
 

 

  

KALAJOEN 
KAAVOITUSKATSAUS 2019 

A.  KESKUSTAN OSAYLEISKA AVA 

Keskustan osayleiskaavan keskeisimmät teemat ovat kaupunkikuvan kehittäminen, keskus-

tan ja Hiekkasärkkien, sekä keskustan ja Leton alueiden yhteensovittaminen, kuin myös 

palveluiden ja kaupan sijoittumisen tutkiminen. Kaavan laatii Serum arkkitehdit Oy. Osayleis-

kaavaluonnos on ollut nähtävillä tammikuussa 2015 ja kaavaehdotus tuodaan tavoitteellises-

ti nähtäville kevään 2019 aikana. 

KAAVOITUSKATSAUS 

Kaavoitusohjelma esittelee vuosien 2019-2021 aikana vireillä olevia ja käynnistettä-

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

ka hankkeiden aikatauluun vaikuttavat tekijät eivät ole tiedossa tätä kaavoituskat-

sausta laadittaessa. Kaavoituskatsauksessa kerrotaan lyhyesti kaavan sisällöstä, 

tavoitteista ja tarkoituksesta sekä missä vaiheessa kaava on kaavoituskatsauksen 

ilmestyessä. 

MAAKUNTAKAAVOITUS 

Kalajoella on voimassa Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava, jonka Ympäristömi-

nisteriö on vahvistanut vuonna 2005. Maakuntakaavan kokonaisuudistaminen on 

toteutettu vaiheittain. Ensimmäinen vaihemaakuntakaava sai lainvoiman 

23.11.2015 ja toinen vaihemaakuntakaava 2.2.2017. Kolmas vaihemaakuntakaa-

va on hyväksytty 11.6.2018 ja määrätty tulemaan voimaan 5.11.2018.  

Vaihemaakuntakaavat ja niihin liittyvät aineistot ovat nähtävissä Pohjois-

Pohjanmaan liiton verkkosivuilla www.pohjois-pohjanmaa.fi/aluesuunnittelu/

maakuntakaavoitus. 

B. HIEKKASÄRKKIEN MANTEREENPUOLEN OSAYLEISKAAVA 

Matkailun kehittämiseksi on käynnistetty osayleiskaavan laatiminen VT:n 8 mantereen puolel-

le. Kaavassa tutkitaan ohjelma- ja majoituspalveluiden sijoittamista alueelle sekä ydinaluetta 

tukevien palveluiden sijoittamista eteläisen liittymän läheisyyteen. Tavoitteena ovat joustavat, 

turvalliset ja luontevat kulkuyhteydet. Suunnittelu on käynnistynyt vuonna 2018. Kaavaluon-

nos tulee nähtäville tavoitteellisesti vuoden 2019 aikana. Kaavan laatii Sweco oy. 

Kala joen kaupungin kaavoi tusohjelma 

vuosi l le  2019–2021 

C. MÄKIKANKAAN TUULIPUISTON LAAJENNUS 

Wpd Finland Oy suunnittelee Kalajoen ja Pyhäjoen kunnan rajalle tuulipuiston laajentamista 3 

voimalalla. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen päätöksellä hankkeeseen ei sovelleta ympä-

ristövaikutusten arviointimenettelyä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 

2015. Hankkeen jatkon edellytyksiä selvitetään. 

TONTIT 

Kalajoella on tarjolla vapaita tontteja monipuolisesti eri käyttötarkoituksiin. Uusien 

asuin- ja loma-asuntotonttien kaavoittaminen edellyttää yleiskaavojen etenemistä 

sekä maanhankintaa. Asuin- ja teollisuustonteista on laadittu ajantasaiset 

tonttiesitteet. 

Kaavoituskatsaus 2019-2021 

Julkaisija: Kalajoen kaupunki, Maankäyttöpalvelut 

Käsittely: Kaupunginhallitus 18.2.2019 § 54  

Kaupunginvaltuusto 25.2.2019 § 11  

YLEISKAAVOITUS 

Kalajoen kaupungilla on vireillä keskustan ja 

Hiekkasärkkien alueelle osayleiskaava hankkeet. 

