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VAIHEITTAISEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN  
SELOSTUS,  OSA-ALUE 5 

 

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

1.1 Tunnistetiedot 
 

Kunta: Kalajoki   
Kunnanosa: Hiekkasärkät  
Kaavan nimi: Vaiheittainen asemakaavan muutos Hiekkasärkkien alueella, osa-alue 5 
Kaava-alueen koko: noin 23,3 ha 
Kaavanlaatija: Kalajoen kaupunki, Maankäyttöpalvelut / kaavoitus 

Nähtävilläolot:    
- Valmisteluaineisto 20.6.-9.8.2019 
- Kaavaehdotus  19.9. – 21.10.2019 

Hyväksymispäivämäärät:  
- Kaupunginhallitus 18.11.2019 § 306 
- Kaupunginvaltuusto 26.11.2019 § 97 

1.2 Kaava-alueen sijainti 
Tämä kaavaselostus käsittelee kaavamuutosta osa-alueella 5. Kaavoitettava alue sijaitsee Kala-
joen Hiekkasärkkien alueella, noin 7 kilometriä Kokkolan suuntaan Kalajoen keskustasta. Suunnit-
telualue käsittää Hiekkasärkkien asemakaava-alueesta noin 23,3 hehtaarin kokoisen alueen, joka 
sijoittuu Hiekkasärkkien asemakaava-alueen koillisosiin, Tapionportin alueelle, raviradan läheisyy-
teen. Tämä selostus käsittelee vaiheittaista kaavamuutosta Tapionportin laajennuksen alueella. 
Alueen läheisyydessä sijaitsee Tapionportin ensimmäisen vaiheen kaava-alue, jonka kaava on saa-
nut lainvoiman vuonna 2002.  

1.3 Asemakaavan tarkoitus 
Vaiheittaisen asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa loma-asunnon käyttötarkoi-
tuksen muutos vakituisen asumisen rakennukseksi maanomistajan oman tarpeen mukaan. Tapi-
onportin asemakaava-alue sijoittuu useamman kilometrin päähän Hiekkasärkkien matkailun ydin-
alueesta, jonne tulevaisuudessa matkailun kehittämistoimia on tavoitteena toteuttaa. Tapionpor-
tin alueelle voisi muodostua sekä loma-asumista, että pysyvää asumista. Vaiheittaisen kaavamuu-
toksen yhteydessä tehdään myös teknisiä tarkistuksia tarvittavilta osin. 

1.4 Luettelo kaava-aluetta koskevista asiakirjoista ja lähdemateriaalista 
1. Tapionportin laajennuksen selvitysaineisto 
2. Hiekkasärkkien Rantaharjualueen yleiskaavan selvitysaineisto 
3. Hiekkasärkkien vaihekaavojen luontovaikutukset osa-alueet 1 ja 2 
4. Keskustan osayleiskaavan selvitysaineisto 
5. Maristonpakkojen Natura-alueen suojeluperusteisiin kohdistuvien vaikutusten lieventämissuun-

nitelma 



Kalajoen kaupunki | Hiekkasärkkien vaiheittainen asemakaavan muutos, osa-alue 5 
_______________________________________________________________________________________ 

 

 

2 

 

S I S Ä L L Y S L U E T T E L O  

1  P E R U S -  J A  T U N N I S T E T I E D O T  1  
1.1 Tunnistetiedot ....................................................................................................................................... 1 
1.2 Kaava-alueen sijainti .............................................................................................................................. 1 
1.3 Asemakaavan tarkoitus .......................................................................................................................... 1 
1.4 Luettelo kaava-aluetta koskevista asiakirjoista ja lähdemateriaalista .................................................... 1 
1.5 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista .................................................................................................... 3 

2  T I I V I S T E L M Ä  4  
2.1 Kaavaprosessin vaiheet .......................................................................................................................... 4 
2.2 Asemakaava ........................................................................................................................................... 4 
2.3 Asemakaavan toteuttaminen ................................................................................................................. 4 

3  L Ä H T Ö K O H D A T  5  
3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista .......................................................................................................... 5 

3.1.1 Luonnonympäristö 5 
3.1.2 Rakennettu ympäristö 8 
3.1.3 Liikenne 10 
3.1.4 Palvelut, työpaikat ja väestö 11 
3.1.5 Maanomistus 13 

4  S U U N N I T T E L U T I L A N N E  1 4  
4.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ........................................................................................... 14 
4.2 Maakuntakaava ................................................................................................................................... 14 
4.3 Yleiskaava ............................................................................................................................................ 16 
4.4 Voimassa oleva asemakaava ................................................................................................................ 17 

5  A S E M A K A A V A N  S U U N N I T T E L U N  V A I H E E T  1 8  
5.1 Asemakaavan suunnittelun tarve ......................................................................................................... 18 
5.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset ..................................................................... 18 
5.3 Osallistuminen ja yhteistyö .................................................................................................................. 18 

5.3.1 Osalliset 18 
5.3.2 Vireilletulo 19 
5.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 19 
5.3.4 Viranomaisyhteistyö 20 

5.4 Asemakaavan tavoitteet ...................................................................................................................... 20 
5.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 20 
5.4.2 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen 20 

6  A S E M A K A A V A N  K U V A U S  2 0  
6.1 Kaavan rakenne ................................................................................................................................... 20 

6.1.1 Mitoitus 21 
6.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen .................................................................... 21 
6.3 Korttelialueet ....................................................................................................................................... 21 
6.4 Kaavamerkinnät ja -määräykset ........................................................................................................... 21 
6.5 Nimistö ................................................................................................................................................ 21 



Kalajoen kaupunki | Hiekkasärkkien vaiheittainen asemakaavan muutos, osa-alue 5 
_______________________________________________________________________________________ 

 

 

3 

 

7  K A A V A N  V A I K U T U K S E T  2 2  
7.1 Ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön ............................................................................................... 23 
7.2 Luonnonympäristö ............................................................................................................................... 24 
7.3 Maisema ja kulttuuriympäristö ............................................................................................................ 25 
7.4 Rakennettu ympäristö ja yhdyskuntarakenne ...................................................................................... 25 
7.5 Liikenne ............................................................................................................................................... 26 
7.6 Sosiaaliset vaikutukset ......................................................................................................................... 27 
7.7 Taloudelliset vaikutukset ..................................................................................................................... 27 

8  A S E M A K A A V A N  T O T E U T U S  2 8  
 

1.5 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 
1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
2. Asemakaavan seurantalomake 
 

  



Kalajoen kaupunki | Hiekkasärkkien vaiheittainen asemakaavan muutos, osa-alue 5 
_______________________________________________________________________________________ 

 

 

4 

 

2  T I I V I ST E L M Ä  

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 
Kalajoen kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 10.6.2019 § 167 vaiheittaisen asemankaava-
muutoksen vireille tulosta Hiekkasärkkien alueella osa-alueelle 5. Vireille tulosta kuulutetaan Ka-
lajokiseutu -lehdessä sekä kaupungin ilmoitustaululla ja kotisivuilla. Hanketta kuvaava osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelma asetettiin julkisesti nähtäville 20.6.2019 alkaen. Vaiheittainen asema-
kaavan muutos osa-alueella 5 asetetaan kaksi kertaa nähtäville, jolloin osallisilla on mahdollisuus 
antaa palautetta kaavaan liittyen. 

2.2 Asemakaava 
Asemaakaavan muutoksen alueella on voimassa oleva Hiekkasärkkien asemakaava. Kaava-alu-
eella Kalajoen kaupungilla on vapaita tontteja myynnissä. Kaavamuutoksella määritellään kortte-
lialueille pysyvää asumista mahdollistava merkintä. Pääkäyttötarkoituksena alueella säilyisi kui-
tenkin loma-asuminen. Kaavamuutos ja mahdollinen muutoksenhaku koskevat vain käsiteltyä 
teemaa. Kalajoen Hiekkasärkkien alueen vaiheittainen asemakaavan muutos on toteutettu vii-
dessä osassa. Osa-alueen 3 vaiheittainen kaavamuutos on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 
28.5.2018 sekä osa-alueet 1 ja 2 on hyväksytty 24.9.2018. Osa-alueiden 1, 2 ja 3 kaavat ovat lain-
voimaisia. Osa-alue 4 on vireillä ja asetetaan tavoitteellisesti nähtäville kesällä 2019 samanaikai-
sesti osa-alueen 5 valmisteluaineiston kanssa. 

Kaavamuutos koskee Tapionportin laajennusosan kortteleita 321-332. 

 

2.3 Asemakaavan toteuttaminen 
Asemakaava-alue on rakentamatonta metsäistä aluetta, jonne on kevään 2019 aikana rakennettu 
voimassa olevan kaavan mukainen kunnallistekniikka.  Vaiheittaisen asemakaavan muutoksen tul-
tua lainvoimaiseksi, on kiinteistönomistajilla mahdollisuus hakea rakennuksille pysyvän asunnon 
rakennuslupaa. 

Kuva 1. Hiekkasärkkien alueen 
vaiheittaisten kaavamuutosten 
osa-aluejako. 
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3  L Ä H TÖ KO H D AT  

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 
Vaiheittainen kaavamuutosalue sijoittuu Hiekkasärkkien alueen koillisimpaan osaan. Kaavamuu-
tosalue on esitetty kuvassa 2. Suunnittelualue on kokonaisuudessaan asemakaavoitettua aluetta. 
Osa-alueella 5 vaiheittaisessa asemakaavan muutoksessa on tavoitteena osoittaa loma-asumisen 
korttelialueille (RA) mahdollisuus myös pysyvälle asumiselle. Kaavamuutos koskee kortteleita 
321-332 sekä tarpeelliselta osin virkistys- ja katualueita. Vaiheittaisen kaavamuutoksen yhtey-
dessä tehdään myös teknisiä tarkistuksia tarvittavilta osin. Kaavamuutosalue on rakentumatonta 
aluetta. Tapionportin laajennusosan uudet tontit tulivat myyntiin 10.6.2019. Tapionportin ensim-
mäisen vaiheen lähes kaikki tontit on myyty ja alue on rakentunut lähes kokonaan. Lähimmät pal-
velut sijaitsevat Hiekkasärkkien ydinalueella noin 3 km etäisyydellä. 

 
Kuva 2. Hiekkasärkkien asemakaavan muutoksen osa-alueen 5 sijainti Hiekkasärkkien länsiosassa. 

3.1.1 Luonnonympäristö 

Hiekkasärkkien alue on tyypillistä Perämeren maankohoamisrannikkoa, jossa uutta rantaa paljas-
tuu koko ajan. Maankohoamisilmiö on havaittavissa selvimmin juuri Perämeren alavimmilla ran-
noilla. Hiekkasärkkien merenranta-alueelle tyypilliset dyynimuodostumat ovat alueen luonnon-
ympäristölle tunnusomaisia. Hiekkadyynien syntyyn ovat vaikuttaneet maankohoaminen, vallit-
seva tuulen suunta ja aallokko.  

