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VAIHEITTAISEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN  
SELOSTUS,  OSA-ALUE 4 

 

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 4 
Kaava-alueen koko: noin 7,6 ha 
Kaavanlaatija: Kalajoen kaupunki, Maankäyttöpalvelut / kaavoitus 

Nähtävilläolot:    
- Valmisteluaineisto 20.6.-9.8.2019 
- Kaavaehdotus  10.10. - 11.11.2019 
- Kaavaehdotus II 17.2. - 18.3.2020 

Hyväksymispäivämäärät:  
- Kaupunginhallitus 20.4.2020 § 109 
- Kaupunginvaltuusto 26.5.2020 § 23 

1.2 Kaava-alueen sijainti 
Kaavoitettava alue sijaitsee Kalajoen Hiekkasärkkien alueella, noin 11,5 kilometriä Kokkolan suun-
taan Kalajoen keskustasta. Suunnittelualue käsittää Hiekkasärkkien asemakaava-alueesta noin 7,6 
hehtaarin kokoisen alueen, joka sijoittuu Hiekkasärkkien asemakaava-alueen länsiosiin, Kesäran-
nan asemakaava-alueelle merenrannan läheisyyteen. Tämä kaavaselostus käsittelee Hiekkasärk-
kien vaiheittaista asemakaavan muutosta osa-alueella 4. 

1.3 Asemakaavan tarkoitus 
Vaiheittaisen asemakaavan muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa loma-asunnon käyttötar-
koituksen muutos vakituisen asumisen rakennukseksi maanomistajan oman tarpeen mukaan. Ke-
särannan asemakaava-alue sijoittuu suhteellisen etäälle Hiekkasärkkien matkailun ydinalueesta, 
jonne tulevaisuudessa matkailun kehittämistoimia on tavoitteena toteuttaa. Kesärannan alueelle 
voisi muodostua sekä loma-asumista, että pysyvää asumista. Kaavamuutoksen yhteydessä tarken-
netaan kaavamerkinnöin luontoarvojen säilymisen edellytyksiä ja tehdään muita teknisiä tarkis-
tuksia tarvittavilta osin. 

1.4 Luettelo kaava-aluetta koskevista asiakirjoista ja lähdemateriaalista 
1. Kesärannan asemakaavan muutoksen ja laajennuksen selvitysaineisto 
2. Viitapakkojen alueen asemakaavan muutoksen ja laajennuksen selvitysaineisto 
3. Hiekkasärkkien Rantaharjualueen yleiskaavan selvitysaineisto 
4. Hiekkasärkkien vaihekaavojen luontovaikutukset osa-alueet 1 ja 2 
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2  T I I V I ST E L M Ä  

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 
Kalajoen kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 19.2.2018 vaiheittaisen asemankaavan muutok-
sen vireille tulosta Hiekkasärkkien alueella osa-alueelle 1. Vireille tulosta kuulutettiin Kalajoki-
seutu -lehdessä sekä kaupungin ilmoitustaululla ja kotisivuilla. Valmisteluaineisto pidettiin nähtä-
villä 29.3.-30.4.2018 välisen ajan. Osa-alue 4 erotettiin omaksi hankkeekseen luonnoksen nähtä-
villäolon jälkeen ja käynnistettiin uudelleen omana hankkeenaan kaupunginhallituksen päätök-
sellä 15.4.2019. Vireille tulosta kuulutettiin Kalajokiseutu -lehdessä sekä kaupungin ilmoitustau-
lulla ja kotisivuilla. Hanketta kuvaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin julkisesti näh-
täville 2.5.2019 alkaen. Vaiheittainen asemakaavan muutos osa-alueella 4 asetetaan kaksi kertaa 
nähtäville, jolloin osallisilla on mahdollisuus antaa palautetta kaavaan liittyen. Kaupunginhallitus 
päätti valmisteluaineiston nähtäville asettamisesta 10.6.2019 ja aineisto pidettiin nähtävillä 20.6.-
9.8.2019 välisen ajan.  Kaavaehdotusaineisto pidettiin nähtävillä 10.10.-11.11.2019 välisen ajan. 
Keväällä 2020 kaava-aluetta pienennettiin ja kaavaehdotus II asetettiin yleisesti nähtäville uudel-
leen. Kaava-aineisto valmisteltiin hyväksyttäväksi huhtikuussa 2020. 

2.2 Asemakaava 
Kaavamuutos koskee kortteleita 521-530. Asemaakaavan muutoksen alueella on voimassa oleva 
Hiekkasärkkien asemakaava. Kaava-alueella Kalajoen kaupungilla on myynnissä vapaita tontteja, 
joista osa on rakentumassa. Kaavamuutoksella määritellään korttelialueet, joille osoitetaan pysy-
vää asumista mahdollistava merkintä. Pääkäyttötarkoituksena alueella säilyy kuitenkin loma-asu-
minen. Kaavamuutoksessa tarkastellaan lisäksi tarvittavilta osin matkailua palvelevien rakennus-
ten korttelialueiden (RM) osalta vastaava tarve. Kaavamuutos ja mahdollinen muutoksenhaku 
koskevat vain käsiteltyä teemaa. Kalajoen Hiekkasärkkien asemakaava-alue on laaja kokonaisuus, 
joten alueen vaiheittainen asemakaavan muutos on toteutettu useassa osassa. Osa-alueen 3 vai-
heittainen 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 lainvoimaisia. Jokaisen kaavan yhtey-
dessä on lisäksi tehty tarvittavat tekniset tarkistukset.  

 

Kuva 1. Hiekkasärkkien alu-
een vaiheittaisten kaava-
muutosten osa-aluejako. 
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2.3 Asemakaavan toteuttaminen 
Asemakaava-alue on osin rakentunutta ympäristöä, joista kaikki uudempaa rakennuskantaa. Voi-
massa olevan kaavan mukainen kunnallistekniikka on rakennettu. Vaiheittaisen asemakaavan 
muutoksen tultua lainvoimaiseksi, on kiinteistönomistajilla mahdollisuus hakea rakennuksille 
käyttötarkoituksenmuutosta vakituisen asunnon rakennuksiksi rakennusluvalla sekä uusien ra-
kennuspaikkojen kohdalla hakea pysyvän asumisen rakennuslupaa uudelle rakennukselle. Maan-
käyttö- ja rakennuslaki asettaa tiettyjä vaatimuksia pysyvän asumisen rakennuksille. Kiinteistön 
omistaja vastaa käyttötarkoituksen muutoksen edellyttämistä rakennuksen muutostöistä ja niistä 
aiheutuvista kustannuksista kiinteistöllään. 

3  L Ä H TÖ KO H D AT  

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 
Vaiheittaisen asemakaavan muutosalue sijoittuu Hiekkasärkkien alueen läntisimpään osaan. 
Suunnittelualue on kokonaisuudessaan asemakaavoitettua aluetta. Osa-alueella 4 vaiheittaisessa 
asemakaavan muutoksessa on tavoitteena osoittaa loma-asumisen korttelialueille (RA) mahdolli-
suus myös pysyvälle asumiselle. Kaavamuutos koskee kortteleita 521-530 sekä tarpeelliselta osin 
virkistys-, katu-, liikenne- ja vesialueita. Vaiheittaisen kaavamuutoksen yhteydessä tehdään myös 
teknisiä tarkistuksia tarvittavilta osin. Kaavamuutosalue on osin rakennettua ympäristöä. Kesä-
rannan alueen uudet tontit tulivat myyntiin keväällä 2017 ja suurin osa näistä tonteista on vielä 
myynnissä, osa rakenteilla. Ranta-alueet ovat täysin rakentuneet ja rakennuskanta on hyvin vaih-
televaa ja eriaikakausilta olevaa. Lähimmät palvelut sijaitsevat Hiekkasärkkien ydinalueella reilun 
3 km etäisyydellä suunnittelualueesta. 

 
Kuva 2. Hiekkasärkkien asemakaavan muutoksen osa-alueen 4 sijainti Hiekkasärkkien länsiosassa. 

3.1.1 Luonnonympäristö 

Suunnittelualue on tyypillistä Perämeren maankohoamisrannikkoa, jossa uutta rantaa paljastuu 
koko ajan. Maankohoamisilmiö on havaittavissa selvimmin juuri Perämeren alavimmilla rannoilla. 
Suunnittelualueella uutta hiekkaista merenpohjaa paljastuu laajana rantaviivan suuntaisena vyö-



Kalajoen kaupunki | Hiekkasärkkien vaiheittainen asemakaavan muutos, osa-alue 4 
_______________________________________________________________________________________ 
 

 

6 

 

hykkeenä. Hiekkasärkkien merenranta-alueelle tyypilliset dyynimuodostumat ovat alueen luon-
nonympäristölle tunnusomaisia. Hiekkadyynien syntyyn ovat vaikuttaneet maankohoaminen, val-
litseva tuulen suunta ja aallokko. Suunnittelualueella ei ole korkeusvaihtelultaan merkittäviä 
dyynimuodostumia, ja hiekkainen maasto on metsittynyt eikä paljasta hietikkoa ole näkyvissä 
ranta-aluetta lukuun ottamatta.  

