuskari ja Kesäranta, luontoselvitys 2013, Natans Oy / Lassi Kalleinen 24.6.2013 

• Pesimälinnustoselvitys Kalajoen Hiekkasärkkien alueella 2012 – Keskuskarin ranta ja Kesä-

ranta, Ramboll Finland Oy, 15.1.2013 

• Lausunto alimmista rakennuskorkeuksista Kalajoen Marinan alueelta (Keskuskari), Kalajoen 

Hiekkasärkät, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 11.3.2013 

• Aallokkoselvitys, Ilmatieteenlaitos, Heidi Pettersson, Kimmo Kahma & Ulpu Leijala, 2015 

• Kalajoen keskustaajaman osayleiskaavan Natura-arviointi, Ramboll Finland Oy, 7.9.2016 

• Kalajoen keskustan osayleiskaava, kaupallinen selvitys, Ramboll Finland Oy, 17.1.2014 

• Kalajoen matkailun aluetaloudelliset vaikutukset, FCG Finnish Consulting Group Oy, 

27.4.2012 

• Kalajoen matkailun ideasuunnitelmat, Yleissuunnitelma, Pöyry Finland Oy, 2011 

• Kalajoen matkailun kasvuohjelma 2015-2025, CreaMentors Oy, 2014 

• Keskuskarin kosteikon kunnostusruoppaus, ruoppausmassojen läjittäminen ja veden johta-

minen luonnonsuojelualueen kautta mereen sekä valmistelulupa, Kalajoki. Luvan myöntäjä 
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Ympäristöluvat 20.2.2015 

• Pohjois-Pohjanmaan arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi. Ehdotus valtakun-

nallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Kaisa 

Mäkiniemi, 2014 

• Pohjois-Pohjanmaan matkailustrategian päivitys vuoteen 2015, NordicTrend Oy, ISS Proko 

Infra, 2011 

• Marinan venesataman rakentaminen, Aluehallintoviraston lupa 11.2.2019 
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2  T I I V I ST E L M Ä  

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 

Kalajoen kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 10.9.2018 Hiekkasärkkien Marinan venesata-

man asemankaavan muutoksen vireilletulosta. Hanke kuulutettiin vireille Kalajokiseutu -lehdessä 

sekä kaupungin ilmoitustaululla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin nähtäville 

13.9.2018 koko kaavaprosessin ajaksi.  

Kaupunginhallitus päätti 10.9.2018 asemakaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta. Asemakaa-

van muutoksen valmisteluaineisto asetettiin julkisesti nähtäville 20.9.-19.10.2018 väliseksi ajaksi. 

Luonnoksesta saatiin kaksi lausuntoa. Mielipiteitä ei nähtävilläoloaikana saapunut. Lausunnot 

huomioitiin kaavaehdotuksen valmistelussa. 

Kaupunginhallitus päätti __.__.20__ asemakaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta. Asema-

kaavaehdotus oli nähtävillä __.__. - __.__.20__ välisen ajan. 

Kaupunginhallitus päätti esittää asemakaavan hyväksymistä kaupunginvaltuustolle kokoukses-

saan __.__.20__ § __. Kalajoen kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan __.__.20__ § __. 

2.2 Asemakaava 

Asemaakaavan muutoksen alueella on voimassa oleva Hiekkasärkkien asemakaava, Marinan alue. 

Kaavamuutos koskee kortteleita 185, 186 ja 187, venesatama-aluetta sekä näihin rajoittuvia ka-

tualueita, virkistys- ja vesialueita sekä kevyenliikenteen yhteyksiä ja reittejä. Asemakaavan muu-

toksen pinta-ala on noin 18,1 ha. Korttelialueita on noin 1,5 ha, venesatama-aluetta noin 11,5 ha, 

viheralueita noin 1,1 ha, liikennealueita noin 0,6 ha ja vesialueita noin 3,3 ha. Rakennusoikeutta 

kaavalla muodostuu yhteensä 12 000 k-m2, josta uutta 700 k-m2. 

2.3 Asemakaavan toteuttaminen 

Asemakaava-alue on pääosin rakentamatonta ympäristöä. Vanhat satamarakenteet ovat käytössä 

ja satamatoimintoja palveleva kevytrakenteinen rakennus avoinna lähinnä kesäisin. Voimassa ole-

van kaavan mukaista kunnallistekniikan suunnittelua ei Marinan alueelle vielä ole aloitettu, mutta 
satamatoimintojen sijoittuminen on esitetty yleissuunnitelmatasoisena. Voimassa olevan Mari-

nan asemakaavan mukaisia rakentamistoimia ei ole aloitettu venesataman alueella. Asemakaavan 

muutoksen saatua lainvoiman, voidaan tarkempi suunnitelmien laadinta ja toteuttaminen aloit-

taa. Alueella rakentamista ohjaavat lisäksi rakennustapaohjeet. Tonttien myynti voidaan aloittaa, 

kun aluetta koskevat rakennustapaohjeet on hyväksytty. 

Marinan kokonaisuus matkailualueena käsittää myös mantereen puoleiset alueet; Dyynikylä ja 

Marinan portti. Kunnallistekniikkaa on näiden alueiden osalta suunniteltu ja pääosin toteutettu. 

Viimeistelyt tehdään alueen rakentumisen myötä. Dyynikylän kortteleiden tontit on ilmoitettu ha-

ettaviksi ja rakentamisen suunnittelu niiden suhteen on käynnistynyt. Marinan portin alue on ta-

voitteena saada myyntiin keväällä 2019. Marinan venesataman korttelit tulevat toteutettavaksi 

kolmannessa vaiheessa, kun kunnallistekniikka ja venesatama on suunniteltu ja rakennettu. 
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3  S U U N N I T T E LU N  L Ä H TÖ KO H DAT  

3.1 Alueen yleiskuvaus 

Marinan venesataman kaavamuutosalue sijoittuu Hiekkasärkille, Keskuskarin ranta-alueelle. Kaa-

vamuutosalue on esitetty kartalla punaisella rajauksella (Kuva 1). Suunnittelualue on kokonaisuu-

dessaan asemakaavoitettua aluetta. Voimassa oleva asemakaava on saanut lainvoiman 2017, 

mutta sen toteuttaminen ei vielä ole ollut mahdollista. Tarkempi kunnallistekninen suunnittelu on 

käynnistymässä. Suunnittelualueella on nykyisellään vesialuetta, satamatoimintoja ja virkistystoi-

mintaa. Vanhat aallonmurtajat jakavat vesialueen toimintaa, kunnes alue rakentuu voimassa ole-

van asemakaavan mukaiseksi. Aivan sataman vieressä on kaavoitettuja loma-asuntotontteja yksi-

tyisessä maanomistuksessa. Suunnittelualueelta idän suuntaan on loma-asuntorakentamista ja 

laajahko leirintäalue, joka on kesäaikaan vilkkaassa käytössä. Suunnittelualueelta etelän suuntaan 

on kunnallistekniikan rakentaminen aloitettu vuonna 2017 voimaan tulleen kaavan mukaisesti. 
Hiekkasärkin Marinan alue tulee rakentumaan vaiheittain. Marinan venesataman on ajateltu ra-

kentuvan viimeisenä.  

 

Kuva 1. Hiekkasärkkien Marinan venesataman asemakaavan muutoksen kaavarajaus kartalla. 

3.2 Luonnonympäristö 

Suunnittelualue on tyypillistä Perämeren maankohoamisrannikkoa, jossa uutta rantaa paljastuu 

koko ajan. Maankohoamisilmiö on havaittavissa selvimmin juuri Perämeren alavimmilla rannoilla. 

Suunnittelualueen läheisyydessä uutta hiekkaista merenpohjaa paljastuu laajana rantaviivan 

suuntaisena vyöhykkeenä. Hiekkasärkkien merenranta-alueelle tyypilliset dyynimuodostumat 

ovat alueen luonnonympäristölle tunnusomaisia. Hiekkadyynien syntyyn ovat vaikuttaneet maan-

kohoaminen, vallitseva tuulen suunta ja aallokko. Suunnittelualueella ei ole korkeusvaihtelultaan 
merkittäviä dyynimuodostumia, sillä aluetta on muokattu satamatoiminnoille pengertämällä. Kes-

kuskarin alue on pääosin puutonta aluetta. 
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Hiekkasärkkien alueelle on vuosien mittaan laadittu erilaisia hiekkadyyni- ja ranta-alueen luonto-
tyyppiselvityksiä ja aluetta koskevia luonnonympäristöselvityksiä on julkaistu myös Oulun yliopis-

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. Suunnitelmiin liittyen on laadittu myös 

luonnonympäristöselvityksiä. Rantaharjualueen yleiskaavatyöhön liittyvät luonnonympäristösel-

vitysten tarkennukset on kohdennettu lähinnä golfkentän ja sen toimintojen laajennusalueille 

(Kuivatjärvenpuiston ja Keskuskarin ranta-alueiden luontoselvitykset vuonna 2000).  

 

Kuva 2. Keskuskarin ympäristöä ilmakuvassa. 

Voimassa olevaa Marinan asemakaavaa laadittaessa tehtiin Keskuskarin alueelle luontoselvitys 
(Natans Oy, 24.6.2013), jossa kartoitettiin alueen luontotyyppejä ja kasvillisuutta sekä niiden ar-

voja. Selvityksen mukaan Keskuskarin venesataman ympäristö on luonteeltaan rakennettua ym-

päristöä, jolle ei sijoitu erityisiä luontoarvoja. 

Aallokko 

Aallokkoselvitys on laadittu Keskuskarin alueelle vuonna 2015. Keskuskari on avoin luoteis-poh-

joissuuntaan, mutta aallokon refraktiosta johtuen myös lounaisaallokkoa kiertyy Keskuskarin 

edustalle. Kovimpien luoteismyrskyjen aikana korkein aalto on tyypillisimmin 1.7. metriä, koska 

vedenkorkeus on todennäköisimmin alhaalla. Korkean vedenkorkeuden aikaan, jotka muodostu-

vat tavallisimmin kovilla etelä-lounaistuulilla, korkein aalto on 3.0 metrin luokkaa. Aallokon nou-

sukorkeus aallonmurtajalle on tällöin 5 metriä, joten aallot voivat ylittää suunnitellun korkuisen 

aallonmurtajan. Suunniteltujen aallonmurtajien aukko antaa länteen, ja korkean meriveden ai-

kana aukon sisäpuolella korkein merkitsevä aallonkorkeus voi saavuttaa 1.8 metriä. Aallokon nou-

sukorkeudeksi saatiin 1 metri, eli veden pinta käy korkeimmillaan 2.45 – 2.93 metrin korkeudella 
aallonmurtajan aukkoa kohtisuoraan olevalla rannalla. Aallokon nousukorkeus pienenee nopeasti 

tämän kohdan molemmin puolin. (Aallokkoselvitys, 2015) 

Pohjoisrannan leveimmillä kohdilla aallokon nousukorkeus jää alle 85 cm, eli veden pinta jää alle 
2.30 – 2.78 metriin. Pohjoisrannan kapeimmilla kohdilla ranta on jyrkempi, ja usean metrin nou-

sukorkeus voisi olla mahdollinen, mutta kivikkoinen rantaviiva laskee nousukorkeuden mitä to-

dennäköisimmin alle riskirajan. (Aallokkoselvitys, 2015) 
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Maisema 

Kalajoki kuuluu Pohjanmaan maisemamaakuntaan ja seutuun nimeltä Keski-Pohjanmaan joki-

seutu ja rannikko (Maisemamaakuntajako: Maisematyöryhmän mietintö 1992, osa I). Suunnitte-

lualue on osa maakunnallisesti arvokasta Hiekkasärkkien-Rahjan maisema-aluetta. Laajan ranta-

vyöhykettä ja saaristoa sisältävän alueen koko on 6710 hehtaaria vesistöineen. Hiekkasärkkien 

luonteenomaisin ympäristötekijä on lentohietikko ja sen sisältämä noin 3 km pituinen ja 330-500 

metriä leveä dyynialue. Rahjan saaristo taas on ainoa varsinainen saaristo Pohjois-Pohjanmaan 

Perämeren rannikolla. Pohjois-Pohjanmaa liiton Pohjois-Pohjanmaan arvokkaat maisema-alueet 

(1997) -julkaisussa alueen maisemahäiriöinä mainitaan mm. ruoppausmassojen läjitykset, avo-

hakkuut ja maisemaan sopimattomat loma-asunnot. 

Alueelle ovat tunnusomaisia matalan ja hiekkavaltaisen maankohoamisrannikon erityispiirteet, 
kuten laajat hiekkarannat, rantaniityt sekä eri kehitysvaiheissa olevat dyynialueet, fladat, kluuvi-

järvet ja soistumat. Kaava-alueen luonnontilaisuus vaihtelee pääosan ollessa selvästi ihmisen 

muokkaamia. Maa kohoaa yhä Perämeren rannikolla noin 7-9 mm vuodessa, mistä johtuen ran-

taviivan vuosittainen muutos suunnittelualueen kaltaisilla loivapiirteisillä rannoilla on silminnäh-

tävä. 