Molempien hankkeiden tavoitteena on mahdollistaa 

Kalajoen kehittyminen ja kasvaminen nykyaikaisten 

tarpeiden ja toimintojen saavuttamiseksi. 

Yleiskaavoitusta ohjaa maakuntakaavoitus sekä 

valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. 

Kalajoella on käynnissä kolme yleiskaavaa. 

Tarkemmat tiedot kaavoista löytyvät kaavoituksen 

verkkosivuilta osoitteesta www.kalajoki.fi/asuminen

-ja-ympäristö/kaavoitus 

 2017 2018   

Myydyt 

asuintontit 
11 12 11 3 3 9 

18 Vuokratut 

asuin- ja 

rivitalotontit 
11 14 13 7 3 8 

Myydyt loma-

asuntotontit 
54 4 4 9 5 11 

27 Vuokratut 

loma-

asuntotontit 
31 7 10 11 11 7 

Kaikki myydyt 

ja vuokratut 

tontit yhteen-

sä 

107 37 38 30 22 35 45 

Tonttikauppa / vuosi 
keski

-arvo 

A 

B 

C 

ALUEIDEN KÄYTÖN SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ 

Kunnan alueidenkäytön järjestämiseksi ja ohjaamiseksi laaditaan kaavoja. 

Maakuntakaavoitusta ohjaavat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. 

Maakuntakaava ohjaa puolestaan yleis– ja asemakaavoitusta. Maakuntakaavassa 

esitetään alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet, jotka ohjaavat muuta 

alueidenkäytön suunnittelua.  

Yleiskaavoituksen tehtävänä on yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen 

ohjaaminen, toimintojen sijoittaminen ja niiden yhteensovittaminen. Yleiskaavassa 

osoitetaan kaupungin pitkän aikavälin maankäyttöratkaisut aluevarauksin eri 

käyttötarkoituksille. Yleiskaavalla linjataan asemakaavoitusta ja lupamenettelyä  

haja-asutusalueilla. 

Asemakaava ohjaa yksityiskohtaisesti rakentamista ja maankäyttöä niin, että 

terveellinen ja turvallinen elinympäristö saavutetaan lainsäädännön asettamien 

vaatimusten mukaisesti.  

Kaavoituksen eteneminen  

Kaavahanke lähtee liikkeelle 

aloitteesta, jonka hyväksymisestä 

päättää kaupunginhallitus. 

Kaavanlaatimispäätöksen jälkeen 

kaavoitus kuulutetaan vireille. 

Valmisteluvaiheessa määritellään 

kaavan tavoitteet ja lähtökohdat, 

joiden pohjalta laaditaan osallistumis- 

ja arviointisuunnitelma (OAS).  

Luonnosvaiheessa laaditaan tarvittavat 

selvitykset ja tehdään vaikutusten 

arvioinnit. Luonnos asetetaan 

nähtäville (MRA 30 §) 

kommentoitavaksi. 

Luonnoksen pohjalta laaditaan 

kaavaehdotus, jossa huomioidaan 

luonnosvaiheessa esitetyt mielipiteet 

ja lausunnot. Ehdotus asetetaan 

julkisesti nähtäville (MRA 19 §, MRA 

27 §) ja nähtävilläoloaikana siitä voi 

jättää muistutuksen. 

Kaavat hyväksyy kaupunginvaltuusto. 

Hyväksymisen jälkeen alkaa 

valitusaika, jolloin kaavasta on 

mahdollisuus valittaa. Vaikutuksiltaan 

vähäiset asemakaavat voi hyväksyä 

myös kaupunginhallitus. 