Meren rannalla on vielä nähtävissä dyynien kehitysvaiheita. Alueella on matkailu- ja lomaraken-
nusten väliin jäänyt luonnontilaisen kaltaisia soistumia ja niiden sukkessiovaiheita. Lähiympäris-
tön kannalta merkittävin alue meren rantavyöhykkeen lisäksi on ns. Viitapakkojen harjualue. Vii-
tapakkojen harjualue on luokiteltu valtakunnallisesti merkittäväksi tuulikerrostumaksi (arvo-
luokka 4) Valtakunnallisesti arvokkaat tuuli- ja rantakerrostumat – julkaisussa. Luokkiin 1-4 kuulu-
vat tuuli- ja rantakerrostumat sisältävät sellaisia geologisia, biologisia tai maisemallisia arvoja, 
joilla on maa-aineslain tarkoittamaa valtakunnallista tai muutoin huomattavaa merkitystä luon-
nonsuojelun kannalta. Kaava-alue sijoittuu Viitapakkojen ja meren rannan väliin. 

Kesärannassa on kaksi niemeä, Sonninnokka ja Tiironnokka. Ranta-alueiden ja valtatien 8 väliin 
jäävät alueet ovat pääosin metsäisiä alueita, joilla on muutamia soistuvia alueita. Osa suunnitte-
lualueesta on kumpuilevaa ja pääosin kuivaa kangasmetsää sekä muutamia alavampia kosteampia 
metsäisiä alueita. Alueen välittömässä läheisyydessä on useita ulkoilutoimintoja (golf, hiihto, 
juoksu, moottorikelkkailu) ja virkistystoimintaa. Golf aktivoi aluetta erityisesti kesällä.  

Hiekkasärkkien alueelle on vuosien mittaan laadittu erilaisia hiekkadyyni- ja ranta-alueen luonto-
tyyppiselvityksiä ja aluetta koskevia luonnonympäristöselvityksiä on julkaistu myös Oulun ylipois-
ton maantieteen laitoksen ja Pohjois-Suomen maantieteellisen seuran julkaisusarjassa Nordia Tie-
donantoja. Hiekkasärkkien alueella on ollut ympäristönhoidon projekteja, joihin liittyen on laa-
dittu erilaisia ympäristön ja luonnonhoidon suunnitelmia alueelle. Suunnitelmiin liittyen on laa-
dittu myös luonnonympäristöselvityksiä. Rantaharjualueen yleiskaavatyöhön liittyvät luonnonym-
päristöselvitysten tarkennukset on kohdennettu lähinnä golfkentän ja sen toimintojen laajennus-
alueille (Kuivatjärvenpuiston ja Keskuskarin ranta-alueiden luontoselvitykset vuonna 2000). Li-
säksi on tehty yksittäisten asemakaavahankkeiden selvitysaineistoksi erillisiä luontoselvityksiä.  

Suojelunarvoiset lajit ja luontotyypit 
Kesärannan rantametsissä on ollut liito-oravien reviirejä sekä soistumissa viitasammakkojen 
elinympäristöä. Molempien reviirit ovat olleet lähellä asutusta. Liito-oravat ja viitasammakot ovat 
luontodirektiivin liitteen IV lajeja, mikä tarkoittaa ns. tiukkaa suojelua myös suojelualueiden ulko-
puolella. Sekä liito-oravien että viitasammakkojen lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen 
on kielletty. 

Liito-oravan elinpiiriä on selvitetty Kesärannan asemakaavoituksen yhteydessä, sekä sen jälkeen 
vuonna 2015. Liito-oravan elinympäristö, papanapuut ja mahdolliset pesäpuut kartoitettiin lisäksi 
keväällä 2018 vaiheittaisten kaavamuutosprosessien yhteydessä. Arvioinnin laati biologi Hannu 
Tikkanen (Plandea Oy) sekä biologi Aija Degerman (Sweco Oy). Arviointi painottui ELY-keskuksen 
lausunnossa esille nostamiin asioihin, joita ovat mm. vaikutukset läheisiin Natura-alueisiin sekä 
liito-oravan elinoloihin, huomioiden aluekokonaisuus. Arvioinnissa huomioitiin tonttien käyttötar-
koituksen muutoksen lisäksi myös asuntojen ja infrastruktuurin rakentamisen vaikutukset. Johto-
päätöksessä todetaan, että alue on mahdollisesti edelleen yhdelle liito-orava naaraalle elinkelpoi-
nen. Säilyneiltä alueilta löydettiin useita papanapuita. Suositeltavaa on liito-oravan elinolojen tur-
vaaminen riittävillä kaavamääräyksillä ja muutoksilla. 

Vaiheittaisen kaavamuutoksen osa-alueen 4 alueella tiedetään esiintyvän viitasammakkoja (Na-
tans Oy 2002), joiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoja ei LSL:n mukaan saa hävittää tai heikentää. 
Lajin merkittävänä kerääntymis- ja kutualueena toimii Sonninnokan läheinen kosteikko. Muita 
huomion arvoisia luontoesiintymiä ovat erillisen raportin mukaan uhanalaisen vesikasvin, upos-
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sarpion kasvupaikka Sonninnokan pohjoispuolella, kaksi pienialaista tervaleppäluhtaa Sonninno-
kan ja Tiirannokan takamaastossa. Kohteiden säilyminen on huomioitu voimassa olevassa kaa-
vassa luo-merkinnöillä. 

Natura-2000 alueet 
Vaiheittaisten asemakaavan muutosten suunnittelualueiden läheisyyteen sijoittuu Natura- alu-
eita; Siiponjoki (FI1000040), Rahjan Saaristo (FI1000005), Vihas-Keihäslahti (FI1000007) ja Maris-
tonpakat (FI1000058), joista lähimpänä osa-alueen 4 suunnittelualuetta olevat on esitetty kuvassa 
3. Vaiheittaisten kaavojen osa-alueiden 1, 2 ja 4 osalta niiden vaikutuksia Natura-alueille on selvi-
tetty erillisellä luontoarvioinnilla keväällä 2018. Selvitys on selostuksen liitteenä (Liite 3). Siipon-
joen alueelle on tehty virallinen reittitoimitus reitin ylläpidon ja opastuksen helpottamiseksi. Ma-
riston alueelle laadittu kulunohjaussuunnitelma valmistui alkuvuodesta 2018 ja sen mukaisia en-
simmäisiä toimenpiteitä on aloitettu toteuttamaan keväällä 2019. Suunnitelmassa esitettyjen toi-
menpiteiden toteutus on jaettu usean vuoden ajalle. Tavoitteena on saada alueelle selkeä virkis-
tysreitistö, jonka viitoitus ohjaa luonnossa liikkujia sallituille reiteille, jolloin herkästi kuluvien 
dyyniluontotyyppien kulumista saadaan ehkäistyä. Polkuverkostoa on tarkoitus ennallistaa ja 
saada metsämaa eheytymään. 

 
Kuva 3. Natura-aluerajaukset suunnittelualueen läheisyydessä. 

Keväällä 2018 tehdyn vaikutusten arvioinnin (biologi Hannu Tikkanen) perusteella vaiheittaisten 
kaavamuutosten vaikutukset Natura-alueisiin arvioitiin kohdistuvan lähinnä Maristonpakkojen 
Natura-alueeseen kohteen kulutusherkkien luontotyyppien ja alueen vetovoimaisuuden vuoksi. 
Vaikutukset Siiponjoen Natura-alueelle arvioidaan jäävän vähäisiksi. Vähäinen vaikutus todetaan 
myös Rahjan Natura-alueeseen. Näiden alueiden reiteille on tehokkaasti toteutettu ohjaustoimin-
taa ja osittain alue on myös vaikeakulkuista, mikä vähentää virkistyskäytön kohdistumista reittien 
ulkopuolisille alueille, eritoten Rahjassa. 