Tapionportin asemakaava-alueen metsät ovat olleet pääsääntöisesti talouskäytössä olevia män-
tyvaltaisia kuivahkoja kankaita, joilla esiintyy satunnaisesti myös kuusta ja koivua. Kuivahkojen 
kankaiden lajistossa esiintyvät mm. variksenmarja, kanerva ja puolukka. Alueella on myös tuoreita 
puolukka-mustikkatyypin kankaita sekä soistuneita alueita, joilla esiintyy suovarpuja, kuten suo-
pursua. Suunnittelualueen koillisin laita on osa Natura 2000 -verkostoon sekä valtakunnalliseen 
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harjujen suojeluohjelmaan kuuluvaa Maristonpakkojen laajaa dyynialuetta. Alueen dyyneistä suu-
rin osa on kiinteitä variksenmarjadyynejä. Suojelualueen merkittävimmät alueet sijoittuvat dyyni-
alueen luoteisosaan, Tapionportin asemakaava-alueen ulkopuolelle. Vuonna 2010 laaditussa 
luontoselvityksessä (Pöyry Finland Oy) ei alueelta löytynyt muita huomionarvoisia luontokohteita. 

Hiekkasärkkien alueelle on vuosien mittaan laadittu erilaisia hiekkadyyni- ja ranta-alueen luonto-
tyyppiselvityksiä ja aluetta koskevia luonnonympäristöselvityksiä on julkaistu myös Oulun ylipois-
ton maantieteen laitoksen ja Pohjois-Suomen maantieteellisen seuran julkaisusarjassa Nordia Tie-
donantoja. Hiekkasärkkien alueella on ollut ympäristönhoidonprojekteja, joihin liittyen on laadittu 
erilaisia ympäristön ja luonnonhoidon suunnitelmia alueelle. Suunnitelmiin liittyen on laadittu 
myös luonnonympäristöselvityksiä. Rantaharjualueen yleiskaavatyöhön liittyvät luonnonympäris-
töselvitysten tarkennukset on kohdennettu lähinnä golfkentän ja sen toimintojen laajennusalu-
eille suunnittelualueelta etelään (Kuivatjärvenpuiston ja Keskuskarin ranta-alueiden luontoselvi-
tykset vuonna 2000). Lisäksi on tehty yksittäisten asemakaavahankkeiden selvitysaineistoksi eril-
lisiä luontoselvityksiä.  

Hiekkasärkkien vaiheittaisten asemakaavan muutosten suunnittelualueiden läheisyyteen sijoittuu 
kolme Natura- aluetta; Vihas-Keihäslahti (FI1000007), Maristonpakat (FI1000058) ja Siiponjoki 
(FI1000040). Vaiheittaisten kaavojen vaikutuksia Natura-alueille on selvitetty erillisellä luontoar-
vioinnilla, joka on huomioitu lähdeaineistona. Siiponjoen alueelle on tehty virallinen reittitoimitus 
reitin ylläpidon ja opastuksen helpottamiseksi.  

 
Kuva 3. Lähimmät Natura-aluerajaukset suunnittelualueen vieressä. Siiponjoen Natura-alue sijoittuu 3,5 ki-
lometrin etäisyydelle osa-alueelta 5. 

Suojelunarvoiset lajit ja luontotyypit 
Kalajoen liikuntapuiston asemakaavoitusta varten on laadittu vuonna 2015 liito-oravaselvitys, 
joka kattaa myös Tapionportin alueen (Pöyry Finland Oy). Liito-oravaselvitys keskittyi Tapionpor-
tin koillispuolella virtaavan Keihäsojan ympäristöön. Selvityksessä ei havaittu varmoja merkkejä 

Maristonpakat 
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liito-oravan esiintymisestä. Keihäsojan varren todettiin olevan liito-oravalle potentiaalista elinym-
päristöä puuston rakenteen vuoksi. Hiihtomajan kohdalla asemakaava-alueen koillispuolella ha-
vaittiin risuperä, joka on liito-oravalle sopiva levähdyspaikka. Keihäsojan varsi olisi hyvä säilyttää 
luonnontilaisen kaltaisena. 

Natura-2000 alueet 
Hiekkasärkkien vaiheittaisten asemakaavan muutosten suunnittelualueiden läheisyyteen sijoittuu 
Natura -alueita; Siiponjoki (FI1000040), Rahjan Saaristo (FI1000005), Vihas-Keihäslahti 
(FI1000007) ja Maristonpakat (FI1000058), joista lähimpänä osa-alueen 5 suunnittelualuetta ole-
vat on esitetty kuvassa 3. Vaiheittaisten kaavojen osa-alueiden 1, 2 ja 4 osalta niiden vaikutuksia 
Natura-alueille on selvitetty erillisellä luontoarvioinnilla keväällä 2018. 

Maristonpakkojen alueella esiintyy viisi Euroopan yhteisön neuvoston luontodirektiivin mukaista 
luontotyyppiä. Alueella sijaitsee liikkuvia alkiovaiheen dyynejä, puustoisia suoalueita, dyynialuei-
den kosteita ja soistuneita painanteita, variksenmarjadyynejä sekä kuivia kanerva- ja variksenmar-
jadyynejä. Luontodirektiivilajeista alueella tavataan pyy. Pyy suosii elinympäristössään kosteita ja 
tiheitä kuusisekametsiä sekä korpia, joissa on tuuhea aluskasvillisuus. Mariston alueelle laadittu 
kulunohjaussuunnitelma valmistui alkuvuodesta 2018 ja sen mukaisia ensimmäisiä toimenpiteitä 
on aloitettu toteuttamaan keväällä 2019. Suunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteutus on 
jaettu usean vuoden ajalle. Tavoitteena on saada alueelle selkeä virkistysreitistö, jonka viitoitus 
ohjaa luonnossa liikkujia sallituille reiteille, jolloin herkästi kuluvien dyyniluontotyyppien kulmista 
saadaan ehkäistyä. Polkuverkostoa on tarkoitus ennallistaa ja saada metsämaa eheytymään. 

Rahjan saaristossa tavattavia luontodirektiivin mukaisia lajeja ovat harmaahylje, saukko, itäme-
rennorppa, kivisimppu, nahkiainen, nelilehtivesikuusi ja ruijanesikko. Alueella esiintyy myös pyy, 
palokärki, kurki, mehiläishaukka, suokukko, pohjantikka, mustakurkku-uikku, kalatiira, lapintiira ja 
liro. Rahjan saaristo kuuluu valtakunnalliseen rantojensuojelu- ja lintuvesiensuojeluohjelmaan ja 
se kuuluu erityistä suojelua vaativiin vesistöihin.  

Siiponjoen alue käsittää laajan variksenmarja- ja kanerva dyynialueen sekä Siiponjoen varren Tör-
mälään asti. Dyynialue on karua variksenmarjan ja poronjäkälien vallitsemaa kuivaa männikkö-
kangasta. Siiponjoki tuo alueeseen maisemallista arvoa jylhine rantatörmineen ja meandereineen. 
Suvantopaikkojen ja joen laajentumien ympärille on muodostunut reheviä rantalehtoja, joista osa 
on saniaisten vallitsemia. Luontodirektiivilajeista alueella tavataan kivisimppu ja saukko.   

Keväällä 2018 tehtiin vaikutusten arviointi (biologi Hannu Tikkanen) osa-alueiden 1 ja 2 ollessa 
vireillä. Osa-alue 2 rajautui osa-alueeseen 5. Arvioinnin perusteella vaiheittaisten kaavamuutos-
ten vaikutukset Natura-alueisiin arvioitiin kohdistuvan lähinnä Maristonpakkojen Natura-aluee-
seen kohteen kulutusherkkien luontotyyppien ja alueen vetovoimaisuuden vuoksi. Vaikutuksen 
Siiponjoen Natura-alueelle arvioitiin jäävän vähäisiksi. Vähäinen vaikutus todetaan myös Rahjan 
Natura-alueeseen. Näiden alueiden reiteille on tehokkaasti toteutettu ohjaustoimintaa ja osittain 
alue on myös vaikeakulkuista, mikä vähentää virkistyskäytön kohdistumista reittien ulkopuolisille 
alueille eritoten Rahjassa. 

Pienilmasto 
Kalajoki kuuluu Perämeren ilmastoalueeseen, jota luonnehtii merellisyys. Päätuulensuunta ranni-
kolla on lounas–koillinen. Harvahkossa mäntymetsässä tuuli pääsee puhaltamaan lähes esteettä. 
Meren läheisyys vaikuttaa jonkin verran ilman kosteuden ja sateiden myötä. Tapionportin alue 
sijaitsee lähimmillään noin 1,5 km etäisyydellä rannasta, metsäisellä alueella, jossa puusto suojaa 
voimakkaimmilta tuulilta.  
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Maisema 
Maakunnallisesti arvokas Hiekkasärkkien-Rahjan maisema-alue ulottuu Tapionportin alueelle, vai-
heittaisen asemakaavan muutoksen osa-alueen 5 alueelle. Maisema-alueelle luonteenomaisia 
piirteitä ovat laaja lentohietikko sekä erilaiset rantamuodostumat, kuten eroosiotörmät, rantaval-
lit sekä vedenalaiset särkät ja kynnykset. Tapionportin alueella tasaisesta maastosta erottuu koil-
lis-lounaissuuntaisia dyynimuodostumia. Suunnittelualueen maaperä on karkeaa hietaa. Alueen 
keskiosassa on paikoin pintamaana alle metrin kerros hienoainesmoreenia. Kallioperältään alue 
on kiillegneissiä (Serum arkkitehdit Oy 2014, Maisemaselvitys, Kalajoen keskustan osayleiskaava). 
Topigrafialtaan maasto on melko tasaista. Korkeimmat kohdat löytyvät alueen pohjoisosan kuk-
kulalta, jossa Hiihtokeskukseen liittyvän tekomäen kohdalla maasto kohoaa yli kymmenen metriä 
ympäristöään korkeammalle. Kaava-alueen valumavedet laskevat alueella sijaitsevien soistumien 
ja Keihäsojan kautta mereen. (Tapionportin laajennuksen kaavaselostus)  

Kaavamuutosalue on pääosin mäntyistä kangasmaastoa, jonka viereinen Tapionportin alue on ra-
kentunut kaavan mukaisesti. Rakennuskanta on rakentunut pääosin 2000-luvulla. Rakennukset 
ovat harjakattoisia, suhteellisen suuria ja vakituisen asumisen käytössä olevia. Tapionportin alu-
eelle on laadittu rakennustapaohjeet osana kaavaselostusta. Tapionportin kaava on hyväksytty 
vuonna 2002.  