Pohjois-Pohjanmaan valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivi-

tys- ja täydennysinventoinnissa 2013-2015 (Pohjois-Pohjanmaan liitto, 2015) alue on arvioitu val-

takunnallisesti arvokkaaksi. Merkittävyyden muutosasia on kuitenkin vielä keskeneräinen. Inven-

toinnissa alue on nimetty uudelleen Kalajoen Hiekkasärkkien ja Rahjan saariston maisema-alu-

eeksi ja sen rajausta on laajennettu.  

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. Keskuskari on selvä ja 

kauas näkyvä maamerkki muutoin suuripiirteisessä ja saarettomassa rantamaisemassa.  

Hiekkasärkkien alueella eri-ikäiset matkailukäyttöön rakennetut rakennukset ovat olennainen osa 

maisemaa. Matkailurakentaminen keskittyy dyynialueen ja rannikkoa myötäilevän valtatien 8 vä-

liin rajautuvalle alueelle. Rakennetulle kulttuuriympäristölle on ominaista kerroksellisuus. Kook-

kaat hotellirakennukset hallitsevat maisemaa, mutta samalla ne viestivät osaltaan alueen elinvoi-

maisuudesta matkailukohteena. 

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. 

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 aivan suunnittelualueen eteläpuolelle, aluerajaus kuvassa 3.  



Kalajoen kaupunki | Marinan venesataman asemakaavan muutos 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

8 

 

  

Kuva 3. Natura-2000 verkoston alueet ja yksityiset suojelualueet viivarasteroinnilla. Suunnittelu-

alueen eteläpuolelle sijoittuu Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen päätöksellä määritetty luonnon-

suojelulain 29 §:n tarkoittama suojeltu luontotyyppi ”Keskuskarin hiekkaranta ja dyyni”. Suunnit-

telualueen sijainti merkitty karttaan punaisella. 

Eläimistö 

Keskuskarin alueelle on laadittu pesimälinnustoselvitys kevät-kesällä 2012 (Ramboll Finland Oy, 

15.1.2013). Suunnittelualue ei ole linnustollisesti merkittävää aluetta.   

 

Kuva 4. Alueen merkittävimmät lintupaikat on esitetty kartassa punaisella (Pesimälinnustoselvitys 

Kalajoen Hiekkasärkkien alueella 2012 – Keskuskarin ranta ja Kesäranta). 

Keskuskarin alueelta selvitettiin myös liito-oravien ja viitasammakoiden mahdollinen esiintymi-
nen, mutta niiden elinympäristöjä ei suunnittelualueelta löytynyt (Keskuskari ja Kesäranta, luon-

toselvitys, 2013). 

Pohjavesialueet 

Suunnittelualueelle ei sijoitu pohjavesialueita. 

3.3 Rakennettu ympäristö 

Hiekkasärkkien alueella on pitkä historia matkailukohteena. Alun perin Tuomipakkoina tunnettu 

alue oli tunnettu retkikohde jo 1800-luvun lopulla. Pakoille kokoonnuttiin alkukeväästä nautti-

maan tuomien kukinnasta ja erityisesti viettämään juhannusta. Hiekkasärkkien merkitys matkai-

lukohteena alkoi lisääntyä 1920-luvulla. Aluetta kutsuttiin nimellä ”Pohjanmaan Riviera”. 1930-

luvulla avattiin alueen ensimmäinen hotelli, ravintoja- ja matkustajakoti Hilman hotelli. Kalajoen 



Kalajoen kaupunki | Marinan venesataman asemakaavan muutos 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

9 

 

kunta alkoi aktiivisesti kehittää Hiekkasärkkien aluetta matkailukohteena 1960-luvun alussa. Kun-
nan toimesta rakennettiin tiestö sekä palveluita ja leirintäalue. Hiekkasärkille laadittu yleissuun-

nitelma valmistui vuonna 1970. Alueelle on rakennettu lomamökkejä 1970-luvulta lähtien. Kes-

kuskarissa on ensimmäisiä pieniä loma-asuntoja (kalastajamökkejä) ollut jo ennen vuotta 1954, 

kuva 5 (Peruskartta vuodelta 1954). 

   

Kuva 5. Keskuskari peruskartalla (Mk 1:20000) vuosien 1954, 1979 ja 1987 tilanteiden mukaisina. 

Hiekkasärkkien alue on asemakaavoitettu kokonaisuudessaan matkailua palveleville toiminnoille 

ja loma-asumiselle. Pysyvän asumisen mahdollisuus on osoitettu ydinkeskustaa lukuun ottamatta 

useille korttelialueille vaiheittaisella kaavamuutoksella vuonna 2018. Marinan venesataman ase-

makaavan muutosalue on nykyisin pääosin rakentamatonta meren ympäröimää aluetta. Alun pe-

rin saarena olleelle Keskuskarille johtaa vanha silta, joka tullaan korvaamaan uudella Marinan ve-

nesatama-alueen ja matkailukortteleiden rakentuessa. Keskuskari rakentuu voimassa olevan ase-

makaavan mukaisesti kunnallistekniikan ja venesataman toteuttamisen jälkeen.  

Alueelle ei sijoitu kulttuurihistoriallisia arvoja. Asemakaavan muutosalueen ulkopuolella on osin 

vanhaa ja osin uudempaa loma-asuntokantaa. Ensimmäiset loma-asunnot näkyvät jo vuoden 

1954 peruskartassa, jolloin Keskuskari oli mantereesta erillään oleva saari. Nykyisellään Keskus-

kariin johtaa vanha silta, joka joudutaan uusimaan Marinan rakentamisen edetessä.  

 

Kuva 6. Rantamaisemaa Marinan asemakaava-aineistosta Keskuskarin suuntaan. 

Kunnallistekniikka 

Kunnallistekniikkaa on Keskuskarin alueelle toteutettu vain loma-asunnoille. Kunnallinen vesi- ja 

jätevesilinja kulkee Keskuskarintien pohjoispuolta oikaisten merenpohjan kautta Keskuskarin 

loma-asuntokortteleihin. Marinan asemakaava-alueen kunnallistekninen suunnittelu on tehty ja 
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toteutettu mantereenpuoleiselle alueelle. Varsinaisen Marinan, Keskuskarin kunnallistekninen 

suunnittelu tehdään myöhemmin kaavamuutoksen jälkeen.  

 

Kuva 7. Alueen kunnallistekniikka. Punaisella värillä on esitetty jätevesi ja sinisellä vesijohdot. 

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. Alueella ei ole vakituista joukkoliiken-

nettä. Keskikesän aikana on liikennöinyt alueen yrittäjien sponsoroima Beachbus Kalajoen keskus-

tan ja Hiekkasärkkien väliä. Lisäksi Kalajoella toimii kutsuperiaatteella toimiva palveluliiken-

neauto. Vesibussi mantereen ja Maakallan välillä kulkee vaihtelevasti vuodesta riippuen. Osa Ou-
lun ja Kokkolan välisistä kaukoliikenteen linjoista pysähtyy läheisellä Matkailutiellä reilun kilomet-

rin päässä kaava-alueelta. 

Palvelut, työpaikat ja väestö 

Suunnittelualueen läheisyydessä sijaitsee golfkenttä, Kalajoki Golf. Golf-kenttä tarjoaa virkistys- 

ja ravintolapalveluita. Reilun kilometrin päähän suunnittelualueesta sijoittuvat monipuoliset Hiek-

kasärkkien matkailupalvelut. Kalajoen lentopaikka on matkailualueen kaakkoispuolella, jonne on 

suunnittelualueelta matkaa reilun kaksi kilometriä. Kalajoen keskustan palveluihin on noin kym-

menen kilometrin matka. Kalajoen (Rahjan) satamaan on Keskuskarilta matkaa noin 3,5 km. Hiek-

kasärkkien matkailualue on kokonaisuudessaan merkittävä lähialueen työpaikka- ja elinkeinotoi-

mintojen keskittymä. Matkailun välittömät työllisyysvaikutukset Kalajoella vuonna 2010 olivat 

noin 400 työpaikkaa. Työpaikoista merkittävä osa sijaitsee Hiekkasärkkien Matkailukeskuksessa.  

Virkistys 

Suunnittelualue on osa Kalajoen Hiekkasärkkien matkailu- ja virkistysaluetta, joka tunnetaan 

maanlaajuisesti. Keskuskarin mantereenpuoleisia ranta-alueita käytetään yleisesti uimiseen. Seu-

dullisia ulkoilureittejä kulkee kattavasti Hiekkasärkkien ympäristössä. Talviaikoina pidetään yllä 

kattavaa latuverkostoa, joka on osittain valaistu. 

3.4 Maanomistus 

Suunnittelualueen maat ovat kaupungin omistuksessa.  
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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. 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tavoitteet on otettava huomioon ja niiden toteuttamista on 

edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toimin-

nassa. 

Valtioneuvosto on tehnyt 30.11.2000 päätöksen valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. 

Päätös tuli voimaan 26.11.2001. Valtioneuvosto on 14.12.2017 päättänyt valtakunnallisten aluei-

denkäyttötavoitteiden uudistamisesta. Tavoitteita uudistettiin siten, että ne koskevat nykyistä ra-
jatummin keskeisimpiä valtakunnallisia näkökohtia ja ovat nykyistä selkeämpiä. Päätös tuli voi-

maan 1.4.2018. Päätöksellä korvattiin aikaisemmin tehdyt päätökset.  

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  

Hiekkasärkkien Marinan venesataman asemakaavan muutoksessa huomioidaan uudet valtakun-

nalliset alueidenkäyttötavoitteet. 

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.  

Maakuntakaavan uudistus on käynnissä. Kaksi ensimmäistä vaihekaavaa ovat lainvoimaisia ja 3. 

vaihekaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 11.6.2018. Kokonaismaakuntakaava kumoutuu 

vaihekaavoissa käsiteltyjen teemojen ja korvaavien merkintöjen osalta aina vaihekaavan saadessa 

lainvoiman. 
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Kuva 8. 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- 

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 8) 
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Kuva 9. Ote Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 1.vaihekaavasta (2015). 

 

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 2. vaihekaava hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 

7.12.2016 ja on kuulutettu lainvoimaiseksi 2.2.2017. Suunnittelualue sijoittuu alueelle, jota tulee 

kehittää merellisenä matkailualueena palveluin sekä luonnon- ja kulttuuriympäristön virkistys- ja 

vapaa-aikatoiminnoin (mv-5). Alueen kehittäminen merellisenä matkailualueena perustuu Kala-

joen matkailukaupungin palveluihin sekä Rahjan saariston ja muun maankohoamisrannikon luon-

non- ja kulttuuriympäristöön liittyviin virkistys- ja vapaa-aikatoimintoihin. Keskuskarin alueelle on 

osoitettu venesatama -merkintä, jolla osoitetaan seudullisesti merkittäviä venesatamia. Lisäksi 

Keskuskariin on osoitettu veneväylä -merkintä, jolla osoitetaan Perämeren rannikon ylikunnallisia 

veneilyväyliä. Sinisellä vaakaviivarasterilla on osoitettu kulttuuriympäristön tai maiseman vaali-

misen kannalta tärkeä alue; Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet 

ja rakennetun kulttuuriympäristön alueet. Alueiden suunnittelussa ja käytössä tulee edistää aluei-

den maisema-, kulttuuri- ja luonnonperintöarvojen säilymistä. Yksityiskohtaisemmassa kaavoituk-

sessa on otettava huomioon maisema-alueiden ja rakennettujen kulttuuriympäristöjen kokonai-

suudet ja ominaislaatu. Alueiden erityispiirteitä, kuten avoimien peltoalueiden säilymistä arvok-

kailla maisema-alueilla, tulee vaalia. (Kuva 9)  

 

 

Kuva 10. Ote Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 2. vaihekaavasta (2017). 

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 3. vaihekaava hyväksyttiin Pohjois-Pohjanmaan maakunta-

valtuustossa 11.6.2018 ja maakuntahallitus päätti 5.11.2018 kokouksessaan määrätä 3. vaihe-

maakuntakaavan tulemaan voimaan maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n nojalla. Vaihekaavassa 
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käsiteltiin pohjavesi- ja kiviainesalueita, mineraalipotentiaali- ja kaivosalueita, Oulun seudun lii-
kennettä ja maankäyttöä, tuulivoima-alueiden tarkistuksia, Vaalan ja Himangan kaavamerkintö-

jen tarkistuksia ja muita tarvittavia päivityksiä. Hiekkasärkkien aluetta vaihekaavassa koskee poh-

javesialueiden päivitys.  

 

Kuva 11. Ote hyväksytystä Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 3. vaihekaavasta (2018). 

4.3 Yleiskaava 

Alue kuuluu kokonaisuudessaan Hiekkasärkkien Rantaharjualueen yleiskaavaan. Rantaharju-

alueen yleiskaava on hyväksytty vuonna 2008. Alueelle on kaavassa osoitettu satama-aluetta (LS), 

vesialuetta (W) sekä alueen eteläpuolelle matkailupalvelujen aluetta  (RM-1); Alue on tarkoitettu 

matkailun kaupallisille palveluille ja majoitustoiminnoille.  Veneväylä -merkintä on osoitettu 

mereltä satama-alueelle.  