Rahjan  
Saaristo 

Siiponjoki 
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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 

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

Maisema 
Kaavamuutosalue on pääosin mäntyistä kangasmaastoa. Aluskasvillisuus alueella on matalaa ja 
suhteellisen niukkaa. Suunnittelualueen rakennukset ovat rakentuneet useiden vuosikymmenten 
saatossa, joten maisemaan ei muodostu yhtenäistä rakentamisen tyylisuuntaa. Ranta-alueen ra-
kennuskanta edustaa osin vanhaa kalastajakylämaista rakentamista. Maisema koostuu merenran-
nasta, metsäisestä ympäristöstä sekä olemassa olevasta rakennuskannasta. Rantavyöhykkeen ra-
kennukset ovat rakentuneet vuosien saatossa ja ovat ulkomuodoiltaan, väriltään ja rakenteiltaan 
hyvin erilaisia. Alueelle on laadittu rakennustapaohjeet ja uusi rakennuskanta tulee olemaan hie-
man yhteneväisempää kuin rantavyöhykkeellä sijaitseva rakennuskanta. 

 
Kuva 4. Rantamaisema Kesärannan asemakaava-aineistosta sekä näkymä golf-alueelle. 

3.1.2 Rakennettu ympäristö 
Hiekkasärkkien alue on asemakaavoitettu kokonaisuudessaan matkailua palveleville toiminnoille 
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ja loma-asumiselle. Alkuvuosien Matkailutien yhteyteen muodostuneiden loma-asuntojen ja ra-
vintoloiden sekä leirintäalueen palveluiden lisäksi on loma-asuntoalueita laajentunut Hiekkasärk-
kien ydinalueelta etelän suuntaan. Kesärannan alue on viimeisimmäksi kaavoitettu loma-asunto-
alue, jossa on runsaasti myynnissä olevia tontteja.  

 
Kuva 5. Olemassa olevaa rakennuskantaa meren ranta-alueella. 

Pääosin rantavyöhykkeen rakennukset ovat puuverhoiltuja, harjakattoisia, pienikokoisia loma-
asuntoja. Ranta-alueen vanhempi rakennuskanta on julkisivuiltaan tumman sävyistä, eikä erotu 
huomattavasti metsäisestä maisemasta. Kesärannan asemakaavan yhteydessä myyntiin tulleille 
tonteille on rakentunut tyyliltään modernimpaa rakennuskantaa. Uusien korttelialueiden osalta 
rakennustapaohjeet määrittävät reunaehdot rakennuksen ulkomuodolle. Rakennustapaohjeiden 
tavoitteena oli luoda alueesta yhtenäinen ja viihtyisä. 

Kunnallistekniikka on kaavamuutosalueelle toteutettu vuoden 2018 aikana. Vesi- ja viemärilinjo-
jen rakentaminen Kesärannan alueelle on mahdollistanut jo rakentuneiden, vanhojen loma-asun-
tojen liittämisen kunnallisen vesihuollon piiriin. Tämä parantaa käyttömukavuutta kiinteistöillä 
sekä ympäristöarvojen säilymistä merenranta-alueella. Kaukolämpöverkostoa on rakennettu ai-
noastaan Hiekkasärkkien ydinalueelle, eikä sitä olla laajentamassa Kesärannan kaava-alueelle. 

 
Kuva 6. Alueen kunnallistekniikka. Punaisella värillä on esitetty jätevesi ja sinisellä vesijohdot. 

3.1.3 Liikenne 

Liikenne valtatiellä 8 eli Kokkolantiellä on runsasta ja nopeusrajoitus suunnittelualueen kohdalla 
60–80 km/h. Keskimääräinen vuorokausiliikenne vuonna 2016 oli 5252 ajoneuvoa, josta 217 oli 
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raskaita ajoneuvoja. (Liikennevirasto, Liikennemääräkartta 2015.) Muut alueella sijaitsevat tiet 
ovat pienempiä loma-asuinalueille johtavia katuja ja teitä, joissa liikennemäärät ovat pieniä eikä 
niitä ole mitattu. Hiekkasärkkien alueella liikennemäärät vaihtelevat suuresti riippuen vuoden-
ajasta ja erilaisten tapahtumien osallistujamäärästä. Suurin liikennemäärä on Hiekkasärkkien 
ydinkeskustan alueella ja Matkailutiellä. Osa Oulun ja Kokkolan välisestä kaukoliikenteen linjoista 
kulkee Matkailutien kautta ja pysähtyy sen varrella. 

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. 

 
Kuva 7. Alueelle saavuttaessa olevaa rakennettua katuverkkoa. 

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 Hiekkasärkkien alueella vuoden 2017 aikana. 

 

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. 
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Vakituisten asukkaiden nykyinen määrä voi olla lähemmäs 500 henkilöä. Vakituisen asutuksen si-
joittumista on kuvattu punaisin palloin kuvassa 7. Osa-alueen 4 alueella ei pysyvää asutusta ole 
tällä hetkellä paljoa. Alue sijaitsee etäämmällä Hiekkasärkkien matkailualueen ydinkeskustan alu-
eesta, jota ollaan kehittämässä matkailun pääalueena. Matkailu on kehittynyt enemmän toimin-
nallisuuteen ja niiden läheisyyteen perustuvaan majoitukseen. Uutta tiiviimpää majoituskapasi-
teettia valmistuu Hiekkasärkkien ydinalueelle, mikä tukee myös toiminnan painottumista sinne.  

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, kuntosalit (2 kpl), pyöräliike, keilahalli esimerkkinä Hiekkasärkkien 
alueella toimivista palveluista. Lisäksi uutta rakentamista palveluiden lisäämiseksi on käynnissä. 
Osa-alueella 4 ei sijaitse työpaikkoja, vaan alue on puhtaasti asumisen aluetta. 

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. 
11,5 km. Palveluita on saatavana myös Himangan keskustasta, jonne on Hiekkasärkiltä matkaa 
reilut 20 km.  

 
Kuva 8. Kaavamuutosalueelle sijoittuvien pysyvän asumisen rakennuksia punaisella merkittynä 
(12/2017).  

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. 

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

 

 

Taulukot 4 ja 5. Muuttoliike kaupungin osa-alueille. 

 
 

 
 

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

Suunnittelualueen maat on osin kaupungin omistuksessa, osaksi yksityisten maanomistajien omis-
tuksessa ja osaksi kaupungilta tai jakokunnalta vuokrattuina (Kuva 8). Kalajoen kaupungilla myyn-
nissä olevat tontit on mahdollista myös vuokrata.  

 

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 4 huomioidaan valtakunnalliset alueiden-
käyttötavoitteet. 

Kuva 9. Kaavamuutosalueen 
maanomistus. Kaupungin 
omistamat maat ovat ku-
vassa sinisellä ja vuokratut 
purppuran punaisella. Yksi-
tyisten omistuksessa olevat 
alueet esitetään valkoisella. 
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4.2 Maakuntakaava 
Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava 
Pohjois-Pohjanmaan kokonaismaakuntakaavaa on uudistettu vaihemaakuntakaavoituksen peri-
aatteella vuodesta 2009 alkaen. Ensimmäiset kaksi vaihemaakuntakaavaa ovat jo lainvoimaisia, 
viimeinen kolmas on määrätty tulemaan voimaan ilman lainvoimaa. Maakunnan liiton virasto on 
koonnut voimassa olevista vaihemaakuntakaavoista ja Hankihiven ydinvoimamaakuntakaavasta 
yhdistelmäkartan sekä näitä maakuntakaavoja koskevista merkinnöistä ja määräyksistä koosteen, 
joka helpottaa kokonaisuuden hahmottamista.  

 

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

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 3. vaihekaava hyväksyttiin Pohjois-Pohjanmaan maakunta-
valtuustossa 11.6.2018 ja maakuntahallitus päätti 5.11.2018 kokouksessaan määrätä 3. vaihe-
maakuntakaavan tulemaan voimaan maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n nojalla. Vaihekaavassa 
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. 
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4.3 Yleiskaava 
Alue kuuluu kokonaisuudessaan Hiekkasärkkien Rantaharjualueen yleiskaavaan. 
Rantaharjualueen yleiskaava on hyväksytty vuonna 2008. Alueelle on kaavassa osoitettu RA-2 
merkinnällä loma-asunto alueita. Virkistysalueet suunnittelualueen ympäristössä ovat 
merkkinnöillä VR-1 ja VU-1. Kesärannan alueelle on osoitettu yleiskaavassa ulkoilureittejä (Kuva 
14).  

 
Kuva 14. Ote Hiekkasärkkien Rantaharjualueen yleiskaavasta. 