Pohjavesialueet 
Hiekkasärkkien alueelle sijoittuu Kourinkankaan (1120801 A) pohjavesialue. Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskus on päivittänyt pohjavesialuerajauksia kevään 2018 aikana. Kourinkankaan pohjavesi-
alueen ulkorajausta on tarkoitus muuttaa, mutta varsinainen muodostumisalueen raja säilyy ny-
kyisellään. Hiekkasärkkien alueelta tulee poistumaan pohjavesiluokituksesta Huimamäki 
(1120805), sillä aluetta ei ole tarkoitus käyttää vedenhankintaan. Konsultin toimesta on laadittu 
vuonna 2011 pohjavesialueiden suojelusuunnitelma Kourinkankaan A ja B sekä Hollannin pohja-
vesialueille. Pohjavesialueet jäävät suunnittelualueen ulkopuolelle, Kourinkankaan pohjavesialue 
rajoittuu Tapionportin ensimmäisen vaiheen alueelle.  

 
Kuva 4. Kourinkankaan pohjavesialueen pohjoinen raja. 

3.1.2 Rakennettu ympäristö 
Hiekkasärkkien alue on asemakaavoitettu kokonaisuudessaan alun perin matkailua palveleville 
toiminnoille ja loma-asumiselle. Alkuvuosina Matkailutien yhteyteen muodostuneiden loma-
asuntojen ja ravintoloiden sekä leirintäalueen palveluiden lisäksi on loma-asuntoalueita laajentu-
nut Hiekkasärkkien ydinalueelta etelän suuntaan. Kesärannan alue ja Tapionportin laajennuksen 



Kalajoen kaupunki | Hiekkasärkkien vaiheittainen asemakaavan muutos, osa-alue 5 
_______________________________________________________________________________________ 

 

 

9 

 

osa ovat viimeisimmäksi kaavoitettuja loma-asuntoalueita, jossa on runsaasti myynnissä olevia 
tontteja.  

Tapionportin alueen vuonna 2002 hyväksytyn kaavan tonteista lähes kaikki on myyty. Muutama 
yksityisessä omistuksessa ollut tontti on rakentumatta ja ne ovat siirtyneet kaupungin omistuk-
seen. Rakennuskanta on ulkomuodoltaan vaihtelevaa. Värimaailma, kattomuoto ja julkisivujen 
materiaalit on toteutettu alueelle laadittujen rakennustapaohjeiden mukaisena. Korttelin muo-
dostavat yhtenäisiä alueita, joissa rakennusten sijoittelulla on ollut ratkaiseva vaikutus. Osa-alu-
etta 5 koskevilla rakennustapaohjeilla on pyritty luomaan vastaava yhtenäinen ja viihtyisä tun-
nelma kortteleiden kesken. Osa-alueella 5 ei ole vielä rakennuskantaa, tontit tulivat myyntiin ke-
säkuun alussa 2019.  

 
Kuva 5.Tapionportin alue on rakentunut ilmeeltään yhtenäisenä laadittujen rakennustapaohjeiden mukai-
sesti.   

Kunnallistekniikka toteutetaan kaavamuutosalueelle kevään ja kesän 2019 aikana. Noin puolet 
alueen vesi- ja viemäriverkostosta on valmiina. Vesi- ja viemärilinjojen rakentaminen Tapionportin 
alueelle on mahdollistanut jo rakentuneiden, vanhojen loma-asuntojen liittämisen kunnallisen ve-
sihuollon piiriin. Tämä parantaa käyttömukavuutta kiinteistöillä sekä ympäristöarvojen säilymistä. 
Kaukolämpöverkostoa on rakennettu ainoastaan Hiekkasärkkien ydinalueelle, eikä sitä olla laa-
jentamassa Tapionportin alueelle. 

 
Kuva 6. Alueen kunnallistekniikka. Punaisella värillä on esitetty jätevesi, vihreällä hulevedet ja sinisellä vesi-
johdot. 
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3.1.3 Liikenne 

Liikenne valtatiellä 8 eli Kokkolantiellä on runsasta ja nopeusrajoitus suunnittelualueen kohdalla 
60–80 km/h. Keskimääräinen vuorokausiliikenne Matkailutie pohjoinen liittymä – Ylivieskantie (Vt 
27) vuonna 2014 oli 6960 ajoneuvoa ja kesän keskimääräinen vuorokausiliikenne 9877 ajoneuvoa 
(Liikenneselvitys Sweco Ympäristö Oy.) Muut alueella sijaitsevat tiet ovat pienempiä loma-asuin-
alueille johtavia katuja ja teitä, joissa liikennemäärät ovat vähäisiä eikä liikennemääriä ole mitattu. 
Hiekkasärkkien alueella liikennemäärät vaihtelevat suuresti riippuen vuodenajasta ja erilaisten ta-
pahtumien osallistujamäärästä. Osa Oulun ja Kokkolan välisistä kaukoliikenteen linjoista pysähtyy 
Matkailutiellä. Tapionporttia lähinnä olevat bussipysäkit sijaitsevat Matkailutien alkupäässä Tapi-
ontuvan kohdalla sekä valtatien 8 varressa risteyksen tuntumassa. 

Kevyen liikenteen väylät on suunnittelualueella toteutettu pääosin erillisenä, viherkaistalla liiken-
neväylästä erotettuna. Kevyen liikenteen väyliä ei ole rakennettu kaikille asumisen kortteleiden 
umpikaduille. Hiekkasärkkien alueelle on laadittu Kalajoen Hiekkasärkkien matkailukeskuksen 
kestävän liikkumisen strategia, jossa oli tavoitteena parantaa kokonaisvaltaisesti jalankulun, pyö-
räilyn ja joukkoliikenteen olosuhteita ja toimintamahdollisuuksia. Ajoneuvoliikenteen olosuhteita 
on Hiekkasärkkien alueella kehitetty viime vuosina lisääntyneen liikenteen aiheuttamien tarpei-
den perusteella.  

Melu 
Keskustan osayleiskaavatyötä varten on laadittu meluselvitys vuonna 2016 (Ramboll Finland Oy). 
Selvityksessä esitettyjen keskiäänitasojen karttaesitykset ulottuvat Tapionportin laajennuksen 
alueelle. Ilman meluntorjuntatoimenpiteitä (ennustetilanne 2035) asuinalueiden päiväajan oh-
jearvo 55 dB ylittyy reunimmaisten kortteleiden kohdalla. Vireillä olevan Hiekkasärkkien mante-
reenpuolen osayleiskaavan yhteydessä laadittiin myös meluselvitys 2018 sekä liikenneselvitys 
(Sweco Ympäristö Oy).  

Tapionportin alueen kohdalla, rakennuskannan ja valtatien 8 väliin on toteutettu meluvallia vuo-
desta 2017 alkaen. Meluvallilla ehkäistään valtatien liikenteestä johtuvan melun kantautuminen 
Tapionportin kaava-alueiden tonteille. Meluvallin penkereet on rakennettu ylijäämämassoista. 
Meluvalli on valmis suunnittelualueen kohdalla ja työtä jatketaan ylijäämämassojen saatavuuden 
mukaan myös Tapionportin ensimmäisen osan tonttien kohdalle. Meluvallin päälle toteutetaan 
ulkoilureitistöä sekä erilaisia istutuksia.  

 

Kuva 7. Ote meluvallin suunnitelmasta. 
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3.1.4 Palvelut, työpaikat ja väestö 

Hiekkasärkkien aluetta on pitkäjänteisesti kehitetty matkailualueena. Viimevuosina alueelle on 
rakentunut uutta majoituskapasiteettia ja ydinkeskustan alue on tiivistynyt rakentamisen myötä. 
Matkailukapasiteetti on tällä hetkellä noin 12500 vuodepaikkaa huomioiden rekisteröity ja rekis-
teröimätön kapasiteetti. Talvikaudella (loka-huhtikuu) saavutetaan noin 20 % käyttöaste ja seson-
kiaikana (touko-syyskuu) keskimäärin 45 % käyttöaste. Matkailustrategian mukaan on tavoitteena 
kasvattaa matkailusta ympärivuotista toimintaa Hiekkasärkkien alueelle. 

Taulukko 1. Yöpymisten käyttöaste alueella vuoden 2017 aikana. 

 

Hiekkasärkkien alueella olevat työpaikat keskittyvät lähinnä matkailun ja vapaa-ajan harrastusten 
osa-alueelle. Hotelli Sani, kylpylä SaniFani, Safaritalo, Tapiontupa, Liikenneasema ABC, Ravintola 
hotelli Rantakalla, Lokkilinna, keilahalli esimerkkinä Hiekkasärkkien alueella toimivista palveluista. 
Lisäksi uutta rakentamista palveluiden lisäämiseksi on käynnissä. Osa-alueella 5 ei sijaitse työpaik-
koja. 

Kunnallisia varhaiskasvatuksen sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluita alueella ei ole. Kou-
lukuljetukset toteutetaan Kalajoen keskustaan sijoittuviin kouluihin sekä alakouluikäisiä myös 
Rahjan koululle vuoden 2020 syksyyn saakka. Uusi koulukeskus on rakenteilla Kalajoen keskustaan 
Merenojan alueelle, jonka valmistuttua Rahjan koulun oppilaat siirtyvät keskustan kouluun. Suuri 
osa kaupungin palveluista sijaitsee Kalajoen keskustassa, jonne on suunnittelualueelta matkaa n. 
7 km. Palveluita on saatavana myös Himangan keskustasta, jonne on Hiekkasärkiltä matkaa reilut 
20 km.  

Matkailupalveluista huolimatta Hiekkasärkkien alueella asuu myös vakituisesti merkittävä määrä 
ihmisiä. Hiekkasärkkien alueella on väestörekisterin mukaan 422 vakituista asukasta. Tilasto ei 
kuitenkaan kerro vuoden 2014 maistraatin tulkinnan muutoksen jälkeen tapahtunutta tilannetta. 
Vakituisten asukkaiden nykyinen määrä voi olla lähemmäs 500 henkilöä. Vakituisen asutuksen si-
joittumista on kuvattu punaisin palloin kuvassa 8.  

Nykytilassa Hiekkasärkillä asuvan väestön ikäjakauma poikkeaa jonkin verran Kalajoen kaupungin 
keskimääräisestä ikäjakaumasta. Alueella asuu enemmän nuoria ja työikäisiä 14-63 vuotiaita (71 
%) kuin Kalajoella keskimäärin (58 %). Pienten lasten (0-14 vuotta) ja ikääntyneiden (yli 65 vuotta) 
osuus on sen sijaa vastaavasti pienempi. Lapsiväestöä Hiekkasärkillä on 17 % asukkaista, Kalajoella 
keskimäärin 23 % väestöstä. Ikääntyneitä yli 65 vuotiaita on Hiekkasärkkien asukkaista 12 %, Ka-
lajoella keskimäärin 19 % väestöstä. 
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Kerätyn tilastotiedon mukaan Hiekkasärkkien alue on koko kaupungin osa-alueista neljänneksi 
suosituin asuinpaikkana. Taulukosta 3 on havaittavissa, että Hiekkasärkät on ollut keskustaajaman 
kanssa noususuuntainen vuosien 2010 ja 2016 aikana. 