 

 

Kuva 12. Ote Hiekkasärkkien Rantaharjualueen yleiskaavasta. 
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4.4 Asemakaava 

Alueella on voimassa vuonna 2017 lainvoimaiseksi tullut Hiekkasärkkien asemakaavan muutos ja 

laajennus - Marinan alueen asemakaava. Asemakaavassa venesatamalle ei ole osoitettu tarkem-
paa sisältöä. Muutoin asemakaava ohjaa rakentamista hyvinkin tarkasti. Kortteliin 185 on osoi-

tettu RM-9 -merkintä; Matkailua palvelevien rakennusten korttelialue. Tontilla olevien rakennus-

ten maantasokerrosten pinta-alasta vähintään 40 % on käytettävä matkailua, virkistystä ja kult-

tuuria tukevia palvelu- ja liiketiloja varten. Palvelu- ja liiketilojen tulee sijoittua maantasokerrok-

siin ja ensisijaisesti katuaukion, pihakadun tai hidaskadun varsille. Lisäksi alueelle saa sijoittaa 

majoitustilaa. Rakennusten on oltava harjakattoisia ja puuverhoiltuja. Alueelle on toteutettava 

oleskeluun ja/tai leikkiin soveltuva paikka. RM-10 -merkintä; Matkailua palvelevien rakennusten 

korttelialue. Tontilla olevien rakennusten maantasokerroksesta vähintään 10 %, mutta enintään 

60 % on käytettävä matkailua, virkistystä ja kulttuuria tukevia palvelu- ja liiketiloja varten. Palvelu- 

ja liiketilojen tulee sijoittua maantasokerroksiin ja ensisijaisesti katuaukion, pihakadun tai hidas-

kadun varsille. Lisäksi alueelle saa sijoittaa majoitustilaa. Rakennusten on oltava harjakattoisia ja 

puuverhoiltuja. Tontteja ei saa aidata. Ensisijaisesti pysäköinti on järjestettävä omalla tontilla. 

Kulkuväylien ulkopuolelle jäävä osa piha-alueesta on istutettava ja kulkuväylät toteutettava kivet-

tyinä tai puurakenteisina. Alueelle on toteutettava oleskeluun ja/tai leikkiin soveltuva paikka. Li-

säksi pi-1 -merkintä; Piha-alue. Alue on kivettävä tai toteutettava puurakenteisena. Alueen tulee 

olla osin istutettu. Alueelle on toteutettava terassi tai muuta laadukasta oleskelutilaa. Sekä uv -

merkintä; Veden päälle toteutettava uloke. Rakennusten alapuolelle voi sijoittaa venepaikkoja. 

Rakentaminen voidaan toteuttaa myös maanvaraisena. Korttelin 185 korttelialueen rakennuksiin 

on lisäksi osoitettu rakennukseen jätettävä kulkuaukko -merkintä sekä jk/l -merkintä; Yleiselle ja-

lankululle varattu alueen osa. Reitti toteutetaan puurakenteisena laiturina, jonka korkeusasema 

on n. +1,5 m N2000-järjestelmässä. 

Lähivirkistysalueelle (VL) on osoitettu ml -merkintä; Majakan ohjeellinen rakennusala. Alueelle 

saa toteuttaa enintään 35 m korkean majakan. Rakennusoikeudesta voidaan maantasokerrok-

seen sijoittaa enintään 40 %. Rakennusoikeutta majakalle on osoitettu 300 k-m2. 

Muutosaluetta koskevat voimassa olevat yleismääräykset; 

Kaava-alueella esitetyt yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varatut alueen osat sekä ulkoilurei-

tit ovat ohjeellisia mutta yhteydet sitovia. 

Alueen viherrakentamisessa tulee käyttää alueelle luontaisia tai muita ympäristöön soveltuvia la-

jeja. 

Vesivahingoille alttiiden rakennusosien tulee olla kortteleissa 185-187 tason +3,00 m yläpuolella 

ja muissa kortteleissa tason +2,42 m yläpuolella N2000-järjestelmässä. 

Autopaikkojen vähimmäismäärät 1 ap/100 k-m2. 

RM-10 alueella:  

Korttelissa 185; Tonteille 2 ja 3 saa rakentaa aidan laiturialueen vastaiseen reunaan. Aidan kor-

keus tulee olla n. 0,9 m. 

Korttelissa 186; Tontit on erotettava VL- ja VV-alueista matalalla muurilla. Muurin korkeus ulkoi-

lureitin kulkutasosta laskettuna tulee olla n. 0,5 m. 

Tämän asemakaavan toteuttamisessa tulee noudattaa siihen liittyvää rakentamistapaohjetta. 

Voimassa olevan Hiekkasärkkien Marinan asemakaavan toteuttamista ohjaamaan laaditaan ra-

kennustapaohjeet kolmena erillisenä kokonaisuutena, joista Marinan venesataman alueen raken-

tamista ohjaava kokonaisuus laaditaan viimeisenä. 
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Kuva 13. Ote Hiekkasärkkien ajantasa-asemakaavasta. 

 

Kuva 14. Marinan asemakaavassa alueen pohjoisosaan sijoittuvan korttelin 185 toteuttamisesta 

laadittiin poikkileikkaus toimintojen sijoittumisesta. Serum Arkkitehdit Oy, 2015 
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Kuva 15. Marinan asemakaavassa alueen länsiosaan sijoittuvan korttelin 185 toteuttamisesta laa-

dittiin poikkileikkaus toimintojen sijoittumisesta. Serum Arkkitehdit Oy, 2015  

4.5 Muut suunnitelmat 

Sataman yleissuunnitelma, 2018 
Marinan venesataman alueelle on laadittu yleissuunnitelmaa aallonmurtajien muodon ja raken-

teen selvittämiseksi (MeriTaito). Suunnitelmassa on mm. veneenlaskupaikka ja polttoaineen jake-

lupiste sijoitettu sataman toiminnallisuuden vuoksi eteläisen aallonmurtajan alueelle asemakaa-

vasta poiketen. Kulku näille toiminnoille on osoitettu korttelin 186 eteläpuolelta. Marina käsittää 

selkeäasti kaksi sataman osaa; sisempi ja ulompi. Sisempi satama-allas on pääasiassa kotisatama 

ja ulompi on vierasveneille. Vierasvenepaikkoja on 102 ja kotisatamapaikkoja 51 kappaletta. Rat-

kaisu täyttää vaatimuksen suojaisesta satamasta, jonka aallonmurtajien muotoilu mukailee kalan 

leukoja. Kustannussyistä aallonmurtajat on tehty kapeina ja kulkeminen on esitetty vain eteläistä 

aallonmurtajaa pitkin. 

Suunnittelun pohjatietona suoritettiin heinäkuussa 2017 monikeilaluotaus vesisyvyyksien ja poh-

janmuotojen selvittämiseksi. Pohjatutkimukset paljastivat luontaisen vesisyvyyden olevan oletet-

tua suuremman, jonka vuoksi satama-altaan ruoppausmassat eivät riitä tarvittaviin täyttöihin, 

vaan suurin osa täyttömaista täytyy tuoda kohteeseen. Yleissuunnitelmassa esitetty ratkaisu aal-
lonmurtajista täyttää vaatimuksen suojaisesta satamasta. Kustannussyistä aallonmurtajat on 

tehty melko kapeina ja kulkeminen on esitetty vain eteläistä aallonmurtajaa pitkin. Eteläisen aal-

lonmurtajan tyveen on sijoitettu kaikki Marinan tarvitsemat huoltotoiminnot sekä vierasveneili-

jöiden tarvitsemat huoltopalvelut. Toimintojen sijoittelu on esitetty kuvassa 16. Voimassa olevan 

kaavan mukaiset huoltotoiminnot pohjoisen aallonmurtajan tyveen eivät ole toiminnallisesti pe-

rusteltuja ja aiheuttaisivat tarpeetonta liikennettä ja mahdollisia vaaratilanteita. Veneiden siirto 

keväisin ja syksyisin, sekä huvikalastajien veneiden kuljetus trailereilla ainutta tieyhteyttä pitkin ja 

tarpeettoman pitkän matkan loma-asuntojen takaa, ei ole kokonaisuutta ajatellen hyvä ratkaisu. 

Lisäksi satamassa täytyy olla kiinteä huoltolaituri varustelua sekä pienimuotoisia huolto- ja kor-

jaustoimenpiteitä varten. Huoltolaiturin yhteydessä on keskitetty jätepiste, jossa on jätteiden la-

jittelumahdollisuus. 
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Kuva 16. Ote Marinan venesataman yleissuunnitelmasta, MeriTaito, 2018. 

Kalajoen Marinan Masterplan, 2018 

Kalajoen Marinan Masterplan laadittiin hankkeena Marinan asemakaavan lainvoimaiseksi tulon 

jälkeen Pohjois-Pohjanmaan liiton, Studio Puisto Arkkitehdit Oy:n, Sweco Ympäristö Oy:n ja Kala-

joen kaupungin yhteistyönä talven 2017-18 aikana. Suunnitelma valmistui keväällä 2018.  

Hankkeen tavoitteena oli muodostaa kokonaisnäkemys Kalajoen matkailukeskuksen Marinan alu-

een kehittämisestä vierasvenesatamana, sen toiminnoista, tarvittavista toimenpiteistä ja inves-

toinneista. Kehittämissuunnitelmassa yhtenä lähtökohtana oli, kuinka Kalajoen Marinaan luodaan 

vetovoimainen palvelutarjonta Perämeren ykköskohteeksi, jossa veneilijä rantautuu aktiviteet-

tien, ravintoloiden, kylpylän, hiekkarantojen, golfin ja upeiden ulkoilureittien äärelle.  Ainutlaatui-

nen matala ja pitkä hiekkaranta, sekä harvinaisen näyttäväksi muodostuva satamakokonaisuus 

jossa yhdistyy inhimillinen mittakaava ja korkeatasoinen näyttävä arkkitehtuuri. Tavoitteena oli 

aktivoida pk-yrittäjyyttä sekä kasvattaa pk-sektoria ja vientiin verrattavaa matkailutuloa sekä sel-
vittää investointien vaikutuksia. Hanketta tarvittiin myös vahvistamaan kansainvälistymistä, eri-

tyisesti Ruotsin markkinoilta. 

Sataman kaava mahdollistaa kattavat kaupalliset palvelut ja loma- ja majoitusrakentamisen aivan 

laiturirakenteiden kupeeseen. Kävijä haluaa kokea seudun perinteen mukaista inhimillistä pieni-

mittakaavaisuutta ja toisaalta ainutlaatuisia kokemuksia ja hetkiä. Puhdas ja monimuotoinen 

luonto ja laajat metsäalueet mahdollistavat monentyyppisen toiminnan ja kokemisen. Alueen 

maankäytöllinen kehittäminen on ollut johdonmukaista ja tavoitteellista. Kalajoen Marinan välit-

tömästä läheisyydestä löytyy kattavasti palveluita ja tekemistä kaiken ikäisille. 
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Kuva 17. Merenkävijöille Kalajoen Marina on erinomaisella sijainnilla, sopivien etappien päässä 

Oulusta, Merenkurkusta ja Ruotsin puolelta. Marinan Masterplan, 2018 

 

Kuva 18. Keskuskarin Marinan yleissuunnitelman lähtökohdista on aallonmurtajat huomioiden 

ideoitu erilaisten toimintojen sijoittamisesta uuden venesataman ympäristöön. Marinan Master-

plan, 2018 

Myönnetyt luvat 

Marinan kaava-alueen asemakaavan mukaisen pienvenesataman toteutukselle on aluehallintovi-

rasto myöntänyt vesilain 3 luvun 2 § ja 3 §:n 8) kohdan ja 1 luvun 7 §:n 1 momentin mukaisen 

luvan.  

Rakennusjärjestys 

Voimassa oleva rakennusjärjestys on hyväksytty Kalajoen kaupunginvaltuustossa 30.1.2003 § 9. 

Rakennuskiellot 

Suunnittelualue ei ole rakennuskiellossa. Alue on Kalajoen kaupungin omistuksessa, eivätkä tontit 

vielä ole myynnissä. Tontit tulevat myyntiin kaavamuutoksen lainvoimaiseksi kuuluttamisen jäl-

keen. 

Pohjakartta 

Suunnittelualueelle on tehty numeerinen pohjakartta vuoden 1998 ja 2007 ilmakuvausten perus-
teella. Kaupunki on pitänyt karttaa ajan tasalla maastomittauksin. Korkeuskäyrät on muutettu 

N2000-järjestelmään vuonna 2012. 
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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 asemakaavan muutokselle tuli kaupungin uusien tavoitteiden myötä sekä venesatamaan 

tehdyn tarkemman yleissuunnittelun perusteella. Rakennusoikeuksien määriä ei ole tarkoitus tar-

kastelle matkailua palvelevien korttelialueiden osalta, ainoastaan virkistys- ja satama-alueen toi-

mintojen järjestämisen mukaan ja matkailun uusien tavoitteiden näkökulmasta. Kaavamuutok-

sessa on tarpeen tehdä teknisiä korjauksia mm. kulkuyhteyksien osalta, jotta venesataman huolto 

saadaan toimivaksi ja tarkoituksenmukaiseksi.  