Kesärannan asemakaavassa on rakentamisen alueita osoitettu metsäiselle alueelle laajempana, 
kuin yleiskaavassa on ajateltu. Viheralueita on myös asemakaavassa osoitettu laajalti, golf-kentän 
alue noudattelee yleiskaavan mukaisia rajauksia. Pääkatuverkosto noudattaa hyvin yleiskaavassa 
asetettuja linjauksia. Yleiskaavaa laadittaessa ei kaupungin tavoitteena vielä ollut vakituisen 
asumisen osoittamista yleiskaavatasolla, joten yleiskaavassa ei ole tarkasteltu erikseen niitä 
alueita, jonne pysyvää asumista osoitettaisiin. Tarve kaavalliselle tarkastelulle on tullut 
kymmenen vuotta myöhemmin. 

Hiekkasärkkien mantereenpuolelle on käynnistetty osayleiskaavan laatiminen. Keväällä 2018 
laadittiin kolme erilaista rakennemallia, joiden pohjalta valmistellaan kaavaluonnosta. 
Kaavaluonnos ajoittunee syystalvelle 2020. Mantereenpuolen osayleiskaavassa tutkitaan, onko 
järkevää osoittaa pysyvän asumisen mahdollistavia alueita myös Hiekkasärkkien mantereen 
puolelle. Samalla tarkastellaan, onko palveluille tarpeen osoittaa aluevarauksia. 
Mantereenpuolen osayleiskaavan tavoitteena on kuitenkin matkailutoiminnan aktivoiminen ja 
volyymin lisääminen Hiekkasärkkien ydinalueella. 

4.4 Voimassa oleva asemakaava 
Alueella on voimassa oleva asemakaava vuodelta 2014, joka kuulutettiin voimaan maaliskuussa 
2017. RA-merkinnällä on osoitettu loma-asuntojen korttelialueet ja RM-merkinnöillä matkailua 
palvelevien rakennusten korttelialueet. Kesärannan asemakaavassa on lisäksi runsaasti retkeily- 
ja ulkoilualueita sekä urheilu- ja virkistyspalveluiden alueita (Kuva 15). Kesärannan asemakaavan 
alueelle on laadittu rakennustapaohjeet, jotka kaupunginhallitus on hyväksynyt 18.6.2018 § 190.  
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Kuva 15. Ote Kesärannan asemakaavakartasta ja määräyksistä. 
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Rakennusjärjestys 
Rakennusjärjestys on hyväksytty Kalajoen valtuustossa 30.1.2003 § 9. Rakennusjärjestyksen uusi-
minen on saatettu vireille ja on työnalla. Uusi rakennusjärjestys on saada voimaan 1.1.2021. 

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 Hiekkasärkkien alu-
eella. Kesärannan alue on kaavallisesti loma-asumiseen tarkoitettua aluetta, mutta alueelle usko-
taan olevan kiinnostusta merkittävässä määrin myös vakituiseen asumiseen etenkin uusien raken-
tuvien asuntojen osalta.  Uudet loma-asunnot rakennetaan pääsääntöisesti ympärivuotiseen käyt-
töön soveltuviksi. Alue sijoittuu etäämmälle Hiekkasärkkien matkailukeskuksen ydinalueesta, jota 
kehitetään voimakkaasti tavoitellen matkailun toiminnallisuutta ympärivuotiseen käyttöön. Yöpy-
miskapasiteettia on viime vuosina syntynyt kohtuullisesti Hiekkasärkkien ydinalueelle, mikä va-
pauttaa tehottomampia lievealueita mahdolliseen pysyvään asumiseen paremmin.  

5.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 

Kalajoen kaupunginhallitus on kokouksessaan 15.4.2019 päättänyt § 106 mukaisesti käynnistää 
vaiheittaisen asemakaavan muutoksen Hiekkasärkkien asemakaava-alueella, osa-alueella 4. Kaa-
vamuutoksesta kuulutettiin kaupungin kotisivuilla ja kuulutuslehdessä sekä osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelman nähtäville asettamisesta. 

Osa-alue 4 kuului alun perin vaiheittaisen asemakaavan muutoksen osa-alueen 1 suunnittelualu-
eeseen, mutta tulleiden lausuntojen pohjalta kaava-aineistoon tehtiin pieniä tarkennuksia ja laa-
dittiin lisäselvitys luontoarvojen määrittelemiseksi ja vaikutusten arvioinnin pohjaksi, jossa tarkas-
teltiin kaikkien osa-alueiden kokonaisvaikutusta mm. Natura-alueisiin. Osa-alue 1 päätettiin jakaa 
kahteen erilliseen osa-alueeseen ehdotusvaiheessa (osa-alue 1 ja osa-alue 4). Osa-alue 1 käsitti 
laajemman kokonaisuuden ja osa-alue 4 ns. Kesärannan asemakaava-alueen. Pysyvää asumista 
käsittelevien osa-alueiden 1 ja 2 vaiheittaiset kaavamuutokset Hiekkasärkkien alueella ovat lain-
voimaisia. 

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 
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Valkeavesi. Alueella toimivia yhdistyksiä ovat Kalajoen yrittäjät ry ja Kalajoen matkailuyhdistys ry. 
Lisäksi ranta-alueilla on osallisina jakokuntia. 

5.3.2 Vireilletulo 

Kalajoen kaupunginhallitus päätti saattaa kaavahankkeen vireille kokouksessaan 15.4.2019 § 106. 
Kaavan sisältöä ja laadintaa kuvaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on ollut nähtävillä 
2.5.2019 alkaen. Kaavan vireille tulosta on ilmoitettu osallisille kaupungin ilmoitustaululla, kau-
pungin ilmoituslehdessä ja nettisivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on kaavaselostuksen 
liitteenä (Liite 1). Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa kaavaa valmis-
teltaessa.  

5.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 

Kaavaluonnosaineisto asetettiin 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 luon-
noksen nähtäville asettamisesta. Osallisilla oli mahdollisuus jättää mielipiteensä kaavan valmiste-
luaineistosta.  

Osa-alueella 4 kortteleille 500-517 ja 519-530 osoitetaan /a -merkintä, joka sallii korttelissa raken-
tamisen pysyvään asumiseen. Lisäksi kortteliin 512 tontille 1, kortteliin 506 tontille 1 ja kortteliin 
505 tonteille 5, 6, 7 ja 8 osoitetaan liito-oravien huomioimiseksi SP -merkintä, jolloin tontin osalla 
puusto tulee säilyttää ja rakentaminen tuolle alueelle on kielletty. 

 

Voimassa oleva asemakaava Vaiheittainen asemakaavan muutos osa-alue 4 

  
 Kortteleihin 512 ja 506 osoitetaan SP merkintä 

liito-oravien kannalta tärkeille paikoille. SP 
merkinnän alueella puusto tulee säilyttää ja 
vain maisemanhoidon kannalta tarpeelliset 
toimenpiteet sallitaan. Rakentamista tuolle 
alueelle ei sallita. Rakennusalan rajan muutos 
näkyy kaavakartalla. 
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 Kortteliin 505 tonteille 5, 6, 7 ja 8 osoitetaan SP 

merkintä liito-oravien kannalta tärkeille 
paikoille. SP merkinnän alueella puusto tulee 
säilyttää ja vain maisemanhodon kannalta 
tarpeelliset toimenpiteet sallitaan. Rakenta-
mista tuolle alueelle ei sallita. Rakennusalan 
rajan muutos näkyy kaavakartalla. 

 

Lausunnot ja mielipiteet; Valmisteluaineistosta ei saatu mielipiteitä. Viranomaisten lausuntoja 
saatiin yksi (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus) ja muita lausuntoja yksi (Elenia Oyj). Pohjois-Poh-
janmaan ELY-keskus toi lausunnossaan esille liito-oravien elinmahdollisuuksien turvaamisen Ke-
särannan alueella. Lausunnon lopussa esitettiin jatkotoimenpiteinä vaiheittaisen kaavahankkeen 
päättämistä ja uuden kaavan käynnistämistä ns. normaalina kaavahankkeena. Elenia Oyj:llä ei ol-
lut huomautettavaa kaava-aineistosta. 

Kaavaehdotusaineisto asetettiin julkisesti nähtäville MRL 65 § ja MRA 27 § mukaisesti 30 päivän 
ajaksi kaupungin kotisivuille www.kalajoki.fi sekä paperitulosteena kaupungintalolle. Kaavaehdo-
tuksesta pyydetään lausunnot viranomaisilta ja muilta toimijoilta. Kaava-alueen maanomistajia 
tiedotettiin kirjeitse ehdotuksen nähtäville asettamisesta MRL:n mukaisesti. Osallisilla oli mahdol-
lisuus jättää ehdotuksesta muistutuksia normaaliin tapaan. Kaavaehdotuksen nähtäville asetta-
misesta ja lausuntojen pyytämisestä päätti kaavoitus- ja elinvoimalautakunta uuden, voimaan tul-
leen hallintosäännön mukaan. 