 

Kuva 8. Kaavamuutosalueelle sijoittuvien pysyvän asumisen rakennuksia punaisella merkittynä.  

Taulukot 2 ja 3. Kalajoen kaupungin väestön jakautuminen vuosien 2010-2016 aikana eri alueille ja 
suhteelliset osuudet. 
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Taulukot 4 ja 5. Muuttoliike kaupungin osa-alueille. 

 

 

 

Viime vuosina nettomuutto Kalajoelta on suurelta osin suuntautunut Kokkolaan ja Ouluun.  

3.1.5 Maanomistus 

Suunnittelualueen maat ovat kaupungin omistuksessa (Kuva 9). Myynnissä olevat tontit on mah-
dollista ostaa tai vuokrata kaupungilta.  

 
Kuva 9. Kaavamuutosalueen maanomistus. Kaupungin omistamat maat ovat kuvassa sinisellä.  
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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 

Vaiheittaisessa asemakaavan muutoksessa osa-alueella 5 huomioidaan valtakunnalliset alueiden-
käyttötavoitteet. 

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 on lainvoimaisia ja 3. vaihekaava on hyväksytty 
11.6.2018.  

 
Kuva 10. Ote Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavasta (2017). 
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Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 1. vaihekaava hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 
2.12.2013 ja se on kuulutettu lainvoimaiseksi 23.11.2015. Hiekkasärkkien alueelle on 1. vaihekaa-
vassa osoitettu taajamatoimintojen aluetta (A-1), jossa lisämerkintä -1 osoittaa, että alueen yksi-
tyiskohtaisemmassa suunnittelussa ja käytössä tulee ottaa huomioon maankohoamisrannikon 
erityispiirteet. Merkintä ei ulotu osa-alueelle 4 saakka. kk-6 rajauksella on osoitettu Kalajoen mat-
kailukaupunki, jota kehitetään kansainvälisenä matkailu- ja kaupunkikeskuksena. Kalajoen kau-
pungin tavoitteena on kehittää matkailukeskuksen ydinaluetta ympärivuotisena matkailun alu-
eena, jonka lievealueille voisi sijoittua loma-asumisen ohessa myös pysyvä asumista. 
 

 
Kuva 11. Ote Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 1.vaihekaavasta (2015). 
 
Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 2. vaihekaava hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 
7.12.2016 ja on kuulutettu voimaantulleeksi 2.2.2017. Suunnittelualue sijoittuu alueelle, jota tu-
lee kehittää merellisenä matkailualueena palveluin sekä luonnon- ja kulttuuriympäristön virkistys- 
ja vapaa-aikatoiminnoin (mv-5). Alueen kehittäminen merellisenä matkailualueena perustuu Ka-
lajoen matkailukaupungin palveluihin sekä Rahjan saariston ja muun maankohoamisrannikon 
luonnon- ja kulttuuriympäristöön liittyviin virkistys- ja vapaa-aikatoimintoihin. Lisäksi kaavamuu-
tosalueen lounaisosiin on maakuntakaavassa osoitettu RM-1 -merkinnällä matkailupalveluiden 
alue. (Kuva 12.)  
 

 

Kuva 12. Ote Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 2. vaihekaavasta (2017). 
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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 
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. Suunnittelualueen osalta 3. vaihekaava ei aseta 
erityisiä määräyksiä kaavassa käsiteltyihin teemoihin liittyen.  

 
Kuva 13. Ote Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 3. vaihekaavasta. 

4.3 Yleiskaava 
Alue kuuluu kokonaisuudessaan Hiekkasärkkien Rantaharjualueen yleiskaavaan. 
Rantaharjualueen yleiskaava on hyväksytty vuonna 2008. Alueelle on kaavassa osoitettu RA-2 
merkinnällä loma-asunto aluetta (kuva 14). Virkistysalueet suunnittelualueella ja ympäristössä 
ovat merkkinnällä VR-1 (Retkeily- ja ulkoilualue) ja VU-3 (Urheilu- ja virkistyspalvelualue).   

 
Kuva 14. Ote Hiekkasärkkien Rantaharjualueen yleiskaavasta. 

Keskustan osayleiskaava on ehdotusvaiheessa. Osayleiskaavan suunnittelualue rajautuu 
Tapionportin laajennuksen asemakaava-alueeseen. Osayleiskaavassa Tapionportin itäpuolelle on 
osoitettu merintä RM, matkailua palvelevien rakennusten alue. Pientalovaltaista asuntoaluetta 
on osoitettu Tapionportin alueelta koillisen suuntaan. Valtatien 8 varteen osoitetaan 
elinkeinoelämän alueita.  
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Kuva 15. Ote Keskustan osayleiskaavaehdotuksesta. 

4.4 Voimassa oleva asemakaava 
Alueella on voimassa oleva asemakaava vuodelta 2014. RA-merkinnällä on osoitettu loma-asun-
tojen korttelialueet ja RM-merkinnöillä matkailua palvelevien rakennusten korttelialueet. Asema-
kaavassa on lisäksi runsaasti retkeily- ja ulkoilualueita sekä urheilu- ja virkistyspalvelujenalueita 
(Kuva 16.)  

 
Kuva 16. Ote Hiekkasärkkien asemakaavan muutoksesta ja laajennuksesta Tapionportin alueella. 
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Rakennusjärjestys 
Rakennusjärjestys on hyväksytty Kalajoen valtuustossa 30.1.2003 § 9. 

Rakennuskiellot 
Suunnittelualue ei ole rakennuskiellossa. 

Pohjakartta 
Alueen pohjakarttaa on pidetty ajan tasalla maastomittauksin kaupungin toimesta ja vastaa kaa-
van laatimisajankohdan olosuhteita. 

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 kaavan laatimiselle syntyi tarpeesta mahdollistaa vakituinen asuminen Hiekkasärkillä. Tapi-
onportin laajennuksen alue on kaavallisesti loma-asumiseen tarkoitettua aluetta, mutta alueelle 
uskotaan olevan kiinnostusta merkittävässä määrin myös vakituiseen asumiseen keskustan lähei-
syydestä johtuen. Uudet loma-asunnot rakennetaan pääsääntöisesti ympärivuotiseen käyttöön 
soveltuviksi. Alue sijoittuu Kalajoen keskustan ja Hiekkasärkkien matkailukeskuksen väliin. Mat-
kailukeskusta kehitetään voimakkaasti tavoitellen matkailun toiminnallisuutta ympärivuotiseen 
käyttöön. 

5.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 

Kalajoen kaupunginhallitus on kokouksessaan 10.6.2019 päättänyt § 167 mukaisesti käynnistää 
vaiheittaisen asemakaavan muutoksen Hiekkasärkkien asemakaava-alueella, osa-alueella 5. Kaa-
vamuutoksesta kuulutettiin kaupungin kotisivuilla ja kuulutuslehdessä. Samalla päätettiin valmis-
teluaineiston nähtäville asettamisesta. 

Osa-alueet 1, 2 ja 3 on hyväksytty vuonna 2018. Osa-alueita käsiteltäessä Tapionportin laajennus 
osan asemakaava ei ollut lainvoimainen, joten se jouduttiin jättämään pois osa-alueesta 2, joka 
koski mm. Tapionportin ensimmäisen osan kaava-aluetta. 

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. Osal-
lisilla on mahdollisuus jättää muistutuksia kaavaehdotuksesta.  

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

Kalajoen kaupunginhallitus päätti saattaa kaavahankkeen vireille kokouksessaan 10.6.2019 § 167. 
Kaavan sisältöä ja laadintaa kuvaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on ollut nähtävillä 
20.6.2019 alkaen. Kaavan vireille tulosta on ilmoitettu osallisille kaupungin ilmoitustaululla sekä 
kaupungin ilmoituslehdessä sekä kaupungin nettisivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on 
kaavaselostuksen liitteenä (Liite 1). Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvitta-
essa kaavaa valmisteltaessa.  

5.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 

Kaavaluonnosaineisto asetetaan julkisesti nähtäville MRL 62 § ja MRA 30 § mukaisesti 20.6.-
9.8.2019 väliseksi ajaksi. Kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta kuulutettiin kaupungin kuu-
lutuslehdessä sekä www-sivuilla osallisten kuulemista varten. Kaavaluonnoksesta pyydettiin lau-
sunnot viranomaisilta ja muilta toimijoilta. Kaava-alueen maanomistajia tiedotettiin kirjeitse eh-
dotuksen nähtäville asettamisesta (kaupungin ollessa ainoa maanomistaja, ei kirjeitä ole tarpeen 
toimittaa). Osallisilla on mahdollisuus jättää mielipiteensä kaava-aineistosta.  

Osa-alueella 5 kortteleille 321-332 osoitetaan /a -merkintä, joka sallii korttelissa rakentamisen 
pysyvään asumiseen. Korttelialueille lisätään rakennusalueen raja katualueiden puoleisille sivuille. 
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Lausunnot ja mielipiteet; valmisteluaineistosta saatiin kaksi lausuntoa. Pohjois-Pohjanmaan ELY-
keskuksen ja Elisa Oyj:n antamissa lausunnoissa ei ollut huomautettavaa kaava-aineistoon. 

Kaavaehdotusaineisto asetettiin julkisesti nähtäville MRL 65 § ja MRA 27 § mukaisesti 30 päivän 
ajaksi kaupungin kotisivuille www.kalajoki.fi sekä tulostettuna kaupungintalolle. Kaavaehdotuk-
sesta pyydettiin lausunnot viranomaisilta ja muilta toimijoilta MRA 28 § mukaisesti. Kaava-alueen 
maanomistajien tiedottaminen kirjeitse ehdotuksen nähtäville asettamisesta ei ollut tarpeen Ka-
lajoen kaupungin ollessa ainoa maanomistaja kaava-alueella. Osallisilla on mahdollisuus jättää eh-
dotuksesta muistutuksia normaaliin tapaan. 

http://www.kalajoki.fi/
http://www.kalajoki.fi/
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Lausunnot ja muistutukset; Muistutuksia ei kaava-aineistosta tullut. Lausunnoissa ei tuotu esille 
asioita, jotka olisivat aiheuttaneet muutoksia kaavakartalle, joten kaava valmisteltiin hyväksyttä-
väksi.  

Kaavan hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto. Kaupunginvaltuuston hyväksymispäätök-
sestä kuulutetaan kaupungin ilmoitustaululla, Kalajokiseutu -lehdessä sekä kaupungin kotisivuilla. 

5.3.4 Viranomaisyhteistyö 

Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelua ei ollut tarpeen järjestää, sillä kaavahankkeen muutokset 
eivät ole vaikutuksiltaan valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittäviä. Mikäli viranomaisneu-
vottelu todetaan kaavahankkeen edetessä tarpeelliseksi, järjestetään osa-aluetta 5 koskeva neu-
vottelu luonnosvaiheen nähtävillä olon jälkeen saadun palautteen perusteella. Palautteen perus-
teella ei ollut tarpeen järjestää viranomaisneuvottelua. 