5.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 

Kalajoen kaupunginhallitus on kokouksessaan 10.9.2018 § 263 päättänyt käynnistää asemakaavan 

muutoksen Marinan venesataman asemakaava-alueella. Kaavamuutoksen vireilletulosta kuulu-

tettiin kaupungin kotisivuilla ja kuulutuslehdessä. 

5.3 Osallistuminen ja yhteistyö 

5.3.1 Osalliset 

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.  

Viranomaisia ovat Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus, Pohjois-Pohjan-

maan liitto, Pohjois-Pohjanmaan museo, Jokilaaksojen pelastuslaitos sekä Kalajoen kaupungin 

tekninen- ja ympäristölautakunta. Muita toimijoita alueella ovat Elisa Oy, Elenia Verkko Oy, Kala-

joen Lämpö Oy, Vesikolmio Oy sekä Osuuskunta Valkeavesi. Alueella toimivia yhdistyksiä ovat Ete-

länkylän jakokunta, Kalajoen yrittäjät ry, Kalajoen matkailuyhdistys ry, Kallan Purjehtijat ry, Kala-

joen luonnonsuojeluyhdistys ja Keski-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys. 

5.3.2 Vireilletulo 

Kalajoen kaupunginhallitus päätti käynnistää asemakaavan muutoksen laadinnan kokouksessaan 

10.9.2018. Kaavan sisältöä ja laadintaa kuvaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ase-

tettiin nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisesti Kalajoen kaupungintalolle ja 

www-sivustolle 13.9.2018 alkaen. Vireilletulosta kuulutettiin kaupungin ilmoitustaululla, Kalajoki-
seutu -lehdessä ja kaupungin kotisivuilla. OAS on nähtävillä koko kaavaprosessin ajan. Osallistu-

mis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa kaavaa valmisteltaessa.  

5.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 

Kaavaluonnosaineisto asetettiin julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi MRL 62 § ja MRA 30 § mu-

kaisesti. Kaava-alue on kokonaisuudessaan Kalajoen kaupungin omistuksessa, joten maanomista-

jakirjeitä ei tässä hankkeessa ollut tarpeen laittaa. Kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta kuu-

lutettiin kaupungin kuulutuslehdessä sekä www-sivuilla osallisten kuulemista varten. Kaavan val-

misteluun osallistuu virkamiehiä mm. maankäytön, rakennusvalvonnan ja kunnallistekniikan toi-

mialoilta sekä myös matkailutoiminnassa mukana olevaa henkilöstöä. 
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Kaavaluonnoksesta pyydettiin lausunnot Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskukselta, Pohjois-Pohjanmaan liitolta, Pohjois-Pohjanmaan museolta, Jokilaaksojen pelastus-

laitokselta, Osuuskunta Valkeavedeltä, Elisa Oyj:ltä, Elenia Verkko Oy:ltä sekä Kalajoen tekniseltä- 

ja ympäristölautakunnalta. Kaavaluonnos pidettiin yleisesti nähtävillä 20.9. – 19.10.2018 välisen 

ajan.  

 

Kuva 19. Ote kaavaluonnoksesta. 

Kaavaluonnoksesta saatiin kolme lausuntoa; Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjois-Pohjan-

maan museo ja Elisa Oyj. Mielipiteitä ei kaava-aineistosta jätetty. Lausuntojen perusteella ei 

kaava-aineistoon ollut tarpeen tehdä suuria muutoksia. Palaute ja vastineet liitteessä 3. 

Kaavaehdotusta valmisteltiin huomioiden tulleet lausunnot. Lisäksi kaupungin tarkentuneiden ta-

voitteiden ja matkailun kommenttien myötä rm-1 aluevarausta muutettiin ja rakennusoikeus 

osoitettiin 200 k-m2 suurempana kuin luonnosvaiheessa. Merkinnän määräystä tarkennettiin ra-

kentamisen osalta.  

Ehdotusvaiheen palaute (täydennetään kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen) 

Kaavan hyväksymisestä kuulutetaan kaupungin ilmoitustaululla, Kalajokiseutu -lehdessä sekä kau-

pungin kotisivuilla. (täydennetään kaavoituksen edetessä) 
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5.3.4 Viranomaisyhteistyö 

Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelua ei ollut tarpeen järjestää, sillä kaavamuutoshanke ei ole 

valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittävä. Valmisteluaineistosta saatujen lausuntojen pe-

rusteella hanketta koskeva viranomaisneuvottelu ei ole tarpeen (MRL 66 §).  

5.4 Asemakaavan tavoitteet 

5.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 

Kaupungin tavoitteina on mahdollistaa venesataman alueelle pienimuotoinen majoittuminen ra-

kennusoikeuden osoittamisella venesatama-alueelle. Marinan asemakaavan lainvoimaiseksi tu-

lon jälkeen on alueelle tehty sataman yleissuunnitelmaa, jossa eri toimintojen sijoittuminen on 

tutkittu toimivuuden kannalta edullisimmille paikoille. Toimintoja sijoittuu voimassa olevasta ase-

makaavasta poiketen, joten kaavamuutoksen laatiminen venesataman alueelle oli tarpeen. Lisäksi 

Hiekkasärkkien Marinan ympäristöön on laadittu kehittämissuunnitelma matkailun kehittämisen 

näkökulmasta. Suunnitelmassa on esitetty uusia käyttömahdollisuuksia venesataman alueelle. 

Uusien toimintojen osoittaminen kaavallisesti tutkitaan kaavamuutoksella. 

5.4.2 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen 

Luonnosvaiheen jälkeen heräsi keskustelua tyrskymajojen kannattavuudesta. Jotta toiminta voisi 

olla kannattavaa (rakentamiskustannukset ovat kalliit), tulisi kaavallisesti mahdollistaa rakennus-

oikeutta luonnoksessa esitettyä enemmän. Ehdotus valmisteltiin siten, että rm-1 aluerajausta laa-
jennettiin ja rakennusoikeutta osoitettiin 200 k-m2 enemmän kuin luonnosvaiheessa. Tyrsky-

majojen toteuttaminen tulee rakentajalle olemaan kustannuksiltaan mittava projekti. Lähtökoh-

taisesti toimijan tulee tehdä tarvittavat selvitykset rakentamisen toteuttamisesta ja mahdollisuuk-

sista, jotta myös haastavat merelliset olosuhteet, niin vesi kuin ahtojäät tulee huomioon otetuksi.  

Muilta osin ei uusia tavoitteita kaava-alueelle ilmennyt.  

5.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot  

Kaava perustuu pitkälti voimassa olevan Marinan asemakaavan ratkaisuihin. Loma-asumiseen tar-

koitettujen kortteleiden rakennusoikeuksia ja sallittuja kerroslukuja ei tarkasteltu uudelleen. Kort-

teleissa osoitetut muut rakentamista ohjaavat merkinnät tarkastellaan valitun vaihtoehdon tar-

kemmassa tarkastelussa. Vaihtoehtotarkastelussa kuitenkin muutettiin korttelialuerajauksia suo-

raviivaisemmiksi satama-alueella ja korttelissa 186. Korttelin 185 ulokkeiden sijoittumista vene-
satama-alueelle vertailtiin kaavallisesti yksinkertaisempaan esitystapaan. Vaihtoehdoissa 2 ja 3 

kortteliin 185 on venesatama-alueeseen rajautuvalle korttelin osalle osoitettu venesatama-alu-

een merkintä suoraviivaisena ja kortteliin mahdollisesti rakentuvat ylemmät kerrokset osoitettu 

ulokerakenteena venesatama-aluemerkinnän alueelle. Tämä merkintätapa poistaa mahdollisuu-

den rakentaa korttelialueen ulokkeiden alle alemman kerroksen maanvaraisena, minkä voimassa 

olevan asemakaavan uv -merkintä mahdollistaa.  

Kaikissa vaihtoehdoissa on tyrskymajoille osoitettu rakentamisaluetta pohjoisen aallonmurtajan 

alkupäähän korkean majakkarakennuksen pohjoispuolelle. Tarkempia suunnitelmia ei tyrsky-

majojen toteuttamismahdollisuuksista ole tehty, joten kaavallisesti tulisi varautua ratkaisuun, 

joka mahdollistaa niiden toteuttamisen rakennustavasta riippumatta. Loppuosa aallonmurtajasta 

voisi olla kävellen saavutettavissa olevaa oleskelua ja myrskyn kokemista. Vaihtoehdoissa ei ole 

esitetty rakentamista koko pohjoisen aallonmurtajan matkalle, vaan loppuosa on jätetty mahdol-

liseen virkistyskäyttöön. 
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Kuva 20. Pohjoiselle aallonmurtajalle on havainnollistettu tyrskymajojen tunnelmaa. Marinan 

Masterplan, 2018 

Kaikissa vaihtoehdoissa on venesataman vaatimat toiminnot sijoitettu eteläisen aallonmurtajan 

alkupäähän laaditun yleissuunnitelman mukaisesti ja kulkuyhteys osoitettu korttelin 186 etelä-

puolelta ajoyhteytenä lähivirkistysalueen kautta.    

   

Kuva 21. Vasemmalla vaihtoehto 1, jossa korttelin 186 eteläraja on oikaistu, mutta muutoin kort-

telialueet on säilytetty voimassa olevan kaavan mukaisina. Oikealla vaihtoehto 2, jossa lisäksi sa-

tama-alueeseen rajoittuvan korttelin 185 etelärajaa oikaistiin ja ulokkeiden toteuttamiselle mää-

riteltiin uusi merkintä. 

VE1 VE2 
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Kuva 22. Vaihtoehdon 2 pohjalta tarkasteltiin kortteliin 185 sijoittuvan pihakadun laajennusosan 

sijaintia. Korttelin 185 tontin 1 koko ja muoto saatiin näin paremmin toteutuskelpoiseksi. Uloke-

merkinnät ovat alkuperäisen asemakaavan tavoitteiden mukaiset, merkintätapa on muutettu sel-

keämmäksi. Korttelin 186 etelärajaa suoristettiin, mutta jätettiin muutamia loivia taitteita. 

5.6 Vaihtoehtojen arviointi ja vertailu 

Venesataman huoltotoiminnan sijainnin muuttaminen eteläiselle aallonmurtajalle vapautti poh-

joisosan korttelialueen uudelleen järjestämistä. Vaihtoehto 1 noudattelee pääosin voimassa ole-

van kaavan mukaista korttelijakoa. Vaihtoehtotarkastelulla tutkittiin korttelin 185 uudelleen muo-

dostamista. Vaihtoehdon 3 mukaisesti toteutettuna tontin 1 muoto saadaan helpommin raken-

nettavaksi, kun laaja torityyppinen alue siirretään pihakadun pohjoispuolelle. Alue toimii tuolloin 

myös hyvin paikoitusalueena, kun majakan toteutuminen konkretisoituu ja tarvitaan sen asiak-
kaille paikoitustilaa. Venesataman ja korttelin 185 rajaa on suoristettu muuttaen ulokemerkinnän 

tapaa. Marinan kaavaratkaisun mahdollistama ulokkeiden rakentaminen on vaihtoehdon 3 mu-

kaisesti ratkaistu uudella erillisellä määräyksellä (u-1), joka sallii rakentamisen ulottamisen vene-

sataman alueelle. Merkintä ei jatkossa kuitenkaan mahdollista suunniteltavien rakennusmassojen 

toteuttamista maanvaraisena, kuten voimassa olevassa asemakaavassa on uv -merkinnän yhtey-

dessä määritelty. Maanvaraisena toteutettavat ulokeratkaisut ja lokeromainen venesatama-alue 

on kustannuksiltaan mittava toteuttaa, joten tulee pohdittavaksi sen realistisuus. Suora venesa-

tama-alue osittain rakennusmassan kattamana on helpompi ja halvempi toteuttaa, loppuvaiku-

telma veneilijän näkökulmasta kuitenkin lähes samanlainen.  

Korttelin 186 etelärajan suoristaminen selkeyttää mm. tontinmuodostusta. Korttelin ympäristö 

tulee eteläosiltaan todennäköisimmin olemaan hiekkaista aluetta, kuten edelleen uimaranta-

alue, joten kiinteistönmuodostus monimutkaisin kulmin ei ole tarkoituksenmukaista. Rakennus-

tapaohjein voidaan ohjata tontille merkityn istutettavan alueenosan toteuttamisesta. Pääsään-
tönä Hiekkasärkkien alueella on ollut, ettei tonttialueita saa rajata aitarakentein, mutta alueelle 

sopivaa kasvillisuutta voi istuttaa. Voimassa olevassa asemakaavassa on yleismääräyksissä an-

nettu määräys korttelialueen erottamisesta lähivirkistys- ja uimaranta-alueista n. 0,50 m korkui-

sella muurilla. Kaavamuutoksessa tulee edelleen pohdittavaksi, onko 0,5 m korkuinen muurivel-

voite tarpeellinen. Uimaranta ja matkailua palvelevien rakennusten korttelialue tulevat olemaan 

näkymältään samantyyppisiä, ja niiden väliin sijoittuu (valaistu) kulkuyhteys venesataman huolto-

VE3 
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alueelle. Tämä ajoyhteys muodostaa luontaisen eron uimarannan ja rakentamista sallivan kortte-
lin väliin. Korttelialueen suoristaminen on perusteltua. Ajoyhteys toimii myös reittiyhteytenä, joka 

voimassa olevaan asemakaavaan on osoitettu. 