Luonnosvaiheessa saatu viranomaislausunto huomioitiin kaavaehdotusta valmisteltaessa. Kaava-
ehdotuksen jatkotyöstämiseen ja päätöksenteon tueksi tehtiin karttatarkastelu, jossa esitettiin 
liito-oravahavainnot (2015, kevät 2018, 3.10.2018) sekä KHO:n 2017:33 ratkaisussa olleet kortte-
lialueet ja maanomistustilanne. Karttaa analysoimalla todettiin, että ohjeellisia ulkoilureittejä voi-
daan kaavamuutoksessa osoittaa uudella linjauksella, koska reittejä ei ole toteutettu. Lisäksi niille 
korttelialueiden osille, joissa on esiintynyt alkuperäisen kaavan voimaantulon jälkeen liito-orava-
havaintoja, osoitetaan niitä suojaava merkintä, joka on linjassa Kalajoen kaupungilla käytettyjen 
merkintöjen kanssa.  

http://www.kalajoki.fi/
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Kuva 16. Ote luonnosvaiheen palautteen analysointiin laaditusta karttatarkastelusta. 

Kaavakartalle tehtiin teknisenä tarkistuksena ohjeellisten ulkoilureittien uudelleen linjauksia ja 
osittain poistettiin. Liito-oravan huomioiva uusi merkintä tuotiin korttelialueille, joilla on vuoden 
2018 mukaisissa maastokatselmuksissa havaittu niiden esiintymistä. Merkinnän määräys: ”Seu-
raavassa taulukossa on esitetty toimenpiteet, jotka kaavakartalle on tehty valmisteluvaiheen jäl-
keen.  

 

Voimassa oleva asemakaava Vaiheittainen asemakaavan muutos  
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 VR alueella ohjeellinen ulkoilureitti on linjattu 
uudelleen huomioiden liito-oravien toiminnan 
kannalta tärkeä puusto. 

 
 

 VR alueella ohjeellinen ulkoilureitti on linjattu 
uudelleen huomioiden liito-oravien toiminnan 
kannalta tärkeä puusto ja siirretty grillikatok-
sen ohjeellinen paikka kauemmas esiintymis-
alueelta. s-5 merkinnän linjaus on tarkistettu. 

 
 

 Esimerkki korttelialueesta, jolle on osoitettu 
uusi liito-oravat huomioiva lor -merkintä. 

 

Lausunnot ja muistutukset; Ehdotusaineistosta ei saatu mielipiteitä. Viranomaisten lausuntoja 
saatiin kaksi (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Jokilaaksojen pelastuslaitos). Pohjois-Pohjan-
maan ELY-keskus toi lausunnossaan esille liito-oravien elinmahdollisuuksien turvaamisen Kesä-
rannan alueella. Lausunnon lopussa esitettiin jatkotoimenpiteinä vaiheittaisen kaavahankkeen 
päättämistä ja uuden kaavan käynnistämistä ns. normaalina kaavahankkeena. Jokilaaksojen pe-
lastuslaitoksella ei ollut huomautettavaa kaava-aineistosta. 
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Kaavaehdotus II valmisteltiin saatu palaute huomioiden. Kaava-aluetta pienennettiin sisällyttäen 
vaiheittaiseen kaavamuutokseen ainoastaan korttelit 510-530. Uusi kaavaehdotusaineisto asetet-
tiin julkisesti nähtäville MRL 65 § ja MRA 32 § mukaisesti 30 päivän ajaksi kaupungin kotisivuille 
www.kalajoki.fi sekä paperitulosteena kaupungintalolle. Kaavaehdotuksesta pyydettiin lausunnot 
viranomaisilta ja muilta toimijoilta. Kaava-alueen maanomistajia tiedotettiin kirjeitse ehdotuksen 
nähtäville asettamisesta MRL:n mukaisesti. Osallisilla oli mahdollisuus jättää ehdotuksesta muis-
tutuksia normaaliin tapaan. Kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta ja lausuntojen pyytämi-
sestä päätti kaavoitus- ja elinvoimalautakunta. 

 

Kuva 17. Ote uuden kaavaehdotuksen kaavakartasta. 

Lausunnot ja muistutukset; Nähtävilläoloaikana saatiin kaavahankkeesta yksi muistutus. Lausun-
toja saatiin kaksi. Jokilaaksojen pelastuslaitoksen ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausun-
noissa ei esitetty muutostarpeita osa-alueen 4 kaavakarttaan. Muistutus saatiin korttelin 501 alu-
eelta, joka oli poistettu kaava-alueesta edellisen lausuntokierroksen jälkeen. Muistuttaja piti tär-
keänä, että asumista osoitettaisiin myös kortteliin 501. 

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

5.3.4 Viranomaisyhteistyö 

Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelua ei ollut tarpeen järjestää, sillä kaavahanke oli mukana osa-
alueen 1 kaavamuutoksessa ehdotusvaiheeseen saakka, jonka yhteydessä pidetty viranomaisneu-
vottelu koski myös Kesärannan (osa-alueen 4) suunnittelualuetta. Viranomaisten kommentit 
kaava-alueeseen saatiin tuolloin ja huomioitiin kaavamuutoksen valmistelussa. MRL 66 § ja MRA 
26 § mukainen viranomaisneuvottelu järjestettiin ensimmäisen kaavaehdotuksen nähtävillä olon 

http://www.kalajoki.fi/
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jälkeen. Neuvottelussa päätetyn mukaisesti kaava-aluetta pienennettiin siten, että liito-oravan 
elinympäristö rajautui kaava-alueen ulkopuolelle. 

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 4 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. Matkailutoiminnan keskittäminen Hiekkasärkkien ydinalu-
eelle tehokkaampana ja toiminnallisena on osa kaupungin matkailustrategiaa, jossa tapahtumat 
ja majoitus ovat lähekkäin helposti saavutettavissa.  

Kaavamuutoksen yhteydessä tehdään tarvittavia teknisiä tarkistuksia ja korjataan merkintöjä tar-
vittaessa, jotta kaava vastaa nykyistä tilannetta mahdollisimman todenmukaisesti. 

5.4.2 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen 

Liito-oravien elinympäristöä on pyritty turvaamaan kaavaluonnosvaiheessa. Valmisteluvaiheen 
jälkeen on tätä tavoitetta tarkennettu lisämerkinnällä ja pienillä teknisillä muutoksilla mm. ohjeel-
listen ulkoilureittien sijoitteluun. Uutta rakennushanketta suunniteltaessa on rakennuslupakäsit-
telyn yhteydessä selvitettävä, että liito-oravalle tärkeä puusto säilyy rakennushankkeesta huoli-
matta. Kaavakartalle lisätty kolmiomerkintä luo edellytyksiä niin tonttien omistajien kuin raken-
nusvalvontaviranomaisenkin toiminnalle.  

Merkinnät liito-oravan suojelemiseksi eivät olleet riittävät, joten kaava-aluetta oli tarpeen vielä 
ehdotuksen nähtävillä olon jälkeen pienentää siten, että liito-oravalle tärkeän elinympäristön alu-
eet jätettiin kaava-aluerajauksen ulkopuolelle. Liito-oravan esiintyminen alueella on tarpeen tar-
kastella varsinaisessa kaavamuutoksessa. 

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 ulkoilureitistöä. Kaavalla lisätään voimassa olevan kaavan loma-
asumisen ja matkailua palvelevien korttelialueiden merkintöihin uusi merkintä, joka huomioi py-
syvän asumisen mahdollisuuden korttelin pääkäyttötarkoitusmerkinnän määräyksen ollessa ensi-
sijaisena ohjeena kaavan toteuttamiselle. Liito-oravat huomioiva kolmiomerkintä osoitetaan 
osalle kahden korttelin aluetta. Korttelialueiden muihin merkintöihin ei tehdä muutoksia. Kaava-
kartan esitystavalle asetetut vaatimukset täyttyvät kaavan tarkoitus ja sisältö huomioon ottaen 
(MRA 24 §).  
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6.1.1 Mitoitus 
Kaavamuutoksen osa-alueen 4 pinta-ala on noin 7,6 ha. Kerrosala säilyy voimassa olevan kaavan 
mukaisena, eli 6750 k-m2. Kaavamuutoksella pysyvää asumista osoitetaan 10 kortteliin. Muutos 
koskee 45 RA-tonttia. Alueelle muodostuvan tulevan asukasmäärän arviointia on tehty arvioon 
perustuen. RA -tonttien osalta on arvioitu asukasmääräksi 3 hlö/tontti, mikä tekee arviolta 135 
asukasta näiden 45 tontin alueelle. Korttelialueiden pinta-aloihin ei tehdä muutoksia, myöskään 
viheralueiden ja vesialueiden pinta-alat eivät muutu. Katualueet säilyvät nykyisellään. Rakennus-
oikeuden määriin ei korttelialueilla tehdä muutoksia. 