Valtakunnalliset 

alueidenkäyttö- 

tavoitteet 

Maakuntakaava Yleiskaava Asemakaava 
 
 
 
 

Kuulutus 

Kaavaehdotus 

Nähtävillä 14 tai 30 vrk 

EHDOTUS 

 

Muistutus 

 HYVÄKSYMINEN 

Kaavan hyväksymisestä 

päättää 

kaupunginvaltuusto 

 Muutoksen-

haku 

 
 
 
 

Lainvoimainen kaava 

Kuulutus voimaantulosta 

VOIMAANTULO 

 
VIREILLETULO & 

OSALLISTUMIS– JA 

ARVIOINTISUUNNITELMA 

Aloite ja vireilletulo 

Kuulutus 

Osallistumis– ja 

arviointisuunnitelma 

 

Mielipide 

 
 
 

VALMISTELU 

Kaavan tavoitteet ja lähtö-

kohdat 

Kuulutus 

Kaavaluonnos 

nähtävillä 

 Mielipide 



 

 

f. POHJANKYLÄN KOULUN ALUE 

Asemakaava mahdollistaa Pohjankylän koulun 

ympäristön kehittämisen varhaiskasvatuskes-

kukseksi. Kaavalla tavoitellaan alueen tiivisty-

mistä ja kaupunkikuvallisesti kerroksellista 

maisemaa. Kaavaluonnos asetetaan tavoitteelli-

sesti nähtäville vuoden 2019 aikana. 

o. VUORENKALLIO 

Asemakaavalla tutkitaan uuden pientaloalueen 

osoittamista suositulle alueelle. Asemakaavassa 

tarkastellaan mahdollisuutta kokoojatieyhtey-

den osoittamiseksi matkailukeskuksen ja Vuo-

renkallion välillä. Hankkeen eteneminen edellyt-

tää maanhankintaa ja yleiskaavoituksen etene-

mistä. Kaavoitus käynnistyy tavoitteellisesti 

vuoden 2021 aikana. 

j. MATKAILUKESKUKSEN YDINALU-

EEN MUUTOS 

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on 

muuttaa kaavaa vastamaan matkailualueen 

toimintojen vaatimia tilatarpeita. Kaavamuutok-

sen yhteydessä tutkitaan myös paikoitusaluei-

den riittävyys ja saavutettavuus. Kaavoitus käyn-

nistyy toiminnallisella tarkastelulla vuoden 2019 

aikana. Alue tarkentuu valmisteluvaiheessa. 

k. HOLMANPERÄN LAAJENNUS 

Asemakaavassa on tavoitteena laajentaa pienta-

loaluetta ja yhdistää se olemassa olevaan ra-

kenteeseen. Kaavan tarkoituksena on muodos-

taa alueesta yhdyskuntarakenteellisesti ehjä 

kokonaisuus. Kaava käynnistyy tavoitteellisesti 

vuonna 2020. 

t. MATKAILUKESKUKSEN ITÄI-

NEN LAAJENNUS 

Kaavassa tarkastellaan matkailukeskuksen 

laajennusaluetta Hiekkasärkkien mantereen-

puolen osayleiskaavan mukaisesti. Kaavoitus 

edellyttää maanhankintaa ja osayleiskaavoi-

tuksen etenemistä. Kaavoitus käynnistyy 

vuonna 2021. 

q. RAVIRADAN ALUE 

Kaavalla tutkitaan alueen maankäytön mahdolli-

suuksia asumiseen. Kaavan käynnistyminen 

edellyttää maanhankintaa. Kaavoitus käynnistyy 

tavoitteellisesti vuonna 2021. 

g. RAUTION ASEMAKAAVAN MUUTOS 

JA LAAJENNUS 

Asemakaavan tavoitteena on tiivistää ja laajen-

taa Raution kyläkeskuksen asuinrakennetta. 

Kaavoitus on käynnistynyt vuonna 2011. Luon-

nos asetetaan nähtäville vuoden 2019 aikana. 

h. SAUTINKARI 

Asemakaavalla vahvistetaan Himangan alueen 

vetovoimaisuutta ja mahdollistetaan väestönke-

hitys. Kaavoitus käynnistyy tavoitteellisesti vuo-

den 2019 aikana. Kaavoituksen käynnistyminen 

edellyttää maanhankintaa. 

a. SAVONTIEN RISTEYS 

Asemakaavan muutoksen ja laajennuksen tar-

koituksena on tutkia alueen maankäytön mah-

dollisuuksia ja saattaa käyttöön toistaiseksi 

rakentumattomat asemakaavoitetut alueet. 