 

Kuva 23. Havainnekuva kotisataman alueelta veneellä saavuttaessa. Vasemmalla ulokemerkin-

nän mahdollistava rakenne. Kuva Serum Arkkitehdit Oy, 2014. 

6  A S E M A K A AVA N  KU VA U S  

6.1 Kaavan rakenne 

Asemakaavaa-alueelle sijoittuu kolme matkailua palvelevien rakennusten korttelialuekokonai-

suutta, venesatama, uimaranta- ja virkistysalueita, katualuetta (myös pihakatu), keskitettyä pai-

koitusaluetta ja vesialuetta. Alue muodostaa oman matkailukokonaisuutensa, joka perustuu me-

rellisyyteen ja vesistön kautta saavutettavuuteen. Myös polkupyörällä ja jalan liikkuen sataman 

ympäristö on saavutettavissa ja pieni kalastajakylämäinen tiivis tunnelma havaittavissa. 

Kaavaratkaisussa on huomioitu veneilyn tarvitsemat huoltopalvelut ja oleilu venesatama-alueella. 

Veneilytoiminnan kehittäminen Keskuskarin alueella ja sen tarvitsemat huoltopalvelut lisäävät 

mm. kuljetusliikennettä alueelle. Tätä näkökulmaa on kaavaratkaisussa huomioitu sijoittamalla 

huoltoliikenneyhteydet ja -palvelut alueen eteläosiin ja rauhoitettu kaava-alueen pohjoisosa 

muulle matkailupalvelulle.  

Pohjoisen puoleiselle alueen osalle on mahdollistettu erilaiset matkailuelämykset mm. aallonmur-

tajan alkupäähän matalalla rakentamisella ja vastaavasti näköalamahdollisuus korkean majakan 

rakentamisella.   

Venesataman alueelle on mahdollisuus toteuttaa kotisatama pitempiaikaiselle veneilijälle suojai-

saan, rakennuskannan ympäröimään vesitilaan ja vierasvenesatama lyhytaikaiselle veneilijälle 

eteläisen ja pohjoisen aallonmurtajan rajaamalle vesialueelle. 

Keskuskarin suulle on osoitettu keskitettyä paikoitusaluetta ja kääntöpaikka jättöliikenteelle. Ma-

rinan alue on hyvin saavutettavissa myös pyörällä. Korttelialueiden yhteyteen suositellaan ajo-

neuvoille katosmaisia tiloja rakennusmassan alle maantasoon. Korttelialueet ovat tiukkoja, eikä 
ylimääräistä aluetta rakennusten ympärillä ole käytettävissä paikoituksen järjestämiseen. Paikoi-

tukselle on osoitettu erillinen alue Keskuskarintien päähän, jonne kortteleiden 185, 186 ja 187 

paikoitusta voidaan järjestää.   
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6.1.1 Mitoitus 

Kaavamuutoksen pinta-ala on noin 18,1 ha. Korttelialueita on noin 1,5 ha, venesatama-aluetta 

noin 11,5 ha, virkistysalueita noin 1,1 ha, vesialuetta noin 3,3 ha, ja liikennealueita noin 0,6 ha. 
Rakennusoikeutta kaavalla muodostuu yhteensä 11 800 k-m2, josta matkailua palvelevien raken-

nusten korttelialueille (RM) noin 11 000 k-m2 ja venesatama-alueelle (LV-3) noin 700 k-m2 sekä 

lähivirkistysalueelle (VL) majakan rakennusalaa 300 k-m2.   

Korttelialueiden, viheralueiden ja katualueiden pinta-alat esitetään kattavammin erillisellä ase-

makaavan seurantalomakkeella (liite 2) 

Pysäköinti 

Suunnittelualueella on käytetty korttelialueiden pysäköintinormina yhtä autopaikkaa 100 kerros-
neliömetriä kohden. Marinan kortteleille 185, 186 ja 187 on rakennusoikeuteen perustuen tarve 

kokonaisuudessaan 110 autopaikkaan (taulukko 1). Autopaikoista 60 kpl on ajateltu sijoittuvan 

tonteille rakennusmassan ensimmäisen kerroksen katokseen tai tontin vapaalle alueelle. Loput 

laskennalliset 50 autopaikkaa on ajateltu sijoittuvan erilliselle LPA-3 alueelle. LPA-3 alue sijoittuu 

maisemallisesti herkälle paikalle, mikä huomioidaan toteutusta ohjeistavien rakennustapaohjei-

den laadinnassa. LPA-3 alueen paikoituksen suunnittelu on tiukkaa. LPA-3 merkintä mahdollistaa 

myös toisen pysäköintitason rakentamisen, mikä osaltaan helpottaa paikoituksen järjestämistä 

Keskuskarin alueella. Kansipaikoituksen julkisivujen rakenteita ohjaavat rakennustapaohjeet, ku-

ten muutakin rakentamista Marinan venesataman alueella. Rakennustapaohjein voidaan huomi-

oida rakenteen näkyminen merimaisemaan. 

Taulukko 1. Laskennalliset autopaikkamäärät 1 ap/100 k-m2 matkailukortteleissa RM-9 ja RM-10. 

Käyttötarkoitus Pinta-ala Tontteja Rakennusoikeus ap  tontille LPA-3 

RM-9  2 1800 18 10 8 

kortteli 185  2 1800 18 10 8 

RM-10  9 9200 92 50 42 

kortteli 185  5 4800 48 24 24 

kortteli 186  2 2800 28 18 10 

kortteli 187  2 1600 16 8 8 

 

   
Kuva 24. LPA-3 alueen mahdollistamaa paikoitusmäärää tutkittiin luonnosta valmisteltaessa. 
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Lisäksi autopaikkoja on mahdollista toteuttaa majakan ja virkistysalueen käyttäjille pihakadun 
päätteeseen. Tyrskymajoissa majoittuvien lomalaisten mahdollisesti tarvitsemat autopaikat on si-

joitettava majakan ja virkistysalueen kanssa samalle alueelle taikka mahdollisesti LPA-3 alueelle 

kansipaikoitukseen. Eteläisen aallonmurtajan huoltotoimintojen läheisyyteen on kaavassa varattu 

muutamia autopaikkoja päiväveneilijöitä ja huoltotoimintoja varten.  

6.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 

Kaavaratkaisulla Keskuskarin ympäristö tulee muuttumaan rakennetuksi ympäristöksi. Luontoar-

voja Keskuskarin alueella ei ole, mutta maisemallisesti ympäristö tulee muuttumaan nykyisestä. 

Tavoitteena on ollut korkeatasoisen matkailumarinan mahdollistaminen, minkä kaavaratkaisu 

mahdollistaa. Aallonmurtajat tulevat muuttamaan venesatamaa nykyistä laajemmaksi meren 

suuntaan. Kevyen liikenteen yhteydet aallonmurtajilla mahdollistavat meriympäristön uudenlai-

sen kokemisen. Aallonmurtajien rakentaminen korkeatasoisesti luo edellytyksiä alueen menesty-

miselle. Hyvin toteutettuna, ympäristöönsä sopusuhtaisesti istuvana rakenteena Marina houkut-
telee Hiekkasärkkien alueelle merimatkailijoita. Rakennusmassa lisää liikennettä mantereelta Kes-

kuskariin, mikä tarkoittaa nykyisen sillan uusimista. Samassa yhteydessä siltaa suunniteltaessa tu-

lee pohdittavaksi sillan korkeus ja pituus, veden virtaukset ja ruoppaustarpeet. Myös tältä osin 

ympäristö tulee muuttumaan. 

6.3 Aluevaraukset 

6.3.1 Korttelialueet 

Olemassa olevan, kehitettävän venesataman yhteyteen rakentuu monipuolinen Marina-alue, 

jossa on venesataman (LV-3) lisäksi matkailupalveluja (RM-9, RM-10), lähivirkistysaluetta (VL), ui-

maranta-aluetta (VV) sekä paikoitus- ja katualueita.  

Matkailua palvelevien rakennusten korttelialuetta (RM-9 ja RM-10) muodostuu kolmen korttelin 

verran (korttelit 185, 186 ja 187) ja tontteja yhteensä 11 kpl. Kerrosluvut vaihtelevat II – III välillä. 

Kaavamerkinnöissä velvoitetaan toteuttamaan rakennusten maantasokerrosten pinta-alasta vä-

hintään 10 % (RM-10) ja 40 % (RM-9) matkailua, virkistystä ja kulttuuria tukevien palvelu- ja liike-

tiloja varten ensisijaisesti katuaukion, pihakadun tai hidaskadun varsille. Majoitustilojen sijoitta-

minen alueelle on sallittu. RM-10 merkintä mahdollistaa lisäksi pienimuotoisen myymälätilan to-

teuttamisen ensimmäiseen kerrokseen. Korttelialueilla rakennusten on oltava harjakattoisia ja 

puuverhoiltuja.  

Korttelin 185 rakennusmassojen ensimmäiseen kerrokseen on osoitettu puisin laiturirakentein to-

teutettavia kevyen liikenteen väyliä venesatama-altaan reunalle. Venesatama-alueelle on osoi-

tettu erillisiä ulokerakenteita (u-1), jotka mahdollistavat kortteleiden rakennusmassan toteutta-
mista veden ylle rakennuksen toisesta kerroksesta ylöspäin. Mittakaavaltaan rakentaminen on 

pientä ja yhteen liitetyt rakennusmassat harjakattoineen luovat perinteiseen rakentamiseen liit-

tyvää miljöötä. Rakennusmassan toteutuessa kulmikkaana, rakennusten syvennyksiin voi toteut-

taa terasseja ja erilaisia pihatiloja. Rakennuksissa voi sijaita erilaisia matkailupalveluita, kuten ra-

vintoloita, kahviloita, pienimuotoisia myymälätiloja ja veneilyyn liittyviä palveluja sekä loma-asu-

mista. Alin sallittu rakentamiskorkeus rakennuksilla on +3,00 m N2000-järjestelmässä ja kevyen 

liikenteen väylillä venesatama-altaan vieressä +1,50 m. 
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Kuva 25. Leikkauskuva korttelin 185 tontin 5 kohdalta. Kuva Serum Arkkitehdit Oy, 2015. 

Autopaikkojen vähimmäismäärät RM-9 ja RM-10 korttelialueilla on 1 ap / 100 k-m2, mikä tarkoit-

taa kortteleiden täysimääräisenä rakentuessaan yhteensä 110 autopaikka kortteleiden 185, 186 

ja 187 alueilla. Pysäköinti on järjestettävä ensisijaisesti omalla tontilla RM-10 korttelialueilla, 

mutta myös LPA-3 korttelialue on varattu kortteleiden 185, 186 ja 187 pysäköintitarpeisiin. RM-9 
korttelin autopaikoitus voidaan tarvittaessa kokonaisuudessaan järjestää viereiselle LPA-3 alu-

eelle. LPA-3 alueelle on järjestettävä vähintään 50 autopaikkaa, jolloin kortteleiden 185, 186 ja 

187 alueille tulee toteutettavaksi yhteensä 60 autopaikkaa.  

Autopaikkojen korttelialuetta (LPA-3) on osoitettu alueen sisääntulon yhteyteen kortteleiden 185, 

186 ja 187 autopaikkojen toteutusta varten. LPA -korttelialueelle on mitoitettu 50 autopaikan py-

säköintialue, jonka asemakaava määrää toteuttamaan korkeatasoisena. Pysäköintialue on kivet-

tävä ja jäsennettävä istutuksin pienempiin kokonaisuuksiin sekä rajattava pensain ja puuryhmin, 

mikäli paikoitusalue toteutetaan yksitasoisena. LPA-3 -merkintä sallii myös kansitason rakentami-

sen, jolloin pysäköintiin tarvittavia paikkoja saadaan koko Keskuskarin aluetta palvelemaan pa-

remmin. Alue sijoittuu maiseman kannalta herkälle paikalle näkymän päätteeseen Keskuskarin-

tietä saavuttaessa, joten sen toteuttamismahdollisuus jonkin verran muuta ympäristöä alemmalle 

tasolle tulee tutkia jatkosuunnittelussa. Lisäksi rakennustapaohjeet ohjaavat suunnittelua siten, 

että mahdollinen kansipaikoitus saadaan sulautumaan muuhun Marinan rakennuskantaan ja mai-

semaan.  