6.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 
Vaiheittaisella asemakaavan muutoksella toteutettava kaavaratkaisu mahdollistaa vakituisen asu-
misen Hiekkasärkkien alueella /a -merkinnällä osoitetuissa kortteleissa. Loma-asumiseen kortte-
leiden pääkäyttötarkoitusmerkintä säilyy entisellään, mutta sen yhteyteen osoitettava /a -mer-
kintä sallii myös vakituisen asumisen. 

6.3 Korttelialueet 
Asuinrakentaminen 
Kaavassa osoitetaan loma-asumisen korttelialueille voimassa olevan kaavan mukaiset aluevaraus-
merkinnät. Näille korttelialueille lisätään yksi uusi merkintä, joka mahdollistaa loma-asumisen rin-
nalle myös pysyvän asuinrakennuksen rakentamisen. Näille korttelialueille ei osoiteta muutoksia 
rakennusoikeuksiin, kerroslukuihin tai muihin rakentamista ohjaaviin määräyksiin. 

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 rakennuslupa hakea koko raken-
nukselle vakituisen asumisen rakennukseksi.  

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.  

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 ja asemakaavan sisäl-
tövaatimukset huomioidaan vaikutusten arvioinnin yhteydessä. Asemakaavalla luodaan edelly-
tykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle, palvelujen alueelliselle saatavuu-
delle ja liikenteen järjestämiselle. Rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee vaalia eikä 
niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää. Kaavoitettavalla alueella tai sen lähiympäristössä on 
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oltava riittävästi puistoja tai muita lähivirkistykseen soveltuvia alueita. Asemakaavalla ei saa ai-
heuttaa kenenkään elinympäristön laadun sellaista merkityksellistä heikkenemistä, joka ei ole pe-
rusteltua asemakaavan tarkoitus huomioon ottaen. Asemakaavalla ei saa asettaa maanomistajalle 
tai muulle oikeuden haltijalle sellaista kohtuutonta rajoitusta tai aiheuttaa sellaista kohtuutonta 
haittaa, joka kaavalle asetettavia tavoitteita tai vaatimuksia syrjäyttämättä voidaan välttää. 

Vaikutusten arvioinnissa on huomioitu koko Hiekkasärkkien alueelle kaupungin päätöksenteossa 
määriteltyjen kortteleiden sallima pysyvän asumisen määrä. 

    
Kuva 18. Hiekkasärkkien vaiheittaisten asemakaavanmuutosten aluejakokartta. Hiekkasärkkien 
ydinalue jää tiivistyvän matkailun alueeksi. Matkailutien varsi Rantakallan hotellin kohdalla pal-
velee matkailun ydinalueena. 

Asemakaavan muutoksella 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. Asemakaavan muutosalueilla arvioidaan asuvan pysyvästi nyky-
ään muutamia asukkaita. Voimaan tulleet asemakaavan vaiheittaiset muutokset mahdollistavat 
arviolta noin 2940 pysyvän asukkaan sijoittumisen Hiekkasärkkien alueelle. Mikäli asemakaava-
muutosten mahdollistama muutos toteutuisi täysimittaisena asemakaavojen osa-alueilla 1, 2 ja 4, 
asuisi Hiekkasärkkien alueella noin 3750 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-
dellinen matkailuyöpymisen määrä noin 425 000 vuorokautta vuodessa. Pysyvän asutuksen yöpy-
misvuorokausia voidaan laskea olevan noin 160 000 vuorokautta vuodessa (500 asukasta 11 kk 
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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. Loma-asumisen korttelialueille rakennettujen, pysyvässä asuinkäytössä ole-
vien rakennusten nykytilanne on osoittautunut ongelmalliseksi asukkaiden kannalta. Ilman pysy-
vän asumisen statusta arkielämän mukanaan tuomat tarpeet voivat jäädä toteutumatta. Tällainen 
tilanne syntyy esimerkiksi osamaksuhakemusten yhteydessä tai muuten erilaisten palveluiden pii-
rissä olevien toimenpiteiden kohdalla. Näille ihmisille vaiheittaisella kaavamuutoksella on myön-
teinen vaikutus. 

Hiekkasärkkien alueella on vilkasta liikehdintää varsinkin kesän sesonkiaikoina. Kautta aikojen lo-
manviettopaikkana tutuksi tulleella alueella lisääntyvä pysyvä asuminen vilkastuttaa myös talvi-
kauden liikehdintää. Palvelutarjonta ja julkiset palvelut sijoittuvat pääasiassa Kalajoen keskustaan, 
jonne on matkaa Hiekkasärkkien ydinalueelta noin 9 km ja suunnittelualueelta noin 12 km. Hiek-
kasärkkien alueella asuvat ja alueelle muuttavat tiedostavat, että alue on pääasiassa matkailulle 
kaavoitettu ja arkielämässä tarvittavat palvelut eivät välttämättä sijoitu lähelle asuinalueita. Mat-
kailua palveleva palvelutaso toki on tavoitettavissa helposti, mikäli asuinpaikka sijoittuu Hiek-
kasärkkien 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 liike- ja majoitustiloja ollaan rakentamassa parhaillaan. Laajemmin kaupallisia ja jul-
kisiva palveluja on saatavilla Kalajoen keskustasta, jonne on matkaa noin 5-12 kilometriä, joten 
myös keskustan palvelut ovat hyvin alueen asukkaiden saavutettavissa. 

Alueella jo asuvat voivat kokea pysyvän asutuksen lisäyksen vaikutukset eri tavoin. Myönteisenä 
todennäköisesti koetaan alueelle tulevan väenlisäyksen myötä kaupallisen palvelutason säilymi-
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nen tai parantuminen. Alueelle tulee myös enemmän ympärivuotista toimintaa uusien asukkai-
den myötä. Kielteisenä voidaan kokea liikenteellinen muutos, kun alueen työmatka- ja asiointilii-
kenne kasvaa. Pidemmällä aikavälillä julkisten palvelujen puute alueella voidaan kokea kieltei-
senä. Kaavamuutoksen kautta alueella pysyvästi asuvat asukkaat voivat virallistaa asumisensa 
Hiekkasärkillä, mikä sujuvoittaa arkielämän järjestämistä lähinnä viranomaisten kanssa asioin-
nissa. 

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. Matkailupalveluiden toiminnan ja ma-
joittumisen yhä enenevässä määrin ydinkeskustan alueelle tulee vähentämään ristiriitatilanteiden 
muodostumista, kun selkeä matkailulle keskitetty alue säilyy matkailun ydinalueena. 

7.2 Luonnonympäristö 
Vaiheittaisen asemakaavan muutoksen vaikutukset luonnonympäristöön, vesistöihin ja pohjave-
teen jäävät vaihekaavan toteuduttua arvioiden vähäisiksi. Ulkoilureittejä pidetään yllä ja niiden 
opastukseen on myös kiinnitetty huomiota. Mahdollisimman monipuolinen ja helppo reittien 
käyttömahdollisuus turvaa myös ympäröivän luonnontilaisen maaston säilymistä.  Lomailija tur-
vautuu hyvin kunnossa pidettyihin ja opastettuihin reitteihin. Paikalliset voivat kulkea myös 
muussa luonnossa eksymättä jokamiehen oikeudella esimerkiksi marjastamassa. Kuntoiluun kui-
tenkin voidaan ajatella ihmisten käyttävän rakennettuja, helposti kuljettavia ja kunnossapidettyjä 
reittejä, joiden saavutettavuus on vaivatonta. Kesärannan alueella ulkoilureitit on tarkoitus to-
teuttaa 0,90 metrin levyisinä, jolloin väylät jäävät kapeiksi ja puustoa on helppo kiertää. Latuver-
kostoa ei ole tavoitteena alueelle toteuttaa. Mikäli tulee tarve ns. yhdysladun toteuttamiselle, 
tulee se olemaan 0,90 metrin levyinen, moottorikelkalla toteutettu perinteisen ura. 

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, joista ensimmäisiä 
on toteutettu kevään ja kesän 2019 aikana. 