5.4 Asemakaavan tavoitteet 

5.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 

Kalajoen matkailukeskuksen alueella, joka on kaavallisesti loma-asumisen aluetta, asutaan mer-
kittävässä määrin myös vakituisesti. Osa-alueella 5 vaiheittaisessa asemakaavan muutoksessa on 
tavoitteena osoittaa loma-asumisen korttelialueille (RA) mahdollisuus myös pysyvälle asumiselle, 
sillä Hiekkasärkkien alue on ollut viime vuosina haluttua aluetta asuinrakennuksen rakentamiselle. 
Loma-asumisen luonne on viime vuosina muuttunut, sillä rakennukset rakennetaan ympärivuoti-
seen käyttöön kaikin mukavuuksin varustettuina. Näin ollen myös vakituinen asuminen alueella 
tulee useiden asukkaiden tavoitteeksi. 

Kaavamuutoksen yhteydessä tehtiin tarvittavia teknisiä tarkistuksia ja korjattiin merkintöjä tarvit-
taessa, jotta kaava vastaa nykyistä tilannetta mahdollisimman todenmukaisesti. 

5.4.2 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen 

Kaavahankkeessa tavoitteena on pysyvän asumisen osoittaminen RA -merkinnän mukaisille kort-
telialueille. Kaavahankkeen aikana ei tullut esiin muita tavoitteita. 

6  A S E M A K A AVA N  KU VAU S  

6.1 Kaavan rakenne 
Asemakaavalla ei muodostu uutta pääkäyttötarkoitusta sisältäviä korttelialueita, katuja, viheralu-
eita, vesialueita, urheilualueita ja virkistys reitistöä. Kaavalla lisätään voimassa olevien loma-asu-
misen korttelialueiden merkintöihin yksi uusi merkintä, joka huomioi korttelin pääkäyttötarkoi-
tusmerkinnän määräyksen ensisijaisena ohjeena kaavan toteuttamiselle. Korttelialueiden muihin 
merkintöihin ei tehty muutoksia. Kaavakartan esitystavalle asetetut vaatimukset täyttyvät kaavan 
tarkoitus ja sisältö huomioon ottaen (MRA 24 §).  
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6.1.1 Mitoitus 
Kaavamuutoksen osa-alueen 5 pinta-ala on noin 23,3 ha. Kaavamuutoksella pysyvää asumista 
osoitetaan kortteleihin 321-332. Muutos koskee yhteensä 53 RA-19 -tonttia. Alueelle muodostu-
van tulevan asukasmäärän arviointia on tehty arvioon perustuen. Yhden rakennuksen tonttien 
osalta on arvioitu asukasmääräksi 3 hlö/tontti. Asukasmääräksi alueella tulisi tällöin 159 henkilöä. 

Korttelialueiden pinta-aloihin ei tehty muutoksia, myöskään viheralueiden ja vesialueiden pinta-
alat eivät muutu. Katualueet säilyvät voimassa olevan kaavan mukaisena. Rakennusoikeuden 
määriin ei korttelialueilla tehty muutoksia. 

Taulukko 6. Korttelialueiden pinta-alat. 

RA-19 VU VR KATU LT 

66973 25740 98701 27390 14542 
 

6.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 
Vaiheittaisella asemakaavan muutoksella toteutettavat kaavaratkaisut mahdollistavat vakituisen 
asumisen Hiekkasärkkien alueella osoitetuissa kortteleissa. Loma-asumiseen kortteleiden pää-
käyttötarkoitusmerkintä säilyy entisellään, mutta sen yhteyteen osoitettava merkintä sallii myös 
vakituisen asumisen.  

6.3 Korttelialueet 
Asuinrakentaminen 
Kaavassa osoitetaan loma-asumisen ja matkailun korttelialueille voimassa olevan kaavan mukai-
set aluevarausmerkinnät. Näille korttelialueille lisätään yksi uusi merkintä, joka mahdollistaa 
loma-asumisen rinnalle myös pysyvän asuinrakennuksen rakentamisen. Näille korttelialueille ei 
osoiteta muutoksia rakennusoikeuksiin, kerroslukuihin tai muihin rakentamista ohjaaviin määrä-
yksiin. 

Uuden merkinnän määräys; /a Rakennuspaikalle sallitaan asuinrakennuksen rakentaminen pysy-
vään asumiseen. Rakentamisessa tulee noudattaa alueelle osoitetun pääkäyttötarkoitusmerkin-
nän mukaista määräystä. 

Merkinnällä osoitetun korttelialueen tonteille voidaan toteuttaa vakituisen asumisen yksiköitä. 
Mikäli kyseessä on kytketty talo, esim. paritalo tai rivitalo, tulee se kokonaisuudessaan vakituisen 
asumisen rakennukseksi käyttötarkoituksen muutosta haettaessa. Rakennuksessa olevia yksittäi-
siä huoneistoja pelkästään ei voi muuttaa vakituisen asumisen yksiköksi.  

6.4 Kaavamerkinnät ja -määräykset 
Ne kaavamerkinnät ja -määräykset, jotka koskevat tämän vaiheittaisen asemakaavan muutoksen 
merkintöjä, on esitetty kaavakartalla. Muutoin aluetta koskevat voimassa olevan asemakaavan 
määräykset. 

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. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet huomioidaan vaikutus-
ten arvioinnin yhteydessä.  

 
Kuva 17. Hiekkasärkkien vaiheittaisten asemakaavan muutosten aluejakokartta. Hiekkasärkkien 
ydinalue jää tiivistyvän matkailun alueeksi. Matkailutien varsi Rantakallan hotellin kohdalla pal-
velee matkailun ydinalueena. 

Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan alueen rakentuminen vakituiselle asutukselle, raken-
nusoikeutta tai rakennuspaikkoja korttelialueille ei lisätä. Vaikka pääkäyttötarkoituksena alueella 
on edelleen matkailu ja loma-asuminen, tulee alueesta kaavamuutoksen myötä todellinen vaih-
toehto myös omakotirakentajille. Voimaan tulleet asemakaavan vaiheittaiset muutokset mahdol-
listavat arviolta noin 2950 pysyvän asukkaan sijoittumisen alueelle. Mikäli asemakaavamuutosten 
mahdollistama muutos toteutuisi täysimittaisena asemakaavojen osa-alueilla 1, 2, 4 ja 5, asuisi 
Hiekkasärkkien alueella noin 3760 asukasta (osa-alueella 1 noin 1600 hlö ja osa-alueella 2 noin 
1340 hlö sekä osa-alueella 4 noin 650 hlö, osa-alueella 5 noin 160 hlö).  

Vuosien 2005-2007 välisenä aikana Hiekkasärkkien pysyvien asukkaiden määrä on noussut noin 
18 uudella asukkaalla vuodessa. Väestökasvu alueella ei ole kuitenkaan ollut tasaista vaan osal-
taan siihen on vaikuttanut uusien alueiden avaaminen rakentamiselle. Jatkossakin kaupunki voi 
vaikuttaa omien kaavoituspäätöstensä kautta alueen pysyvien asukkaiden määrään. Mikäli pysy-
vän asutuksen kasvu alueella jatkuisi nykyisen kaltaisena, kymmenen vuoden kuluttua vakituisten 
asukkaiden määrä alueella olisi noin 660 asukasta. Todennäköistä kuitenkin on, että pysyvän asu-
tuksen kasvu kiihtyy jonkin verran asemakaavamuutosten vaikutuksesta muutamiksi vuosiksi ja 
tasaantuu ajan kuluessa. 

Nykyiset alueen asemakaavat mahdollistavat alueellaan noin 1 317 000 yöpymistä vuodessa, olet-
taen, että RA ja RM tonteilla yöpyisi kolme henkilöä/vrk ja RM-alueilla yöpyisi yksi henkilö/35 k-
m2. Huomioiden vuoden 2017 keskimääräinen matkailuvuorokausien käyttöaste, on alueella to-
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dellinen matkailuyöpymisen määrä noin 425 000 vuorokautta vuodessa. Pysyvän asutuksen yöpy-
misvuorokausia voidaan laskea olevan noin 160 000 vuorokautta vuodessa (500 asukasta 11 kk 
aikana). Laskennassa on huomioitu vakituisten asukkaiden lomakausi, jolloin yöpymistä ei oleteta 
olevan.  

Lomarakennusten käyttöaste on lähtökohtaisesti matalampi kuin vakituisten asuntojen, mutta 
Hiekkasärkkien alueella suurinta osaa alueen lomarakennuksista vuokrataan ympärivuotisesti, jo-
ten ei voida suoraan sanoa, että asumisen lisääntyminen alueella kasvattaisi yöpymisiä alueella. 
Koko Hiekkasärkkien alueelle muutoksella on todennäköisesti yöpymisiä kasvattava vaikutus, 
koska aiemmin kaava-alueella yöpyneet matkailijat siirtyvät käyttämään muita majoitustiloja. 
Vuokrattavat loma-asunnot toimivat hyvänä reservinä matkailijoiden majoittamiselle. Vuokrakoh-
teiden vähentyminen lisää siten muiden majoitustilojen käyttöastetta ja myös painetta matkai-
luun tarkoitettujen majoitustilojen rakentamiselle. Karkeasti voidaan arvioida, että yöpymisvuo-
rokausien määrä kasvaa saman verran mitä asumismuodon muutos kasvattaa huvilanomista-
jien/haltijoiden omia yöpymismääriä alueella. 

Arvioinnin lähtökohtana on syytä huomioida, että Hiekkasärkkien alueella asemakaavojen mah-
dollistama potentiaalinen asukasmäärä ei todennäköisesti toteudu kokonaan pitkälläkään aikavä-
lillä. Tähän vaikuttavia seikkoja on useita ja niitä on käsitelty yksityiskohtaisemmin vaikutusarvi-
oinnin osakohteissa. Yhteisenä tekijänä on Hiekkasärkkien selkä, matkailupainotteinen luonne, 
jonka vuoksi se poikkeaa tavanomaisesta asuinympäristöstä monin eri tavoin. Toisaalta Hiek-
kasärkkien alue voidaan kokea hyvinkin houkuttelevana, viihtyisänä ja luonnonläheisenä asuin-
ympäristönä, toisaalta alueen luonne matkailu- ja tapahtuma-alueena sekä julkisten palvelujen 
puute voivat vähentää halua muuttaa pysyvästi alueelle. Lisäksi lähtökohtana on huomioitava, 
että vaikka nykyisiin loma-asuntokortteleihin mahdollistetaan nyt myös pysyvä asuminen kaavoi-
tuksen kautta, Hiekkasärkkien alueelle on ollut mahdollista muuttaa pysyvästi jo aiemminkin. 