6.3.2 Muut alueet 

Venesataman alueelle (LV-3) on osoitettu rakentamiselle aluevarauksia huoltotoiminnoille sekä 

matkailua palveleville majoitustoiminnoille yhteensä noin 700 k-m2 verran. Veneilyä palvelevalle 

huoltoalueelle sekä veneiden nosto- ja laskupaikalle on kulku osoitettu lähivirkistysalueen kautta 

korttelin 186 eteläpuolelta. Huoltoalue tankkausasemineen sijoittuu eteläisen aallonmurtajan 

eteläpäähän kaavan lounaiskulmaan. Venesatama-aluevarauksen laajuus mahdollistaa uusien, 

nykyistä suurempien aallonmurtajien toteuttamisen. Aallonmurtajien sisäpuolelle jäävä satama-

allas on riittävän suuri vastaamaan tulevaan laituripaikkatarpeeseen. Keskuskarin marinasta kehi-

tetään vierasveneilijöitä, paikallisia veneilijöitä sekä vesibussiliikennettä palveleva venesatama. 

Vesibussin kääntö- ja pysähdyspaikka on altaan eteläpäässä sijaitsevan aukion laidalla. Satamaan 

johtavan väylän syvyys on 3,0 metriä, kuin myös satama-altaiden syvyys. 



Kalajoen kaupunki | Marinan venesataman asemakaavan muutos 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

29 

 

 

Kuva 26. Ote Marinan asemakaavaa varten laaditusta satamasuunnitelmasta, joka on huomioitu 

tarkemmassa sataman yleissuunnitelmassa. Kuva Serum Arkkitehdit Oy, 2014. 

Venesataman on tavoitteena palvella venematkailijoita kesän sesonkiaikoina ajatuksena, että alu-
eelle saavutaan veneellä mereltä käsin. Sesonkiaikana läheinen Rahjan satama Konikarvossa pal-

velee paremmin veneiden vesillelaskua. Konikarvossa on järjestetty tarvittavat autojen ja traile-

reiden paikoitus, mikä Marinassa ei ole mahdollista.  

Virkistysalueet 

Marinan etelärannalle rakennetaan uusi uimaranta (VV) ja lähivirkistysalue (VL). Marinan rantojen 

viheralueet (VL ja VV) rakennetaan osittain merenrantaa täyttämällä korkeatasoisiksi ja luonnon-

voimia kestäviksi julkisiksi viheralueiksi. Pohjoisrannan virkistysalueelle sijoittuu näköalapaikka, 

majakkarakennus. Molemmat aallonmurtajat toimivat jalan kuljettavana maisemaa havainnoita-

vana virkistysalueena. Eteläisen lähivirkistysalueen kautta on kulku venesataman huoltoalueelle. 

Kävely ja pyöräily 

Kävellen ja pyörällä alueelle pääsee Keskuskarintietä, jonka reunaan toteutetaan 3 m levyinen 

kevyen liikenteen väylä osin välikaistalla ajoradasta erotettuna. Keskuskarin venesatama-alueen 

rantareitti toteutetaan puurakenteisena laiturina, jonka korkeusasema on noin 1,5 m merenpin-

nasta (jk/l). Keskuskarin virkistysalueella kulkevat kävelyreitit/ajoyhteydet voidaan toteuttaa so-

rapintaisina. Ulkoilureitti -symbolilla (palloviiva) on osoitettu vain pieni siirtymäosuus rakenne-

tulta pihakadulta ajoyhteydellä osoitettuun kulkuyhteyteen. Reittien sijainti on ohjeellinen, mutta 

yhteydet ovat sitovia. 
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Kuva 27. Perspektiivikuva Marinan venesatamasta. Arkkitehtitoimisto Järvinen & Kuorelahti Oy, 

2017.  

Katualueet 

Keskuskarin marinan mantereeseen liittävä silta joudutaan uusimaan katujen rakentamisen yh-
teydessä. Asemakaavalla mahdollistetaan sillan aukon säilyminen nykyisen kokoisena, korvaami-

nen siltarummulla tai laajentaminen etelään. Satamasuunnittelun yhteydessä on arvioitu, että 

kannaksen läpäisevän aukon suurentaminen ei merkittävästi parantaisi veden virtausta ja vaihtu-

vuutta rannan mataluudesta ja hiekan jatkuvasta liikkeestä johtuen. Mahdolliset toimenpiteet 

edellyttävät jatkotutkimuksia- ja suunnittelua. 

Marinan alueelle tehdään vain välttämättömimmät huoltoajoreitit ja pysäköintipaikat. Liikenne 

ohjataan takaisin mantereelle kiertoliittymästä heti sisääntulon yhteydessä. Joukkoliikenteelle ja 

turistibusseille on varattu pysähtymispaikka matkustajien jättämistä ja mukaan ottamista varten, 

mutta varsinaista linja-autojen pysäköintiä ei ole osoitettu. Korttelialueiden yhteyteen on osoi-

tettu pihakatuja. Venesatamassa olevalle huoltoalueelle ja veneenlaskupaikalle on kulku järjes-
tetty lähivirkistysalueen kautta ajoyhteydellä. Näin kulku ei häiritse satama-alueen kevyttä liiken-

nettä. Myös korttelialueiden viihtyvyys lisääntyy, kun ajo satama-alueen huoltoalueelle tapahtuu 

rakenteen eteläpuolelta. 

 

Kuva 28. Ote Marinan kaava-alueen katu- ja rakennussuunnitelmasta Keskuskarintien mantereen-

puolelta, (Destia, 2018). Jatkosuunnittelu Keskuskariin tehdään myöhemmin. 

Paikoitusaluetta on muutamalle autolle eteläisellä aallonmurtajalla lähinnä huoltotoiminnoille. 

Pohjoisen aallonmurtajan matkailutoiminnoille (tyrskymajoille ja majakalle) tarpeellista paikoi-

tusta voi toteuttaa pihakadun laajennusosiin ja mahdollisen kansipaikoituksen toteutuessa myös 

LPA-3 alueelle. Uimarannan käyttäjille on muutama autopaikka kääntöympyrän laidalla. Mante-

reenpuolella Keskuskarintien varteen rakennetaan katuvarsipysäköintiä 17 autolle. 
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Kuva 29. Suunniteltua kävely- ja pyöräilyreitistöä. Pohjoisella aallonmurtajalla tilanne tyrskymajo-

jen jälkeen.  

6.4 Kaavamerkinnät ja -määräykset 

Asemakaavassa on annettu erityisiä kaavamääräyksiä ohjaamaan pääasiassa matkailua palvele-

vien korttelialueiden (RM-9, RM-10) toteutusta. Määräykset koskevat mm. palvelu- ja liiketilojen 

määrää, rakennusten kattomuotoja ja julkisivumateriaaleja, piha-alueiden käsittelyä sekä pysä-

köinnin järjestämistä. Yksityiskohtaisilla kaavamerkinnöillä ja -määräyksillä pyritään Marinan kor-

keatasoiseen ja alueen ympäristöä kunnioittavaan toteutukseen.  

Yleismääräyksissä on annettu määräyksiä koskien autopaikkojen vähimmäismääristä, viherraken-

tamisessa käytettävästä kasvilajistosta, hulevesien käsittelystä sekä alimmista rakentamiskor-

keuksista.  

6.5 Nimistö 

Alueelle ei kaavan myötä tule uutta nimistöä. 
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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 sekä lähialueen vesi-, virkistys- ja matkailualueisiin. 

7.1  Ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön 

Loma-asukkaiden määrä kasvaa alueella ja alueen käyttö muuttuu ympärivuotiseksi. Alue mah-

dollistaa erilaisia loma-asumisen muotoja. Vesistön saavutettavuus ja merellinen ympäristö on 

rakennettuna ympäristönä kutsuva ja alueelle voi tulla viihtymään ja virkistäytymään erilaisten 

palveluiden ja toimintojen ääreen. Alueen rakentuminen vie useita vuosia ja tapahtuu erilaisina 

kokonaisuuksina. Satama-altaan ruoppaaminen, aallonmurtajien ja katujen rakentaminen aiheut-

tavat väliaikaista haittaa lähiympäristön asukkaille ja matkailutoiminnoille.  

Keskuskarin ympäristössä on nykyisellään uimarannan käyttäjiä, mikä on aiheuttanut paikoitus-
alueiden riittämättömyyttä. Kaavamuutoksessa on tavoitteena parantaa myös uimarannan käyt-

täjien paikoitusmahdollisuuksia, mikäli kansipaikoitus LPA -korttelialueella toteutuu.  

7.2 Luonnonympäristö 

Toteutuessaan asemakaava muuttaa suunnittelualueen pääosin rakennetuksi ympäristöksi. Luon-

non monimuotoisuuden kannalta merkittävät alueet sijoittuvat kaava-alueen ulkopuolelle. Alue 

on osoitettu luo-5 merkinnällä voimassa olevassa kaavassa. Mantereenpuolella olevat lammet on 

ruopattu ja kunnallistekniikan rakennustyöt ovat käynnissä. Ruoppauksen jälkeen lampien valu-

mavesien rehevöittävä ja bakteeripitoisuuksia kohottava vaikutus uimarantaan ja suojeltuun 

luontotyyppialueeseen pienenee merkittävästi. Sedimentin poisto ja altaan syventäminen eh-

käisevät myös rehevän, lokkeja houkuttelevan kasvuston syntymistä. 

Sataman ja sen ympäristön rakentaminen voi aiheuttaa väliaikaista haittaa meriveden laadulle. 
Ruoppaukset ja täytöt saattavat rakennustöiden aikaan aiheuttaa mm. veden samentumista. 

Haitta on kuitenkin väliaikainen. Mikäli satama on rakennustöiden vuoksi suljettuna veneilykau-

den aikana, tulee veneille etsiä korvaavat paikat.  

Aallonmurtajat tulevat muuttamaan meriympäristöä. Aallonmurtajia ja satama-altaita varten alu-

eelle on tuotava täyttömaata muualta. Meren vaikutuksia, eroosion rajoittaminen huomioidaan 

erilaisten reunamuurien toteuttamisessa. Reunamuurin tehtävänä on pysäyttää tai rajoittaa hiek-

karannan eroosiota niin, että sen takana olevien teiden ja talorakenteiden perustusten vakavuus 

ei vaarannu. 

 

Kuva 30. Lohtajan Ohtakarilla ahtojäiden muodostumista vuodelta 2017. (kuva Terho Männistö) 
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7.3 Maisema ja kulttuuriympäristö 

Suunnittelualue on osa maakunnallisesti arvokasta Hiekkasärkkien-Rahjan maisema-aluetta. Laa-

jan rantavyöhykettä ja saaristoa sisältävän alueen koko on 6710 hehtaaria vesistöineen. Hiek-
kasärkkien luonteenomaisin ympäristötekijä on lentohietikko ja sen sisältämä noin 3 km pituinen 

ja 330-500 metriä leveä dyynialue. Rahjan saaristo taas on ainoa varsinainen saaristo Pohjois-Poh-

janmaan Perämeren rannikolla. Pohjois-Pohjanmaa liiton Pohjois-Pohjanmaan arvokkaat mai-

sema-alueet (1997) -julkaisussa alueen maisemahäiriöinä mainitaan mm. ruoppausmassojen läji-

tykset, avohakkuut ja maisemaan sopimattomat loma-asunnot. 

Pohjois-Pohjanmaan valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivi-

tys- ja täydennysinventoinnissa 2013-2015 (Pohjois-Pohjanmaan liitto, 2015) alue on arvioitu val-

takunnallisesti arvokkaaksi. Merkittävyyden muutosasia on kuitenkin vielä keskeneräinen. Inven-

toinnissa alue on nimetty uudelleen Kalajoen Hiekkasärkkien ja Rahjan saariston maisema-alu-

eeksi ja sen rajausta on laajennettu.  

Toteutuessaan asemakaava muuttaa suunnittelualueen pääosin rakennetuksi ympäristöksi. Hiek-

kasärkkien alueella voimakkaasti kehittynyt matkailu on muovannut arvokkaan maiseman sisällä 

omintakeista rakennettua kulttuuriympäristöä. Matkailuun perustuva rakennettu ympäristö on jo 

yleisesti hyväksytty osa arvokasta maisema-aluetta ja ne tukevat toisiaan. Eri aikakausina raken-

tunut matkailualue kehittyy ja kerroksellisuutta muodostuu kehityksen myötä. Marinan sataman 

uudet aallonmurtajat ovat huomattavasti suuremmat kuin nykyisen Keskuskarin satamassa. Uu-

det aallonmurtajat näkyvät hyvin sekä Hiekkasärkkien että meren suunnalta avautuvassa maise-

massa. Uusi satama nostaa alueen ilmettä ja lisää sen matkailullista houkuttelevuutta.    

7.4 Rakennettu ympäristö ja yhdyskuntarakenne 

Nykyisellään lähes rakentamaton alue muuttuu selvästi rakennetummaksi. Olemassa olevat pie-

net rakennukset poistuvat ja tilalle tuleva uusi rakennuskanta on aiempaa selvästi tiiviimpää ja 
tehokkaampaa. Myös ranta-alue tulee olemaan rakennettua ympäristöä, kun aallonmurtajat ra-

kentuvat ja niiden yhteyteen myös kevyen liikenteen kulkuväylät mataline valaistuksineen.  

Asemakaavan toteuttaminen tukee Hiekkasärkkien matkailukeskuksen toiminnallista rakennetta. 