Tarkasteltavana olevien kaavojen toteutuminen todennäköisesti lisää käyntien määriä myös 
muilla lähiympäristön Natura-alueilla. Aiemmissa kaava-arvioissa muihin Natura-alueisiin kohdis-
tuvien vaikutusten on arvioitu jäävän vähäisiksi alueella esiintyvästä lajistosta, 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 
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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 suunnitelma, mistä johtuen tässä tarkasteltavien kaavan vaikutukset arvioi-
daan 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-
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 
Voimassa oleva asemakaava mahdollistaa täydentyvän asumisen muodostumisen alue, joka voi 
toteutua myös loma-asumisen alueena. Rakentuneet katualueet ovat selkeyttäneet ja jakaneet 
aluetta vyöhykkeisiin, jonne ajan saatossa muodostuu pientaloasutusta. Alueen yleisilme on sel-
keytynyt. Uudisrakentaminen voi johtaa puuston ja kasvillisuuden vähentymiseen ja/tai hallitse-
mattomaan rakentamistapaan. Alueelle on laadittu rakennustapaohjeet, jotka tulee huomioida 
tontin ja rakennusten suunnittelussa. Ohjeidenkin mukaan rakennuspaikan luontoa on pyrittävä 
säilyttämään mahdollisimman paljon ja toiminnot sijoitettava siten, että vältetään tarpeetonta 
maaston muotojen muuttamista ja aluskasvillisuuden rikkomista. Piha-alueet tulee palauttaa 
mahdollisimman luonnonmukaisiksi. Tonteilla saa istuttaa ainoastaan luonnonympäristöön sopi-
via kasveja ja puita. Toimenpiteillä on pyritty siihen, että maisema alueella säilyisi mahdollisim-
man paljon luonnonmukaisena rakennusten ympärillä. Suunnittelualueelle ei sijoitu arvokasta 
maisema-aluetta eikä suojeltuja rakennuksia ja muinaismuistoja.   

7.4 Rakennettu ympäristö ja yhdyskuntarakenne 
Suuri osa Hiekkasärkkien alueen loma-asuntoalueista on rakentunutta ympäristöä. Uusimman 
asemakaavan, Kesärannan osalta on vielä vapaata tonttitarjontaa osa-alueella 4. Merenranta-alu-
eelle on toteutunut vanhempaa rakennuskantaa loma-asumiseen. Vanhimmat, ns. kalamökkeinä 
rakennetut rakennukset eivät välttämättä sovellu pysyvän asumisen rakennuksiksi lainkaan. Käyt-
tötarkoituksen muutosta haettaessa, tulee rakennuksen täyttää voimassa olevat tekniset vaati-
mukset siten kuin niistä on erikseen säädetty. Esim. MRL 117 §:ssä on todettu, että käyttötarkoi-
tuksen muutosten yhteydessä on rakennuksen energiatehokkuutta parannettava, jos se on tekni-
sesti, 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 
määrän kasvu lisää kaupungille tulevia kustannuksia. Majoituskapasiteetin väheneminen alueella 
voi aiheuttaa jatkossa tarvetta uusien alueiden avaamisen kaavoitukselle Hiekkasärkkien alueella 
matkailun tarpeisiin. 

Kalajoen kaupungin asuntorakentamisen tonttivaranto on noussut merkittävästi asemakaava-
muutosten ja laajennusten myötä. Suuri osa Hiekkasärkille sijoittuvista tonteista on yksityisten 
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omistuksessa, joten niiden toteutumisen aikataulu on epävarma. Kaupungilla on hyvä tonttiva-
ranto myös muilla asemakaava-alueillaan keskustassa ja Tyngällä, joten tarjontaa eri tyyppisistä 
tonteista on monipuolisesti. Ulkopaikkakuntalaiset voivat kokea alueen jatkossa houkuttelevana 
vaihtoehtona asumiselle ja sitä kautta kaupunki voi myös saada uusia asukkaita ja verotuloja. Ke-
särannan alue on valmiin yhdyskuntaverkoston piirissä, joten yhdyskunta- tai energiataloudelliset 
vaikutukset tulevat lähinnä verkostojen ylläpidosta. Katu- ja kunnallistekniikan verkostot ovat 
pääosin rakentuneet. Suunnittelualueen kadut ovat suurelta osin asfaltoituja, joten pölyhaittaa ei 
asuinalueille pitäisi esiintyä. 

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 kaavamuutoksiin on ryhdytty. 

7.5 Liikenne 
Alue sijaitsee n. 12 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 turvallinen ja kattava. Se ulottuu yhtenäisenä 
myös Kalajoen ydinkeskustaan, tämä voi puolestaan vähentää henkilöautoilun tarvetta alueella 
liikuttaessa. Kävellen tai pyöräillen on myös helppo saavuttaa alueen selkeät liikenteelliset solmu-
kohdat, joissa alempiasteinen tieverkko liittyy valtatielle 8. Kesärannan alueelta on lyhyt matka 
valtatielle 8 Satamatien kautta, mikä todennäköisesti vähentää hitaampiliikenteisen Usvametsän-
tien liikennemäärää jonkin verran. Tonttikatujen rakenteet sekä tiestön talvikunnossapito katta-
vat 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 
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.   
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7.6 Sosiaaliset vaikutukset 
Vaiheittaisella asemakaavan muutoksella on sosiaalisia vaikutuksia niille loma-asuntoalueelle, 
jotka asukkaat haluavat jatkossakin säilyttää loma-asumisen alueena. Kesärannan alueella ei ny-
kyisellään vielä asu vakituisesti paljoa ihmisiä. Muuttoliike Hiekkasärkkien suuntaan on viime vuo-
sina ollut vetovoimaista ja Kesärannan alue on etäämmällä Hiekkasärkkien ydinalueesta. Tämä voi 
näin ollen olla houkutteleva alue rauhallisemmasta asumisen alueesta pitävälle. Alueelle voi si-
joittua kuitenkin myös loma-asuntoja, joita vuokrataan lomailijoille ympäri vuoden. Viikoittain 
vaihtuvat asukkaat voidaan kokea häiritsevänä toimintana alueella pysyvästi asuvien keskuu-
dessa. Alueet ovat kuitenkin kautta aikojen olleet tavoitteena rakentaa loma-asukkaita varten, 
mikä alueen asuttamisessa tulee mieltää myös jatkossa. Alueen asuttamisessa tulee pohditta-
vaksi, onko asuttamisella vaikutuksia loma-asukkaiden käyttäytymisessä ja mielikuvissa Hiek-
kasärkkien alueesta. Pysyvien asukkaiden ja lomalaisten sovittaminen yhteen voi tuoda omat 
haasteensa matkailun kehittämiselle. Kesärannan alue on etäämmällä ydinalueesta, mikä ei vält-
tämättä lomailijalle ole se ensisijainen sijainti vaihtoehto.  

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 on kehitetty 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.   

Katuverkko on rakennettu vastaamaan suunnitteluohjeen tavoitetasoa. Myös talvikunnossapito 
hoidetaan nykyisellään jo tasolla, joka kattaa pysyvän asumisen vaatimukset. Tonttikatujen leven-
tämiselle ei ole tarvetta.  

Kaavamuutoksen aiheuttamat taloudelliset vaikutukset yksityisille tulevat lähinnä rakennusten 
asumisvaatimusten täyttämisen kautta. Osa rakennuskannasta on vanhaa ja niiden saattaminen 
vakituisen asunnon vaateiden tasolle voi tulla omistajalleen kalliiksi. Vaikutusta lieventää kuiten-
kin se, että rakennuksia voidaan edelleen käyttää ainoastaan loma-asuntoina, jolloin kustannuk-
siakaan ei synny. 
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8  A S E M A K A AVA N  TOT E U T U S  
Alueen rakentamisessa tulee huomioida rakennustapaohjeet. Uusia rakennuslupia voidaan myön-
tää suoralla rakennusluvalla myös pysyvän asumisen rakennuksille. Vaiheittainen asemakaavan 
muutos ei muilta osin kumoa alueella voimassa olevaa asemakaavaa. 

Kalajoella 4.2.2020 

Nina Marjoniemi 
Kaavoituspäällikkö 





 

K A L A J O E N   K A U P UN K I  

 

H I E KKA SÄRKK I EN  VA IHE I T TA IN EN    

ASEMAKAAVAN  MUUTOS  

OSA ‐A LUEE L LA  4  

 
 

 

OSALL I STUMIS ‐   JA  ARV IO INT ISUUNNITELMA  

1 5 . 4 . 2 0 1 9 / 1 . 1 0 . 2 0 1 9 / 4 . 2 . 2 0 2 0  



 

OSAL L I S TUMI S ‐   J A  ARV IO INT I SUUNN I T E LMAN   (OAS )  TARKO I TUS  

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. 