Valtateiden risteysalueella on muutospaineita 

liikennejärjestelyiden suhteen uuden paloase-

man rakentumisen myötä. Luonnos on ollut 

nähtävillä 15.11.-14.12.2018. Ehdotus tulee 

nähtäville kevään 2019 aikana. 

d. VAIHEITTAINEN ASEMAKAAVAN 

MUUTOS KESÄRANNAN ALUEELLA 

Kaavamuutoksen tarkoituksena on tutkia voi-

daanko loma-asumiseen kaavoitetuilla kortteli-

alueilla ottaa käyttöön merkintä, joka sallii vaki-

tuisen asumisen. Kaavaehdotus asetetaan 

nähtäville vuoden 2019 aikana. 

b. PLASSIN KRUUNUNPUISTON   

MUUTOS 

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on lisätä 

rakennustehokkuutta rakentuneella alueella 

aivan keskusta-alueen lähituntumassa. Lisära-

kentaminen mahdollistaa alueella toimivien 

palveluyritysten toiminnan kehittämisen ja uu-

disrakentamisen lisääntyneeseen tarpeeseen. 

Tehostamalla maankäyttöä pyritään säilyttä-

mään Plassin kulttuurihistoriallisesti merkittä-

vän alueen edellytyksiä säilyä tiiviinä ja eheänä 

kaupunkirakenteena. Kaavaehdotus tulee näh-

täville kevään 2019 aikana. 

l. KÄRJÄNTIEN MUUTOS 

Asemakaavan muutoksella ajantasaistetaan 

kaavaa vastaamaan nykyistä tilannetta ja tutki-

taan tonttien osoittamista kaupungin omistamil-

le alueille. Kaavan yhteydessä tarkistetaan myös 

kaavamerkintöjä- ja määräyksiä. Kaavoitus 

käynnistyy tavoitteellisesti vuoden 2020 aikana. 

m. HIMANGAN HAUTAUSMAAN 

LAAJENNUS 

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on 

laajentaa hautausmaa-aluetta Kaavoitus käyn-

nistyy tavoitteellisesti vuoden 2020 aikana.  

n. PLASSIN MUUTOS  

Plassin muutos on osa vuonna 2013 vireille 

tullutta Santaholma II kaavaa. Kaava-alue on 

tarkoitus jakaa kahdeksi erilliseksi kaavaksi. 

Plassin asemakaavan muutos käynnistetään 

asettamalla osallistumis– ja arviointisuunnitel-

ma nähtäville vuoden 2020 aikana. Kaavoitus 

edellyttää maanhankintaa. 

Rautio 
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r. LIIKERAKENTAMINEN HIMANGALLA 

Valtatie 8 varteen tutkitaan liikerakennuksen 

laajentamismahdollisuutta kaavamuutoksen 

avulla. Liikerakennuksen tonttia laajennetaan 

nykyisen tontin viereen, jolloin valtatien 8 liiken-

nejärjestelyt eivät vaikuta yrityksen toimintaan.  

s. LIIKUNTAPUISTO 

Asemakaavalla tutkitaan loma–asunto- ja asuin-

alueen toteuttamista matkailukeskuksen poh-

joisosaan. Suunnittelussa huomioidaan valtatien 

rinnakkaistiejärjestelyt, reittiyhteydet ja melu. 