Keskuskarin marina toimii matkailukeskuksen merellisenä vetovoimatekijänä. Asemakaavan mu-

kainen tehokas rakentaminen muuttaa Keskuskarin ympäristön taajamakuvaa selvästi rakenne-

tummaksi ja kaupunkimaisemmaksi. Matkailupalveluiden keskittäminen Hiekkasärkkien matkai-

lukeskuksen yhteyteen eheyttää yhdyskuntarakennetta ja ehkäisee matkailutoimintojen pirstou-

tumista laajoille alueille. Uusi alue sijoittuu matkailukeskuksen ydinalueen välittömään läheisyy-

teen, kävelymatkan etäisyydelle. 

Uudet aallonmurtajat ja täyttöalueet laajentavat sataman kokoa nykyisestä. Viheralueiksi varatut 
alueet muuttuvat selvästi hoidetummaksi. Viheralueiden ilme pyritään kuitenkin pitämään luon-

nonmukaisena esimerkiksi käyttämällä viherrakentamisessa mahdollisimman paljon paikallisia 

kasvilajeja sekä materiaaleja. Rakentamattomien ja rakennettujen alueiden reunavyöhykkeet on 

suunniteltava huolellisesti ja turhia maanmuokkauksia tulee välttää.  

7.5 Liikenne 

Liikennemäärät Keskuskarintiellä tulevat kaavan toteutuessa lisääntymään. Uimarannan ja päivä-

veneilijöiden liikenne tuo sesonkiaikana lisää ajoneuvoliikennettä katualueelle. Mantereen puo-

lella on Keskuskarintien varteen osoitettu katusuunnitelmassa 17 autopaikkaa kadun varteen. Kun 

Keskuskarintien jatkon katusuunnittelua laaditaan, on huomioitava uimarannan käyttäjien pysä-

köimistarve ja toteutettava mahdollisimman tiiviisti katuvarsipysäköintiä ennen Keskuskariin saa-

pumista. Uimarannan päiväkävijät ja päiväveneilijät tuovat ajoneuvoliikennettä Keskuskarin alu-
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eelle ja autopaikoituksen tarvetta varsinkin sesonkiaikana. Mikäli kadunvarsipysäköintiä ei ole riit-
tävästi, on vaarana autojen paikoitus eteläiselle aallonmurtajalle johtavan ajoyhteyden varsille, 

mikä saattaa haitata loma-asukkaita korttelissa 186. 

Katualueen mitoitus tulee suunnittelussa pitää mahdollisimman kapeana, jotta ajonopeudet py-

syvät alhaisina ja matkailualueen kiireetön kevyttä liikennettä suosiva luonne saavutetaan. Uudet 

katualueet lisäävät kevyen liikenteen verkostoa ja jalankulku saadaan turvallisemmaksi nykyta-

soon verrattuna erillisillä kevyen liikenteen väylillä.  

Vesiliikenne tulee lisääntymään Hiekkasärkkien alueelle uuden venesataman toteutuessa, kun 

Hiekkasärkkien saavutettavuus mereltä käsin mahdollistuu. Vesiliikenne on kuitenkin hallittua ja 

ohjattu satama-alueelle, eikä siitä pitäisi aiheutua merkittäviä haittoja muulle toiminnalle. Vesilii-

kenteen mahdollisuuksien kehittäminen tuo lisää aktiviteettia ranta-alueelle, mikä tunnetulle 

matkailualueelle on hyvä asia.  

7.6 Sosiaaliset vaikutukset 

Marinan venesataman rakentuminen lisää matkailijoiden liikehdintää Hiekkasärkkien alueella. 

Palveluiden määrä kasvaa jonkin verran ja niiden tarjonta voi myös monipuolistua. Nykyisellään 

ei Hiekkasärkkien Keskuskari toimi kattavana venesatamana veneilijöille. Sataman kehittäminen 

tuo uutta merellistä ulottuvuutta koko Hiekkasärkkien alueen saavutettavuuteen. Sijainniltaan 

Marinan venesatama tulee olemaan Pohjanlahden alueella erittäin hyvällä paikalla. Keskuskarissa 

tulee olemaan enemmän liikettä, mikä osaltaan vaikuttaa myös läheisten loma-asuntojen asuk-

kaisiin. Sataman kehittämisen myötä aluetta tullaan käyttämään enenevässä määrin virkistykseen 

ja rauhalliseen maisemasta nauttimiseen, kun aallonmurtajat kokonaisuudessaan rakentuvat kul-

kukelpoisiksi. Meren voimaa pääsee kokemaan kauemmaksi mantereesta. Uutta uimaranta-alu-

etta muodostuu Keskuskarin länsirannalle, mikä lisää ihmisten mahdollisuuksia uimiseen ja vapaa-
ajan viettoon ranta-alueella. Ranta-alue sijoittuu otolliseen ilmansuuntaan. Uimarannan läheisyy-

teen voi kaavan mukaan rakentua myös esim. ravintolapalveluita. 

7.7 Taloudelliset vaikutukset 

Kunnallistekniikan toteuttamisen kustannukset alueelle tulevat olemaan mittavat. Alue on ainut-

laatuinen ja tavoitteena on korkeatasoinen venesatama, mikä huomioiden kustannuksiin tulee 

varautua. Marinan rakentuminen korkeatasoisena tuo alueelle matkailijoita, mikä puolestaan li-

sää matkailutuloa Hiekkasärkkien matkailukeskuksen alueella. Marina on kävelyetäisyydellä Hiek-

kasärkkien ydinkeskustan palveluista, joita veneilijät voivat vaivattomasti saavuttaa ja näin vieras-

venesataman kehittäminen lisää käyttäjiä nykyisille Hiekkasärkkien alueen kaupallisille palveluille. 

Lisäksi Marina voi myöhemmin olla nähtävyys myös muiden matkailijoiden näkökulmasta. Vene-

satamassa on tavoitteena olla myös yritystoimintaa, kuten kahvila ja ravintolapalveluita, jotka 
ovat niin retkeilijöiden kuin veneilijöiden saavutettavissa. Venesatama on uimarantojen vieressä 

ja näin ollen Marinan palvelut myös rantalomalaisten käytettävissä. Kaava monipuolistaa koko 

Hiekkasärkkien palvelu tarjontaa. Palveluiden asiakaskunta muodostuu kaava-alueella lomaile-

vien lisäksi Kalajoen kaupungin asukkaista, Hiekkasärkkien lomamatkailijoista ja -asukkaista.  

Marinan rakentuminen ajoittuu pitkälle aikavälille. Kertakustannuksia kertyy kaupungille alkuun 

kunnallistekniikan rakentamisesta. Sataman yleissuunnitelmassa on aallonmurtajat kustannus-

syistä suunniteltu melko kapeina ja kulkeminen esitetty vain eteläistä aallonmurtajaa pitkin. Kaa-

vamuutoksessa myös pohjoisen aallonmurtajan osalle tulee tarve kulkuyhteydelle, joka palvelee 

tyrskymajojen vuokraajia. Kustannukset näiltä osin tulevat nousemaan, mikäli aallonmurtajien ra-

kenteita joudutaan muuttamaan. Muutosten aiheuttamat kustannukset tulevat toimijan kustan-
nettaviksi. Kunnallistekniikan alkukustannuksia katetaan myöhemmin tapahtuvalla tonttien 

myynnillä / vuokraamisella. Venesataman ylläpidosta tulee jatkossa aiheutumaan säännöllisiä 

huoltokustannuksia. Osa sataman kustannuksista katettaneen venepaikkamaksuin.   
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Niin kunnallistekniikan kuin rakennusten rakentamisen aikana henkilötyövuosia tulee runsaasti. 
Erilaisia toimijoita ja ammattilaisia työllistyy pitkän aikaa, kunnes alue on kokonaan rakentunut. 

Pysyviä työpaikkoja alueelle tulee jonkin verran palvelutarjonnan vakiintuessa. Kiinteistöverotu-

lojen lisäksi yritystoiminta tuo kaupungille tuloja.  

8  A S E M A K A AVA N  TOT E U T U S  

Alueen rakentamista ohjaa asemakaavan toteuttamista varten laaditut rakennustapaohjeet. Kau-

pungin tavoitteiden mukaisesti alueesta tavoitellaan korkeatasoista lopputulosta. Marinan vene-

sataman asemakaavan muutoksen lainvoimaiseksi kuuluttamisen jälkeen voi kaupunki aloittaa 

kunnallistekniikan rakentamisen ja aloittaa tonttien luovutuksen. Alueen toteutuksen seuran-

nasta vastaa ensisijaisesti rakennusvalvontaviranomainen. Lisäksi rakentajien on esitettävä erilli-
selle ohjausryhmälle pääsuunnitelmat hyväksyttäviksi ennen rakennuslupahakemuksen jättä-

mistä. 
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OSALL I STUMIS ‐   JA  ARV IO INT ISUUNNITELMA  (OAS )  

1 0 . 9 . 2 0 1 8  

OSA L L I S TUMI S ‐   J A   ARV IO INT I SUUNN I T E LMAN   TARKO I TUS  

MRL 63 §:n mukaan kaavaa laadittaessa tulee laatia suunnitelma osallistumis‐ ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaa‐

van vaikutusten arvioinnista. Kaavahankkeen tullessa vireille OAS asetetaan nähtäville, jolloin osallisilla ja kuntalaisilla 

on mahdollisuus esittää mielipiteensä siinä esitetyistä osallistumis‐ ja vuorovaikutusmenetelmistä ja kaavan vaikutusten 

arvioinnista. OAS:n nähtävillä olosta ilmoitetaan kaupungin ilmoituslehdessä ja virallisella ilmoitustaululla sekä maan‐

omistajille ja muille osallisille kirjeitse. OAS on nähtävillä myös Kalajoen kaupungin internet‐sivuilla osoitteessa www‐

kalajoki.fi. 



 

K AAVO I T ETTAVA  A LUE   J A  HANKKEEN   TAVO I T TEET      

Hiekkasärkkien Marinan venesataman asemakaavan muutos kohdistuu Keskuskarin venesatama (LV) – ja vesialueelle 

(W), matkailupalveluiden korttelialueille (RM‐9, RM‐10) sekä lähivirkistys‐ (VL) ja uimaranta (VV)‐alueille (kuva kansileh‐

dellä). Keskuskarin Marinan venesataman yleissuunnittelua on tehty kaavan valmistumisen jälkeen ja toimintoja osoi‐

tettu kaavasta poikkeavalla tavalla mm. polttoaineen jakelupiste ja veneluiska on osoitettu etelän puoleiselle aallon‐

murtajalle kaavasta poiketen. Lisäksi on osoitettu tarvittava huoltorakennus LV alueelle, jolle ei kaavassa ole osoitettu 

rakennusoikeutta. Kulkuyhteydet näille uusille sijoituspaikoille tarkastellaan kaavoituksen yhteydessä. Keskuskarin alu‐

eelle on kaavan laatimisen jälkeen laadittu kehittämissuunnitelma, jossa on ideoitu uusia toimintoja LV ‐alueelle. Suun‐

nitelmassa on nostettu esille mm. tyrskymajojen rakentaminen aallonmurtajille. Tavoitteena on  luoda ainutkertaista 

elämysmatkailua yöpymiseen meren äärellä. Hiekkasärkkien Marinan venesataman kaavamuutoksella tulee osoitetta‐

vaksi rakennusoikeutta kummankin aallonmurtajan alueelle.    

A S EMAKAAVO I TUSTA  OH JAAVAT   SUUNN I T E LMAT  

Suunnittelua ohjaavat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sekä voimassa olevat maakuntakaavat ja yleiskaavat. 

Asemakaavahankkeessa huomioidaan Marinan asemakaavaa varten laaditut aikaisemmat suunnitelmat. Lisäksi kaavoi‐

tusta ohjaa Meritaito Oy:n tekemä yleissuunnitelma aallonmurtajista. Suunnitelmat esitetään kaavaselostuksessa. 

K AAVAN   S E LV I T YK SET  

Marinan venesataman asemakaavan muutoksen hanketta varten ei ole tarpeen tehdä erillisiä selvityksiä, sillä voimassa 

olevan asemakaavan yhteydessä laaditut selvitykset ovat suhteellisen tuoreet ja ne huomioidaan suunnittelussa.  

O SA L L I S E T   J A   V I RANOMA I S YHTE I S T YÖ  

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 huomattavasti vaikuttaa, sekä ne viranomaiset ja yhtei‐

söt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, esimerkiksi 

arvioida kaavan vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä kaavan valmisteluaineistosta tai jättää muis‐

tutuksia kaavaehdotuksesta. Viranomaisia ovat mm. P‐P ELY‐keskus, P‐P liitto, P‐P museo, Jokilaaksojen pelastuslaitos 

sekä Kalajoen kaupungin tekninen‐ ja ympäristölautakunta. Muita toimijoita alueella ovat Elisa Oy, Elenia Verkko Oy, 

Kalajoen Lämpö Oy, Vesikolmio Oy sekä Osuuskunta Valkeavesi. Alueella  toimivia yhdistyksiä ovat Etelänkylän  jako‐

kunta, Kalajoen yrittäjät ry, Kalajoen matkailuyhdistys ry, Kalajoen luonnonsuojeluyhdistys ja Keski‐Pohjanmaan lintu‐

tieteellinen yhdistys. Viranomaisneuvottelun tarve selviää valmisteluaineiston nähtävillä olon jälkeen (MRL 66 §).  