7.1  Ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön 
Kaavalla toteutetaan Kalajoen kaupungin päätöstä pysyvän asumisen mahdollistamiseksi Hiek-
kasärkkien alueella. Hiekkasärkkien alueella on vilkasta liikehdintää varsinkin kesän seson-
kiaikoina. Kautta aikojen lomanviettopaikkana tutuksi tulleella matkailualueella lisääntyvä pysyvä 
asuminen vilkastuttaa myös talvikauden liikehdintää. Palvelutarjonta ja julkiset palvelut sijoittuvat 
pääasiassa Kalajoen keskustaan, jonne on matkaa suunnittelualueelta noin 7 km. Alueella asuvat 
ja alueelle muuttavat tiedostavat, että alue on pääasiassa matkailulle kaavoitettu ja arkielämässä 
tarvittavat palvelut eivät välttämättä sijoitu lähelle asuinalueita. Matkailua palveleva palvelutaso 
toki on tavoitettavissa helposti, mikäli asuinpaikka sijoittuu Hiekkasärkkien alueelle.  

Hiekkasärkkien alue on asuinympäristönä varsin ainutlaatuinen ja vetovoimainen; alueella on pal-
jon vapaita ja yhtenäisiä luonnonalueita sekä runsaasti erilaisia vapaa-ajanviettomahdollisuuksia. 
Julkisia palveluja alueella ei ole, sen sijaan kaupallisten ja vapaa-ajan palvelujen taso alueella on 
hyvä ja lisää liiketiloja ollaan rakentamassa parhaillaan. Vakituinen asuminen lisää kaupallisten 
palveluiden käyttöastetta Hiekkasärkkien alueella ja tällä on positiivinen vaikutus alueen yrittäjien 
talouteen. Laajemmin kaupallisia ja julkisiva palveluja on saatavilla Kalajoen keskustasta, jonne on 
matkaa noin 7 kilometriä, joten myös keskustan palvelut ovat hyvin alueen asukkaiden saavutet-
tavissa. 

Tapionportin ensimmäinen alue on rakentunut pitkälti pysyvän asumisen alueena. Alue on etääm-
mällä Hiekkasärkkien ydinalueesta, joten asuinalueena Tapionportin alue on rauhallinen. Julkiset 
palvelut ovat lisäksi kohtuullisella etäisyydellä asuinalueesta. 
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Alueella lomailevien ja siellä asuvien päivärytmin, liikkumisen ja oleilun erilaisuus voi aiheuttaa 
ristiriitatilanteita. Vakituiset asukkaat voivat kokea häiritsevänä viikoittain vaihtuvat lomalaiset 
alueella ja matkailijat voivat kokea, että eivät voi lomailla alueella vapaasti, mikäli korttelialue on 
jo pitkälti rakentunut pysyvälle asutukselle. Ristiriita todennäköisesti korostuu, mikäli selkeästi 
suurempi osa lähialueen rakennuksista on asuinkäytössä. 

7.2 Luonnonympäristö 
Vaiheittaisen asemakaavan muutoksen vaikutukset luonnonympäristöön, vesistöihin ja pohjave-
teen jäävät kaavan toteuduttua arvioiden vähäisiksi. Ulkoilureittejä pidetään yllä ja niiden opas-
tukseen on myös kiinnitetty huomiota. Mahdollisimman monipuolinen ja helppo reittien käyttö-
mahdollisuus turvaa myös ympäröivän luonnontilaisen maaston säilymistä.  Lomailija turvautuu 
hyvin kunnossa pidettyihin ja opastettuihin reitteihin. Paikalliset voivat kulkea myös muussa luon-
nossa eksymättä jokamiehen oikeudella esimerkiksi marjastamassa. Kuntoiluun kuitenkin voidaan 
ajatella ihmisten käyttävän rakennettuja ja kunnossapidettyjä reittejä, jonne on helppo saapua 
vaivattomasti. 

Hiekkasärkkien alueella rantadyyneille on toteutettu puupolkuja, jotta hiekkaisten dyynien säily-
minen tulisi paremmin turvatuksi. Hiekkasärkkien alue on nykyiselläänkin kaikkien Kalajoen asuk-
kaiden vapaasti käytettävissä.  

Vaiheittaisten kaavamuutosten (osa-alueet 1, 2, 4 ja 5) vaikutukset Natura-alueisiin kohdistuvat 
lähinnä Maristonpakkojen Natura-alueeseen sen kulutusherkkien luontotyyppien ja alueen veto-
voimaisuuden vuoksi. Aiempien kaava-arvioiden mukaan merkittävät yhteisvaikutukset ovat mah-
dollisia ilman lieventämistoimia kuten kulunohjausta Maristonpakkojen alueella. Asumismuodon 
muutos toteutuessaan lisää alueella vietettävien henkilövuorokausien määrää. Siten myös ulkoi-
lijoiden määrät todennäköisesti kasvavat läheisillä Natura-alueilla, erityisesti Maristonpakoilla, 
mistä johtuen myös merkittävien vaikutusten aiheutumisen mahdollisuus edelleen lisääntyy. To-
dennäköistä kuitenkin on se, että riittävällä kulunohjauksella ja mahdollisesti jo syntyneiden vau-
rioiden korjaustoimilla alueen käyttöä on mahdollista lisätä ilman merkittävien vaikutusten aiheu-
tumista. Maristonpakoille on valmistunut kulunohjaussuunnitelma (Serum Oy, 2018). Kaupunki 
on myös sitoutunut suunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteuttamiseen. 

Nyt tarkasteltavana olevan kaavan toteutuminen todennäköisesti lisää käyntien määriä myös 
muilla lähistön Natura-alueilla. Aiemmissa kaava-arvioissa muihin Natura-alueisiin kohdistuvien 
vaikutusten on arvioitu jäävän vähäisiksi alueella esiintyvästä lajistosta alueella, jo toteutetuista 
kulunohjaustoimista tai hankalakulkuisuudesta johtuen. Tämä on todennäköistä myös tässä tar-
kasteltavien kaavojen toteutuessa. 

Kalajoen Natura-alueiden hoito- ja käyttösuunnitelman (Metsähallitus 2012) mukaan Siiponjoen 
Natura-alueella on kulutusherkkiä luontotyyppejä ja myös siellä esiintyy Maristonpakkojen tapaan 
dyyniluontotyyppien kuluneisuutta. Suunnitelmassa on todettu, että retkeily- ja matkailutoiminta 
voivat aiheuttaa häiriötä luontoarvoille, mikäli käyntimäärä kasvaa hallitsemattomaksi eikä virkis-
tyskäyttöä ohjata asianmukaisesti. Alueelle onkin jo laadittu käyttöä ohjaava ja tulevaisuudessa 
kulumista ehkäisevä reittisuunnitelma, mistä johtuen tässä tarkasteltavien kaavan vaikutukset ar-
vioidaan jäävän vähäisiksi Siiponjoen Natura-alueelle 

Myös Rahjan saariston Natura-alueelle on laadittu ja toteutettu tehokkaasti kävijöitä ohjaavia toi-
menpiteitä kuten reittejä, taukopaikkoja, opasteita ja liikkumisrajoitus suosituksia.  Saariston huo-
nosta tavoitettavuudesta ja vaikeakulkuisuudesta johtuen lisääntyvä virkistyskäyttö kohdistuu tu-
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levaisuudessakin selkeästi mantereen kohteille. Tästä ja tehokkaista, jo toteutetuista ohjaustoi-
mista johtuen kaavoilla arvioidaan olevan vain vähäisiä vaikutuksia Rahjan Natura-alueeseen. 

7.3 Maisema ja kulttuuriympäristö 
Kaavamuutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia maisemaan, sillä voimassa oleva asemakaava jo 
sallii asuinrakentamisen muodostumisen metsäiseen ympäristöön. Alueen rakentamisen korttelit 
kulkuyhteyksineen säilyvät voimassa olevan kaavan mukaisina, sillä kaavalla ei osoiteta uusia ra-
kentamisen alueita eikä korttelialueille osoiteta lisää rakennusoikeutta. Alueelle on laadittu ra-
kennustapaohjeet, jotka tulee huomioida tontin ja rakennusten suunnittelussa. Suunnittelualu-
eelle ei sijoitu arvokasta maisema-aluetta eikä suojeltuja rakennuksia tai muinaismuistoja.   

Maisemallisesti Tapionportin ensimmäinen osa on pääosin vakituiseen asumiseen soveltuvaa asu-
mista rakennusten ulkomuodoista päätellen. Rakennukset ovat suhteellisen suurikokoisia ja lähes 
jokaiselle tontille on toteutettu myös talousrakennus, jossa autokatos. Rakennustapaohjeiden 
avulla myös laajennusosan rakentamista on pyritty yhtenäistämään asettamalla korttelialueille 
tiettyjä ehtoja. Yhtenäisellä rakennuskannalla saavutetaan maisemallisesti hillitty ja luonnonym-
päristöä korostava kokonaisuus.  

7.4 Rakennettu ympäristö ja yhdyskuntarakenne 
Suuri osa Hiekkasärkkien alueen loma-asuntoalueista on rakentunutta ympäristöä. Uusimpien 
asemakaavojen osalta vapaata tonttitarjontaa on Kesärannassa (osa-alue 4) sekä tätä kaavaselos-
tusta käsittävällä Tapionportin laajennuksen alueella (osa-alue 5). Rakennettuun ympäristöön ei 
kaavamuutoksella ole suurta vaikutusta, sillä kaavamuutosalueella ei ole rakentunutta rakennus-
kantaa. Tulevaisuudessa alueelle rakentuva rakennuskanta on oletettavasti korkeatasoista ja tal-
viasuttavaa rakennuskantaa nykyiset mukavuustekijät ja vaatimukset huomioon ottaen. Tapion-
portin ensimmäisen osan rakennuskanta on osin jo nykyiselläänkin ympärivuotisessa, vakituisessa 
asuinkäytössä. Käyttötarkoituksen muutosta haettaessa, tulee rakennuksen täyttää voimassa ole-
vat tekniset vaatimukset siten kuin niistä on erikseen säädetty. Esim. MRL 117 §:ssä on todettu, 
että käyttötarkoituksen muutosten yhteydessä on rakennuksen energiatehokkuutta parannet-
tava, jos se on teknisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti toteutettavissa. Vanhojen rakennusten 
kohdalla voi olla, ettei käyttötarkoituksenmuutos ole taloudellisesti järkevää.  

Kaupunkistrategian mukaisesti kaupungin tavoitteena on laadukkaan ja tiiviin monipuolisten jul-
kisten ja yksityisten palveluiden keskittymän vahvistaminen kaupungin keskustassa. Hiekkasärk-
kien aluetta kehitetään edelleen vahvasti matkailukeskuksena sen ollessa olennainen osa Kalajoen 
kaupungin yhdyskuntarakennetta. Vakituisten asukkaiden määrä Hiekkasärkkien alueella kuiten-
kin jatkaa kasvuaan asemakaavamuutoksen vaikutuksesta virallisemmin ja oletettavaa on, että 
pitkällä aikavälillä kaupungille tulee harkittavaksi julkisten palveluiden, lähinnä päiväkodin, avaa-
minen Hiekkasärkkien lähialueelle. Mikäli alueelle muuttaa paljon lapsiperheitä, koulukuljetusten 
kasvu lisää kaupungille tulevia kustannuksia. Matkailumahdollisuuksien väheneminen alueella voi 
aiheuttaa jatkossa tarvetta uusien alueiden avaamisen kaavoitukselle lähialueella matkailun tar-
peisiin. 