Kaavoituksen käynnistäminen edellyttää maan-

hankintaa. Kaavoitus käynnistyy tavoitteellisesti 

vuoden 2021 aikana. Kaavahankkeesta laadi-

taan tarvittaessa maankäyttösopimus. 

e. VAIHEITTAINEN ASEMAKAAVAN 

MUUTOS LETON ALUEELLA 

Kaavamuutoksen tarkoituksena on tutkia voi-

daanko loma-asumiseen kaavoitetuilla kortteli-

alueilla ottaa käyttöön merkintä, joka sallisi 

myös vakituisen asumisen alueella. Kaavamuu-

toksen yhteydessä tehdään teknisiä tarkistuksia 

tarvittavilta osin. Leton alueen selvitykset käyn-

nistetään vuoden 2019 aikana. 

i. PLASSIN LAAJENNUS 

Asemakaavan tavoitteena on osoittaa uusia 

asuintontteja keskusta-alueen läheisyyteen. 

Alueen ympäristössä on rakentunutta kunnallis-

tekniikkaa ja alue on suhteellisen lähellä palve-

luita. Kaavoitus käynnistyy tavoitteellisesti vuo-

den 2019 aikana. 

p. SANTAHOLMA II 

Kaavalla tutkitaan pien– ja rivitalotonttien osoit-

tamismahdollisuutta alueelle. OAS on ollut näh-

tävillä keväällä 2013. Hankkeen eteneminen 

edellyttää maanhankintaa. Kaavoitus käynnistyy 

tavoitteellisesti vuoden 2021 aikana. OAS asete-

taan uudelleen nähtäville kaava-alueen rajauk-

sen muutoksen vuoksi. 

t c. MARINAN VENESATAMAN  MUUTOS 

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on 

osoittaa tarvittava rakennusoikeuden määrä 

venesatama-alueelle satamatoimintoja ja mat-

kailupalveluja varten. Asemakaavanmuutos on 

käynnistetty 10.9.2018 kaupunginhallituksen 

päätöksellä. Luonnos on ollut nähtävillä 20.9.-

19.10.2018. Ehdotus tulee nähtäville kevään 

2019 aikana. 

ASEMAKAAVOITUS 

Asemakaavaa laadittaessa otetaan huomioon yleiskaava, maakuntakaava ja 

valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. 

Asemakaavoituksen työohjelmassa on tuleville kolmelle vuodelle  monipuolisesti 

kaavoituskohteita eri käyttötarkoituksiin. Asemakaavoitusta työllistävät lisäksi 

erilaiset kiireelliset hankkeet ja yksityisten hakemat hankkeet, joita toteutetaan 

usein kaavamuutoksina. 

HYVÄKSYTYT KAAVAT  

Kalajoella on hyväksytty vuoden 

2018 aikana yhteensä kuusi kaavaa. 

- Hiekkasärkkien asemakaavan 

vaiheittaiset asemakaavamuutokset 

osa-alueilla 1, 2 ja 3 

- Lankiperän asemakaavamuutos 

- Himangan Virpirannan ranta-

asemakaavan muutos ja laajennus 

- Himangan Lopotintien alueen ase-

makaavan muutos ja laajennus 

 

LISÄTIETOA KAAVOISTA 

Lisätietoa vireillä olevista sekä hy-

väksytyistä kaavahankkeista löytyy 

Kalajoen kaupungin verkkosivuilta. 

Lisäksi kaavoitukseen liittyvät ilmoi-

tukset ja kuulutukset julkaistaan 

Kalajokiseutu -lehdessä sekä kau-

pungin verkkosivuilla. Ajantasaiset 

kaavayhdistelmät löytyvät karttapal-

velusta. 

Kaavoituksen verkkosivut löytyvät 

osoitteesta www.kalajoki.fi/

asuminen-ja-ympäristö/kaavoitus 

 

YHTEYSTIEDOT 

Kala joent ie 5  
85100 Ka la jok i  

etun imi.sukunimi@ka la jok i . f i  
 

Kaavoitus  

Kaavoituspääl l ikkö  
Nina Mar joniemi  
044-4691 225 

 
Kaavoitusteknikko 

Terho Männistö  
044-4691 222 

 
Kaavasuunnit te l i ja  
Sanna Matkaselkä  

044-4691 450 
 

Maaomaisuus  

Maankäyt töpääl l ikkö  
Ar i  Matkaselkä 
044-4691 219 

 
Maankäyt tös ihteer i  

Esa Juola  
044-4691 298  