V A I KUTUSTEN   S E LV I T TÄM INEN   J A   ARV IO INT I  

Maankäyttö‐ ja rakennuslain 9 §:n mukaan kaavan tulee perustua kaavan merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitte‐

luun. Marinan venesataman asemakaavan muutoksessa arvioidaan hankkeen vaikutuksia mm. maisemaan, kaupunki‐

kuvaan, yhdyskuntarakenteeseen, ympäristöön sekä teknisen huollon järjestämiseen. 

KAAVAN  A I KATAULU  

Kaavan vireilletulo ja valmisteluaineiston nähtäville asettaminen tehdään syksyllä 2018. Valmisteluaineisto asetetaan 

nähtäville 30 päivän ajaksi ja aineistosta pyydetään lausunnot viranomaisilta. Kaavaehdotus on tavoitteena asettaa näh‐

täville 30 päivän ajaksi alkuvuodesta 2019. Kaupunginvaltuuston hyväksymiskäsittely on ajoitettu keväälle 2019.  
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Kaavoitusta säätelee maankäyttö‐ ja rakennuslaki (MRL) sekä maankäyttö‐ ja rakennusasetus (MRA). Kala‐

joen valtuuston päätöksen 29.3.2001 § 26 mukaan maankäyttösopimuksista ja asemakaavan laatimisesta 

päättää kaupunginhallitus, elleivät kyseessä ole yhdyskuntakehityksen kannalta keskeiset tavoitteet, jolloin 

päättäjänä toimii valtuusto. Osallistumis‐ ja arviointisuunnitelmaa päivitetään kaavamuutostyön edetessä. 
 

1. KAAVAN VIREILLETULO JA OSALLISTUMIS‐ JA ARVIOINTISUUNNITELMA 

MRL 63 § 

Kaavan vireilletulosta sekä osallistumis‐ ja arviointisuunnitelmasta (OAS) ilmoitetaan paikallislehdessä, kau‐

pungin internetsivuilla ja kirjeitse osallisille.  
 

2. KAAVAN VALMISTELU‐ ELI LUONNOSVAIHE 

MRL 62 §, MRA 30 § 

Kaavaluonnos valmisteluaineistoineen asetetaan julkisesti nähtäville palautteen saamiseksi  ja siitä pyyde‐

tään lausunnot viranomaisilta. Luonnoksen nähtävilläolosta ilmoitetaan paikallislehdessä, kaupungin inter‐

netsivuilla ja kirjeitse osallisille. Nähtävilläoloaikana kaavaluonnoksesta voi jättää mielipiteitä. Ensimmäinen 

viranomaisneuvottelu järjestetään tarvittaessa valmisteluvaiheessa. 
 

3. KAAVAEHDOTUS 

MRL 65 §, MRA 27 § (ak) ja MRA 19 § (yk) 

Kaavaehdotus asetetaan nähtäville kaupunginhallituksen päätöksellä, ja se on julkisesti nähtävillä 30 päivän 

ajan. Ehdotuksen nähtävilläolosta ilmoitetaan paikallislehdessä, kaupungin internetsivuilla ja kirjeitse osalli‐

sille. Kaupunkilaisilla ja osallisilla on mahdollisuus tehdä kaavasta kirjallinen muistutus kaavan nähtävilläolo‐

aikana. Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot. Kalajoella muistutukset käsittelee kaavoittaja, elinkeino‐ 

ja  maankäyttötoimikunta  sekä  kaupunginhallitus.  Muistutuksen  tehneille,  jotka  ovat  ilmoittaneet  osoit‐

teensa,  ilmoitetaan kaupungin perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen. Tarvittaessa ehdotusvai‐

heessa voidaan järjestää viranomaisneuvottelu.  
 

4. KAAVAN HYVÄKSYMINEN 

MRL 52 § (ak), 37 § (yk) ja 67 § 

Kaupunginvaltuusto käsittelee kaavan hyväksymistä kaupunginhallituksen esityksestä. Hyväksymispäätök‐

sestä kuulutetaan paikallislehdissä ja kaupungin internetsivuilla. Kaavan hyväksymistä koskevasta päätök‐

sestä lähetetään tieto niille kunnan jäsenille sekä muistutuksen tekijöille, jotka ovat sitä kirjallisesti pyytä‐

neet. Kaavan hyväksymisestä voi valittaa Pohjois‐Suomen hallinto‐oikeudelle. Pohjois‐Pohjanmaan ELY‐kes‐

kus voi tehdä kaupungille oikaisukehotuksen valitusajan kuluessa.   
 

5. KAAVAN VOIMAANTULO 

MRA 93 § 

Mikäli hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu tai valitukset on hylätty, kaava kuulutetaan lainvoimaiseksi.  

 

 

 

KALAJOEN KAAVOITUSPROSESSI 



Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta 208 Kalajoki Täyttämispvm 18.02.2019
Kaavan nimi Marinan venesataman asemakaavan muutos
Hyväksymispvm  Ehdotuspvm  
Hyväksyjä  Vireilletulosta ilm. pvm  
Hyväksymispykälä  Kunnan kaavatunnus  
Generoitu kaavatunnus  
Kaava-alueen pinta-ala [ha] 18,1182 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]  
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]  Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]18,1182
 

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 18,1182 100,0 12000 0,07 0,0000 700
A yhteensä       
P yhteensä       
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä       
T yhteensä       
V yhteensä 1,1248 6,2 300 0,03 -0,1285  
R yhteensä 1,2981 7,2 11000 0,85 -0,0391  
L yhteensä 12,3481 68,2 700 0,01 0,9592 700
E yhteensä       
S yhteensä       
M yhteensä       
W yhteensä 3,3472 18,5   -0,7916  

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     



Alamerkinnät

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-]

Yhteensä 18,1182 100,0 12000 0,07 0,0000 700
A yhteensä       
P yhteensä       
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä       
T yhteensä       
V yhteensä 1,1248 6,2 300 0,03 -0,1285  
VL 0,8745 77,7 300 0,03 0,1202  
VV 0,2503 22,3   -0,2487  
R yhteensä 1,2981 7,2 11000 0,85 -0,0391  
RM 1,2981 100,0 11000 0,85 -0,0391  
L yhteensä 12,3481 68,2 700 0,01 0,9592 700
Kadut 0,1960 1,6     
Pihakadut 0,4254 3,4   0,0603  
LV 11,5466 93,5 700 0,01 0,8996 700
LPA 0,1801 1,5   -0,0007  
E yhteensä       
S yhteensä       
M yhteensä       
W yhteensä 3,3472 18,5   -0,7916  
W 3,3472 100,0   -0,7916  
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MARINAN VENESATAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS 

 

Kaavaluonnoksen nähtävilläolo 20.9.–19.10.2018 

 

 

 

KAAVAN LAATIJAN VASTINEET LAUSUNTOIHIN JA MIELIPITEISIIN 

 

Kaava‐aineistosta saatiin seuraavat lausunnot (3 kpl): 

1. Pohjois‐Pohjanmaan elinkeino‐, liikenne ja ympäristökeskus (ELY) 

2. Pohjois‐Pohjanmaan museo 

3. Elisa Oyj 

 

Mielipiteitä ei jätetty. 

 

 

1. Pohjois‐Pohjanmaan Elinkeino‐, liikenne‐ ja ympäristökeskus 

Kaavamuutoksen suunnittelualueella on voimassa Kalajoen kaupunginvaltuuston 
31.1.2017  (§8) hyväksymä asemakaava. Voimassa olevan Marinan asemakaavan 
mukaisia rakentamistoimia ei ole vielä aloitettu kaavamuutosalueella. 

Kaavaselostuksen mukaan satama‐alueelle on  laadittu vuonna 2018 yleissuunni‐
telma  satama‐alueen  toteuttamiseksi  ja  alueen  toiminnallista  suunnittelua  on 
muutenkin tarkennettu. Laaditussa sataman yleissuunnitelmassa on mm. veneen‐
laskupaikka  ja  polttoaineen  jakelupiste  sijoitettu  sataman  toiminnallisuuden 
vuoksi eteläisen aallonmurtajan alueelle asemakaavasta poiketen. Suunnitelmien 
ja tavoitteiden tarkentumisen myötä on todettu asemakaavan muutostarve. 

Keskeisimmät muutokset voimassa olevaan kaavaan verrattuna liittyvät kaavan to‐
teuttamisen  edistämiseen  pysäköintiratkaisun  ja  korttelialueiden  sekä  rakenta‐
mista ohjaavien määräysten tarkentamisesta johtuen. Lisäksi kaavaluonnoksessa 
esitetään toiminnallisia muutoksia venesatama‐alueella ja matkailupalveluihin liit‐
tyvien  tyrskymajojen  osoittaminen  pohjoisella  aallonmurtajalla.  Muutokset  voi‐
massa olevaan kaavaan verrattuna ovat suhteellisen pieniä ja ne on perusteltu kaa‐
vaselostuksessa. 

Uutena toimintana osoitettavien tyrskymajojen toteutus on tarpeen suunnitella ja 
toteuttaa huolellisesti siten, että rakenteet kestävät vaurioitumatta mahdollisen 
merivedestä aiheutuvan kosteusrasituksen. Rakentamista ohjaavia kaavamääräyk‐
siä voi olla tarpeen vielä tarkentaa tältä osin. 
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LV‐3  ‐alueelle  (venesatama)  on  esitetty  kaavaluonnoksen määräyksessä  sallitta‐
vaksi vesilentoliikenne. Kaavaselostuksessa ei ole esitetty tarkempaa kuvausta alu‐
eelle suunnitellusta lentotoiminnasta. Kaavamääräyksen mukaan ennen vesilento‐
liikenteen  aloittamista  tulee  rakennusvalvontaviranomaiselle  esittää  tarkemmat 
suunnitelmat  toimintojen  sijoittumisesta.  Toiminnasta  aiheutuvat  vaikutukset 
(mm. melu) on syytä huomioida jo suunnitteluvaiheessa ja toiminta voi myös edel‐
lyttää kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lupaa. 

ELY‐keskuksella ei ole muuta lausuttavaa kaavaluonnoksesta. Kaavaehdotus pyy‐
detään lähettämään tiedoksi ELY‐keskukseen. 

Vastine: Tarkistetaan kaavamääräyksiä rakentamista ohjaavien kaavamääräysten 
osalta, jotta meriveden aiheuttama kosteusrasitus tulee asianmukaisesti huomioi‐
duksi. Uudesta vesilentoliikennetoiminnasta ei ole tiedossa toteutusta, vaan kaa‐
valla varauduttiin mahdolliseen uuteen matkailua tukevaan aktiviteettiin. Toimin‐
nan toteutuminen on kuitenkin hyvin epävarmaa, eikä tässä vaiheessa katsota kaa‐
vallisesti  sen esittämisen olevan  tarpeenmukaista,  joten poistetaan merkinnästä 
vesilentoliikenteen osuus. Lähetetään kaavaehdotus tiedoksi ELY‐keskukselle,  jol‐
loin lausuntoa ei ole tarpeen pyytää. Mikäli ELY‐keskus katsoo tarpeelliseksi, voi se 
lausua kaavaehdotuksesta tiedon saatuaan. 

 

2. Pohjois‐Pohjanmaan museo 

Asemakaavan muutos koskee Kalajoen kaupungin Hiekkasärkkien Keskuskarin alu‐
eella olevia alueita (korttelit 185, 186 ja 187). Suunnittelualueen pinta‐ala on noin 
18,1 hehtaaria. 

Suunnittelualue sijaitsee maakunnallisesti arvokkaalla Hiekkasärkkien‐Rahjan mai‐
sema‐alueella.  Pohjois‐Pohjanmaan  valtakunnallisesti  ja maakunnallisesti  arvok‐
kaiden maisema‐alueiden päivitysinventoinnissa 2013‐2015 (Pohjois‐Pohjanmaan 
liitto 2015) alue on arvotettu valtakunnallisesti merkittäväksi. Kaavaselostusluon‐
noksessa on ansiokkaasti esitelty Kalajoen Hiekkasärkkien pitkä historia matkailu‐
kohteena jo 1800‐luvun lopulta lähtien. Reilun vuosisadan aikana voimakkaasti alu‐
eelle kehittynyt matkailu on muovannut arvokkaan maiseman sisällä omintakeista 
rakennettu kulttuuriympäristöä. Matkailuun perustuva rakennettu ympäristö on jo 
yleisesti hyväksytty osa arvokasta maisema‐aluetta ja ne tukevat toinen toisiaan. 

Pohjois‐Pohjanmaan museolla ei ole huomautettavaa Kalajoen Hiekkasärkkien Ma‐
rinan venesataman asemakaavan muutosluonnoksesta. 

Vastine: Merkitään tiedoksi.  

 

3. Elisa Oyj 

Elisa Oyj:llä ei ole huomauttamista asemakaavan muutosehdotukseen. 

Vastine: Merkitään tiedoksi.  
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