Kalajoen kaupungin asuntorakentamisen tonttivaranto nousee merkittävästi asemakaavamuutos-
ten myötä. Suuri osa Hiekkasärkille sijoittuvista tonteista on kuitenkin yksityisten omistuksessa, 
joten niiden toteutumisen aikataulu on epävarma. Kaupungilla on hyvä tonttivaranto myös muilla 
asemakaava-alueillaan keskustassa ja Tyngällä, joten tarjontaa eri tyyppisistä tonteista on moni-
puolisesti. Ulkopaikkakuntalaiset voivat kokea alueen jatkossa houkuttelevana vaihtoehtona asu-
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miselle ja sitä kautta kaupunki voi myös saada uusia asukkaita ja verotuloja. Asemakaavojen alu-
eet ovat nykytilassa suurelta osin tai kokonaan valmiiksi rakentuneita alueita ja siten myös valmii-
den yhdyskuntaverkostojen piirissä, joten yhdyskunta- tai energiataloudelliset vaikutukset tulevat 
lähinnä verkostojen ylläpidosta. Suunnittelualueen kadut rakentuvat asfaltoituina, joten pölyhait-
taa ei asuinalueille pitäisi esiintyä kunnallistekniikan rakentamisen valmistuttua. Rakentaminen 
on käynnistynyt keväällä 2019. 

Vuosien 2012-2016 välillä on esiintynyt muuttoliikettä suuressa määrin myös Hiekkasärkkien alu-
eelle. Suurinta muuttoliike näiden vuosien osalta oli vuonna 2012. Kalajoen keskustaajamassa on 
myös tilastojen mukaan ollut runsasta muuttoliikettä. Keskustaajaman osalta nettomuutto on ol-
lut negatiivista useina vuosina. Muuttoliikettä on tosin ollut myös ulkopaikkakunnille, mikä näkyy 
keskustaajaman tilastossa. Vaiheittaisella kaavamuutoksella mahdollistetaan Hiekkasärkkien alu-
eelle runsaasti pysyvän asumisen muodostumista. Tällä toki tavoitellaan myös etelän kunnista uu-
sia asukkaita muuttamaan alueelle, sillä Hiekkasärkkien alueelta on sujuvat ajoneuvoliikenneyh-
teydet esimerkiksi Kokkolaan. Kaavamuutoksen vaikutus siihen, että muuttoliikettä siirtyy Kala-
joen keskustaajamasta Hiekkasärkkien alueelle, voi myös esiintyä jonkin verran. Muutto on nykyi-
selläänkin ollut mahdollista, mutta maistraatin tulkinnan muutos on aiheuttanut tarkastelua kau-
pungin päätöksenteossa, josta syystä kaavamuutokseen on ryhdytty. 

Keskustan osayleiskaavaehdotuksesta on nähtävissä Hiekkasärkkien ja Kalajoen keskustan yhteen 
kuroutuminen. Pitkän tähtäimen suunnitelmassa uusien pientaloalueiden laajenemisen suunta on 
valtatien 8 merenpuolelle. Uusien asemakaavoitettavien alueiden osalta on laadittu aikataulu, 
jossa läheinen Liikuntapuiston asemakaavoittaminen tulee ajankohtaiseksi muutamien vuosien 
kuluttua. Yhdyskuntarakenne tiivistyy valtatien 8 länsipuolella pikku hiljaa. 

7.5 Liikenne 
Alue sijaitsee n. 7 km etäisyydellä Kalajoen keskustasta. Hiekkasärkkien alueella asuvien työ-
matka- ja asiointiliikenne suuntautuu suurelta osin Kalajoen keskustaan tai kauemmas ympärys-
kuntiin. Julkisen liikenteen palvelut eivät ole tarpeeksi hyvin käytettävissä asukkaiden oman ajo-
neuvoliikenteen vähentämiseksi, joten liikkuminen perustuu nykytilassa ja todennäköisesti myös 
pitkällä aikavälillä henkilöautoiluun. Kunnes julkisen liikenteen palvelutaso laajenee, on henkilö-
autoliikenteen lisääntyminen pysyvän asumisen myötä todennäköistä. Näin ollen suuri osa asun-
tokunnista tarvitsee kaksi henkilöautoa päivittäisten asioiden hoitamiseen. Kaupungin kustanta-
mat koululaiskuljetukset kuitenkin vähentävät liikennöintitarvetta ja alueella on hyvät mahdolli-
suudet joukkoliikenteen kehittämiselle, mikäli pysyvien asukkaiden määrä alueella kasvaa riittä-
vän suureksi. Kevyen liikenteen verkko alueella on kattava ja se ulottuu yhtenäisenä myös Kala-
joen ydinkeskustaan, tämä voi puolestaan vähentää henkilöautoilun tarvetta alueella liikuttaessa. 
Kävellen tai pyöräillen on myös helppo saavuttaa alueen selkeät liikenteelliset solmukohdat, joissa 
alempiasteinen tieverkko liittyy valtatielle 8. Tonttikatujen rakenteet sekä tiestön talvikunnossa-
pito kattavat pysyvän asumisen vaatimukset jo nykytilassa. 

Nykyisin talviajan liikennemäärä on runsainta viikonlopun lomalaisten saapuessa, mutta pysyvän 
asumisen myötä liikennemäärä tulee lisääntymään myös arkisin. Hiekkasärkkien alueelta on 
helppo suunnata työmatkalle sekä Kalajoen, että Kokkolan suuntaan. Kunnes julkisen liikenteen 
palvelutaso laajenee, on henkilöautoliikenteen lisääntyminen pysyvän asumisen myötä todennä-
köistä. Hiekkasärkkien alueella asuva, alueen palveluita käyttävä asiakaskunta voi muutoksen 
myötä siirtyä palveluiden pariin myös kevyen liikenteen reittejä hyödyntäen, joten sitä kautta esi-
merkiksi ilta-aikainen ajoneuvoliikenne voi vähentyä. Kesän sesonkikaudella ei liikennemäärien 
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muutosta ole niin selvästi havaittavissa, sillä lomalaisten aiheuttamaa liikehdintää alueella on run-
saasti jo muutenkin. Lisääntyvä ajoneuvoliikenne ajoittuu pääosin syksy- ja talvikaudelle. Suurim-
mat liikennemäärien ruuhkat sijoittuvat Hiekkasärkkien ydinalueelle. 

Turvalliset kevyen liikenteen väylät Hiekkasärkkien alueelta Kalajoen keskustaan ovat hyvät. Myös 
talvikaudella väylät pidetään kunnossa. Tapionportin alueelle on toteutettu kevään 2019 kevyen-
liikenteen väyliä muun kunnallistekniikan rakentamisen yhteydessä. 

7.6 Sosiaaliset vaikutukset 
Vaiheittaisella asemakaavan muutoksella on merkittäviä sosiaalisia vaikutuksia. Muuttoliike Hiek-
kasärkkien suuntaan on viime vuosina ollut vetovoimaista, joten oletettavaa onkin, että Tapion-
portin laajennuksen alue on kysyttyä pysyvälle alueelle. Tapionportin ensimmäinen alue on suu-
relta osin rakentunutkin pysyvän asumisen tarpeisiin. Alueelle sijoittuu kuitenkin myös loma-
asuntoja, joita vuokrataan lomailijoille ympäri vuoden. Viikoittain vaihtuvat asukkaat voidaan ko-
kea häiritsevänä toimintana alueella pysyvästi asuvien keskuudessa. Alueen asuttamisessa tulee 
pohdittavaksi, onko asuttamisella vaikutuksia loma-asukkaiden käyttäytymisessä ja mielikuvissa 
Hiekkasärkkien alueesta. Pysyvien asukkaiden ja lomalaisten sovittaminen yhteen voi tuoda omat 
haasteensa matkailun kehittämiselle.  

Tapionportin alue on toisaalta hieman erityylinen, kuin muu Hiekkasärkkien alue. Tapionportti on 
hieman kauempana meren rannasta ja on pääosin hyvin metsäistä ja rauhallista aluetta. Alueen 
luonteeseen sopii vakituinen asuminen ja arvioiden voisi sanoa, että alueelle syntyvä kiinnostus 
koskee nimenomaan vakituista asumista. Matkailijoiden voisi arvioida tulevan Hiekkasärkkien alu-
eelle merellisen tunnelman ja palveluiden läheisyyteen. Nämä asiat ovat saavutettavissa parem-
min Hiekkasärkkien ydinalueen läheisyydessä, jonne matkailua jatkossa keskitetään. 

7.7 Taloudelliset vaikutukset 
Nykyisellään Hiekkasärkkien alueella on vilkkainta kesäkaudella. Talviaikaan Hiekkasärkillä olevia 
palveluita kuitenkin käytetään aktiivisesti, mikä näkyy paikoitusalueiden täyttymisenä. Palvelutar-
jontaa käyttävät sekä Hiekkasärkillä asuvat, että kaupungin muilla alueilla asuvat perheet.  

Matkailu tuo Kalajoen kaupungille merkittäviä tuloja. Matkailualuetta kehitetään pitkäjänteisesti 
ja uusia alueita matkailulle osoitetaan kaavoituksella. Viimeisimmäksi valmistunut Marinan ase-
makaava-alue tulee toteutuessaan lisäämään meren tuomia mahdollisuuksia matkailuun ja eri 
alueiden nivoutumista toisiinsa. Hiekkasärkkien ydin aluetta ei osoiteta pysyvälle asumiselle, jotta 
voidaan turvata myös matkailun säilyminen tulevaisuudessakin. Muutoin merkittävän matkailu-
alueen mahdollistaminen pysyvälle asutukselle vähentää pitkällä aikavälillä matkailumahdolli-
suuksia alueella, kun tähän asti matkailulle varattua yöpymiskapasiteettia muutetaan pysyvälle 
asutukselle. Vaikutuksia kuitenkin lieventää se, että nykyisellään alueen käyttöaste on talvikau-
della noin 20 % ja kesäkaudella keskimäärin 45 %. Samoin on huomattava, että Hiekkasärkkien 
ydinalueelle ei osoiteta asumista vaan se säilyy yksinomaan matkailukäytössä. Lisäksi valtatien 8 
mantereen puolelle suunnitellaan uusia majoitusalueita sekä matkailua tukevia toimintoja ja ak-
tiviteetteja.  

Pysyvän asumisen mahdollistaminen Hiekkasärkkien alueelle lisää myös lapsiperheiden mahdolli-
suutta muuttaa alueelle. Paineita esimerkiksi päiväkodin rakentamiseksi saattaa tulla, mutta etäi-
syys kuntakeskukseen on kuitenkin kohtuullinen. Alle kouluikäisten osalta ei taloudellisia kustan-
nuksia kaupungille ole odotettavissa, mutta kouluikäisten kohdalla koulukuljetusten mahdollinen 
lisääntyminen voi tuoda kustannuksia jonkin verran.   
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Katuverkko on rakennettu vastaamaan suunnitteluohjeen tavoitetasoa. Myös talvikunnossapito 
hoidetaan nykyisellään jo tasolla, joka kattaa pysyvän asumisen vaatimukset. Tonttikatujen leven-
tämiselle ei ole tarvetta.  

8  A S E M A K A AVA N  TOT E U T U S  
Vaiheittaisen asemakaavan muutoksen lainvoimaiseksi kuuluttamisen jälkeen loma-asunnoille on 
mahdollista hakea käyttötarkoituksen muutos rakennusvalvontaviranomaiselta. Uusia rakennus-
lupia voidaan myöntää suoralla rakennusluvalla myös pysyvän asumisen rakennuksille. Vaiheittai-
nen asemakaavan muutos ei muilta osin kumoa alueella voimassa olevia asemakaavoja. 

Kalajoella 5.11.2019 

Nina Marjoniemi 
Kaavoituspäällikkö 
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O S A L L I S T U M I S -  J A  A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A N  ( O A S )  T A R K O I T U S  

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

van vaikutusten arvioinnista. Tarkoitus on, että kaavan osalliset voivat saada tietoa kaavan lähtökohdista, aikataulusta 

sekä osallistumis- ja arviointimenettelystä. 

K A A V O I T E T T A V A  A L U E  J A  H A N K K E I D E N  T A R K O I T U S    

Hiekkasärkkien vaiheittainen asemakaavan muutos aloitettiin laatimaan kolmelle osa-alueelle vuoden 2018 aikana ku-

kin omana hankkeenaan. Osa-alueet 1 ja 2 käsittelivät vakituisen asumisen osoittamista loma-asuntorakentamiseen 

osoitetuille korttelialueille ja osa-alueen 3 kaavahanke käsitteli pääasiassa teknisten virheiden oikaisemista. Osa-alue 4 

erotettiin osa-alueen 1 kaavasta valmisteluvaiheen jälkeen omaksi kaavahankkeekseen. Osa-alueiden 1, 2 ja 3 kaavat 

ovat lainvoimaisia. Osa-alueen 4 osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettu nähtäville 2.5.2019.  

Osa-alueen 5 vaiheittainen kaavamuutos käynnistetään omana kaavahankkeenaan. Osa-aluejako on esitetty kansileh-

dellä. Osa-alue 5 käsittää vuonna 2017 hyväksytyn Tapionportin laajennusosan asemakaava-alueen. Tapionportin laa-

jennuksen asemakaava sain lainvoiman kesäkuussa 2018. Vaiheittaisen kaavamuutoksen tarkoituksena on osoittaa 

loma-asuntorakentamiseen osoitetut korttelialueet myös pysyvän asumisen mahdollistavalla merkinnällä. 

A S E M A K A A V O I T U S T A  O H J A A V A T  S U U N N I T E L M A T  

Asemakaavahankkeissa huomioidaan ylemmät suunnittelutasot; valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, maakunta-

kaava, vaihemaakuntakaavat ja yleiskaavat. Lisäksi tarkastellaan voimassa olevien asemakaavojen vaikutukset vaihe-

kaavojen laadintaan. Kaavatasot on kuvattu tarkemmin kaavaselostuksessa. 

K A A V A N  S E L V I T Y K S E T  

Osa-alueen 5 vaiheittaisessa asemakaavan muutoksessa huomioidaan voimassaolevien asema- ja yleiskaavojen selvi-

tykset. Alueelle laaditaan erillisiä selvityksiä, mikäli se katsotaan kaavahankkeen aikana tarpeelliseksi. 

O S A L L I S E T  J A  V I R A N O M A I S T A H O T  

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. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus, Poh-

jois-Pohjanmaan liitto, 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. Alu-

eella toimivia yhdistyksiä ovat Kalajoen yrittäjät ry ja Kalajoen matkailuyhdistys ry. 

K A A V A N  A I K A T A U L U  

Osa-alueen 5 vaiheittaisen kaavan vireilletulosta kuulutetaan paikallislehdessä, kaupungin ilmoitustaululla sekä kau-

pungin internet-sivuilla. Osa-alue 4 ja osa-alue 5 asetetaan luonnoksena nähtäville kesän 2019 aikana. Kaavaehdotus 

valmistellaan syksyllä 2019 ja kaava on tavoitteena saada lainvoimaiseksi vielä vuoden 2019 aikana. 

Y H T E Y S T I E D O T  
Kaavoituspäällikkö   Nina Marjoniemi 044-4691 225 

Kaavoitusteknikko   Terho Männistö  044-4691 222 

E-mail: etunimi.sukunimi@kalajoki.fi                  www.kalajoki.fi 
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Kuva 1. Ote Pohjois-Pohjanmaan kokonaismaakuntakaavakartasta. 

 

Kuva 2. Ote Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavasta (lainvoimainen). 

 

Kuva 3. Ote Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavasta (lainvoimainen). 

Liite 1 
3/6



 

 

Kuva 4. Ote Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavasta (hyväksytty maakuntavaltuustossa 11.6.2018). 

 

Kuva 5. Ote Hiekkasärkkien Rantaharjualueen yleiskaavasta, 2008. 
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Kuva 6. Ote Tapionportin laajennuksen asemakaavasta, lainvoimainen 2018. 
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Kaavoitusta säätelee maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) sekä maankäyttö- ja rakennusasetus (MRA). Ka-

lajoen kaupunginvaltuuston päätöksen 29.3.2001 § 26 mukaan maankäyttösopimuksista ja asemakaavan 

laatimisesta päättää kaupunginhallitus, elleivät kyseessä ole yhdyskuntakehityksen kannalta keskeiset ta-

voitteet, jolloin päättäjänä toimii valtuusto. Yleiskaavan laatimisesta päättää kaupunginvaltuusto. Osal-

listumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään kaavamuutostyön edetessä. 

 

1. KAAVAN VIREILLETULO JA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 

MRL 63 § 

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

kaupungin internetsivuilla ja kirjeitse osallisille.  

 

2. KAAVAN VALMISTELU- ELI LUONNOSVAIHE 

MRL 62 §, MRA 30 § 

Kaavaluonnos valmisteluaineistoineen asetetaan julkisesti nähtäville palautteen saamiseksi ja siitä pyy-

detään lausunnot viranomaisilta. Luonnoksen nähtävilläolosta ilmoitetaan paikallislehdessä, kaupungin 

internetsivuilla ja kirjeitse osallisille. Nähtävilläoloaikana kaavaluonnoksesta voi jättää mielipiteitä. En-

simmäinen 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 päi-

vän ajan. Ehdotuksen nähtävilläolosta ilmoitetaan paikallislehdessä, kaupungin internetsivuilla ja kirjeitse 

osallisille. Kaupunkilaisilla ja osallisilla on mahdollisuus tehdä kaavasta kirjallinen muistutus kaavan näh-

tävilläoloaikana. Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot. Kalajoella muistutukset käsittelee kaavoittaja, 

elinkeino- ja maankäyttötoimikunta sekä kaupunginhallitus. Muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoitta-

neet osoitteensa, ilmoitetaan kaupungin perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen. Tarvittaessa 

ehdotusvaiheessa voidaan järjestää viranomaisneuvottelu.  

 

4. KAAVAN HYVÄKSYMINEN 

MRL 52 § (ak), 37 § (yk) ja 67 § 

Kaupunginvaltuusto käsittelee kaavan hyväksymistä kaupunginhallituksen esityksestä. Hyväksymispää-

töksestä kuulutetaan paikallislehdissä ja kaupungin internetsivuilla. Kaavan hyväksymistä koskevasta 

päätöksestä lähetetään tieto niille kunnan jäsenille sekä muistutuksen tekijöille, jotka ovat sitä kirjallisesti 

pyytäneet. Kaavan hyväksymisestä voi valittaa Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle. Pohjois-Pohjanmaan 

ELY-keskus voi tehdä kaupungille oikaisukehotuksen valitusajan kuluessa.   

 

5. KAAVAN VOIMAANTULO 

MRA 93 § 

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

 

 

 

 

 

Kaavoitusta säätelee maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) sekä maankäyttö- ja rakennusasetus (MRA). Kala-

joen kaupunginvaltuuston päätöksen 29.3.2001 § 26 mukaan maankäyttösopimuksista ja asemakaavan laa-

timisesta päättää kaupunginhallitus, elleivät kyseessä ole yhdyskuntakehityksen kannalta keskeiset tavoit-

teet, jolloin päättäjänä toimii valtuusto. Yleiskaavan laatimisesta päättää kaupunginvaltuusto. 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 (1.6.2019 alkaen kaavoitus- ja elinvoimajaosto) sekä kaupunginhallitus. Muistu-

tuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa, ilmoitetaan kaupungin perusteltu kannanotto esitet-

tyyn mielipiteeseen. Tarvittaessa ehdotusvaiheessa 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.  
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Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta 208 Kalajoki Täyttämispvm 28.11.2019
Kaavan nimi Hiekkasärkkien vaiheittainen asemakaavan muutos, Osa-alue 5
Hyväksymispvm 26.11.2019 Ehdotuspvm 04.09.2019
Hyväksyjä V-kunnanvaltuusto Vireilletulosta ilm. pvm 20.06.2019
Hyväksymispykälä 97 Kunnan kaavatunnus 208191126V097
Generoitu kaavatunnus 208V261119A97  
Kaava-alueen pinta-ala [ha] 23,3346 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]  Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]23,3346

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 23,3346 100,0 8890 0,04 0,0000 0
A yhteensä
P yhteensä
Y yhteensä
C yhteensä
K yhteensä
T yhteensä
V yhteensä 12,4441 53,3 0 0,0000 0
R yhteensä 6,6973 28,7 8890 0,13 0,0000 0
L yhteensä 4,1932 18,0 0 0,0000 0
E yhteensä
S yhteensä
M yhteensä
W yhteensä

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
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Alamerkinnät

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-]

Yhteensä 23,3346 100,0 8890 0,04 0,0000 0
A yhteensä       
P yhteensä       
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä       
T yhteensä       
V yhteensä 12,4441 53,3 0  0,0000 0
VU 2,5740 20,7 0  0,0000 0
VR 9,8701 79,3 0  0,0000 0
R yhteensä 6,6973 28,7 8890 0,13 0,0000 0
RA 6,6973 100,0 8890 0,13 0,0000 0
L yhteensä 4,1932 18,0 0  0,0000 0
Kadut 2,7390 65,3 0  0,0000 0
LT 1,4542 34,7 0  0,0000 0
E yhteensä       
S yhteensä       
M yhteensä       
W yhteensä       
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