KAAVO I T ETTAVA  ALUE   J A  HANKKE IDEN  TARKO I TUS      

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. Koska osa‐alue 4 erotettiin omaksi hankkeekseen, asetetaan hanke vireille uudelleen valmistelta‐

vaksi pysyvän asumisen osoittamiseksi loma‐asuntorakentamiseen osoitetuille korttelialueille. Osa‐aluejako on esitetty 

kansilehdellä.  

ASEMAKAAVO I TUSTA  OHJAAVAT   SUUNN I T E LMAT  

Asemakaavahankkeissa huomioidaan ylemmät suunnittelutasot; valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, maakunta‐

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

kaavojen laadintaan. Kaavatasot on kuvattu tarkemmin osa‐alueiden kaavaselostuksissa. 

KAAVAN   S E LV I T YK SET  

Osa‐alueella 4 hyödynnetään Kesärannan asemakaavan yhteydessä laadittuja selvityksiä sekä muita alueelle tehtyjä sel‐

vityksiä. Osa‐alueen 4 osalta tehtiin keväällä 2018 liito‐oravaselvitys, jossa verrattiin vuonna 2015 tehtyä selvitystä ny‐

kytilanteeseen. Vaiheittaisten kaavojen vaikutukset arvioitiin mm.  läheisiin Natura‐alueisiin. Selvityksestä tarkemmin 

kaavaselostuksessa. 

OSAL L I S E T   J A  V I RANOMA I S TAHOT  

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. 

KAAVAN  A I KATAULU  

Hiekkasärkkien vaiheittaisten asemakaavan muutosten hankkeista on tiedotettu lehdessä ja kaupungin kotisivuilla jou‐

lukuussa 2017 osallisten tiedottamiseksi. Osa‐alueiden 1, 2 ja 3 kaavojen valmisteluaineistot olivat yleisesti nähtävillä 

29.3.‐30.4.2018 välisen ajan. Osa‐alueen 3 kaavahanke on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 28.5.2018. Osa‐alueiden 1 

ja 2 kaavat on hyväksytty 24.9.2018. Osa‐alueen 4 vaiheittainen kaavamuutos käynnistetään omana hankkeenaan  ja 

asetetaan nähtäville keväällä 2019. Ehdotus II ajoittuu keväälle 2020 ja hyväksymiskäsittely ennen kesää 2020. 

   
YHTEYST I EDOT  
Kaavoituspäällikkö      Nina Marjoniemi  044‐4691 225 

Kaavoitusteknikko      Terho Männistö   044‐4691 222 

E‐mail: etunimi.sukunimi@kalajoki.fi                      www.kalajoki.fi 



 

L I I T E    

 

Kuva 1. Ote Pohjois‐Pohjanmaan kokonaismaakuntakaavakartasta. 

 

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

 

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



 

 

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

 

Kuva 5. Ote Hiekkasärkkien Rantaharjualueen yleiskaavasta, 2008. 



 

 

Kuva 6. Ote Kesärannan asemakaavasta, lainvoimainen 2017. 

 

   



 

 

 

 

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 27.5.2019 mukaan kaavoitusviranomaisena toimii kaupunginhallitus. 

Asemakaavan laatimisesta päättää kaupunginhallitus, elleivät kyseessä ole yhdyskuntakehityksen kannalta 

keskeiset tavoitteet, jolloin päättäjänä toimii valtuusto. Vähäiset asemakaavan muutokset hyväksyy kaupun‐

ginhallitus. Yleiskaavan laatimisesta ja hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto. Kaavojen valmistelusta 

vastaa kaavoitus‐ ja elinvoimalautakunta. Osallistumis‐ ja arviointisuunnitelmaa päivitetään kaavoitustyön 

edetessä. 
 

1. KAAVAN VIREILLETULO JA OSALLISTUMIS‐ JA ARVIOINTISUUNNITELMA 

MRL 63 § 

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

pungin kotisivuilla 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 kotisi‐

vuilla ja kirjeitse osallisille. Nähtävilläoloaikana kaavaluonnoksesta voi jättää mielipiteitä. Ensimmäinen vi‐

ranomaisneuvottelu järjestetään tarvittaessa valmisteluvaiheessa. 
 

3. KAAVAEHDOTUS 

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

Kaavaehdotus asetetaan nähtäville kaavoitus‐ ja elinvoimalautakunnan päätöksellä, ja se on julkisesti näh‐

tävillä 30 päivän ajan. Ehdotuksen nähtävilläolosta  ilmoitetaan paikallislehdessä, kaupungin kotisivuilla  ja 

asemakaavoissa kirjeitse kaikille kaava‐alueen maanomistajille. Kaupunkilaisilla ja osallisilla on mahdollisuus 

tehdä kaavasta kirjallinen muistutus kaavan nähtävilläoloaikana. Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot 

(MRA 28 §). Kalajoella muistutukset käsittelee kaavoittaja sekä kaavoitus‐ ja elinvoimalautakunta. 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 kotisivuilla. 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.  

 

 

KALAJOEN KAAVOITUSPROSESSI 



Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta 208 Kalajoki Täyttämispvm 28.05.2020
Kaavan nimi Hiekkasärkkien vaiheittainen asemakaavan muutos, Osa-alue 4
Hyväksymispvm 26.05.2020 Ehdotuspvm 04.02.2020
Hyväksyjä V-kunnanvaltuusto Vireilletulosta ilm. pvm 15.04.2019
Hyväksymispykälä 23 Kunnan kaavatunnus 208200526V023
Generoitu kaavatunnus 208V260520A23  
Kaava-alueen pinta-ala [ha] 7,5914 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]  
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]  Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]7,5914
 

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 7,5914 100,0 6750 0,09 0,0000 0
A yhteensä       
P yhteensä       
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä       
T yhteensä       
V yhteensä 3,6440 48,0 0  0,0000 0
R yhteensä 2,9513 38,9 6750 0,23 0,0000 0
L yhteensä 0,9961 13,1 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     



Alamerkinnät

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-]

Yhteensä 7,5914 100,0 6750 0,09 0,0000 0
A yhteensä       
P yhteensä       
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä       
T yhteensä       
V yhteensä 3,6440 48,0 0  0,0000 0
VU 0,7691 21,1 0  0,0000 0
VR 2,8749 78,9 0  0,0000 0
R yhteensä 2,9513 38,9 6750 0,23 0,0000 0
RA 2,9513 100,0 6750 0,23 0,0000 0
L yhteensä 0,9961 13,1 0  0,0000 0
Kadut 0,9961 100,0 0  0,0000 0
E yhteensä       
S yhteensä       
M yhteensä       
W yhteensä       



Hiekkasärkkien  vaihekaavojen  vaiheittainen  kaavamuutos  osa‐alueet  1  ja  2  ‐

luontovaikutukset 

 

Luontovaikutusten arvionnissa tarkastelussa on huomioitu seuraavia seikkoja: 

Arviointi painottuu Ely‐keskuksen lausunnossaan esille nostamiin asioihin, joita ovat: 

Vaikutukset läheisiin Natura‐alueisiin sekä vaikutukset liito‐oravan elinoloihin, huomioiden aluekokonaisuus. 
Arvioinnissa on huomioita tonttien käyttötarkoituksen muutoksen lisäksi myös asuntojen ja infrastuktuurin 
rakentamisen  vaikutukset.  Lisäksi  arvioidaan  yleispiirteisesti  muita  luontovaikutuksia.  Työ  on  laadittu 
toimeksiannon mukaisesti perustuen olemassa olevaan aineistoon ja yhteen maastokäyntiin.  

Vaikutukset liito‐oravan elinoloihin 
Liito‐oravien esiintymistiedot pohjautuvat Wistabackan  (2015)  ja Sweco Oy:n  (2018)  laatimiin selvityksiin. 
Wistabackan selvityksen mukaan Tiirannokan ja Sonninnokan väliselle alueelle on noin 8,5 ha liito‐oraville 
soveltuvaa elinympäristöä,  jolle sijoittuu 2‐3 liito‐orava naaraan reviirit.   LSL:n tarkoittamia lisääntymis‐  ja 
levähdyspaikkoja  alueelta  löytyi  tuolloin  yhteensä  8  varmaa  ja  3  potentiaalista.  Lisäksi  alueelta  löytyi 
yhdeksän ns. papanapuuta.  

Aiemmassa  kaavavaiheessa  (Kesärannan  asemakaava)  kaavan  vaikutuksia  liito‐oravaan  käsiteltiin 
oikeusasteissa.  Luonnonsuojelulain  49  §:n  1  momentin  mukaan  luontodirektiivin  liitteessä  IV  (a) 
tarkoitettuihin  eläinlajeihin  kuuluvien  yksilöiden  lisääntymis‐  ja  levähdyspaikkojen  hävittäminen  ja 
heikentäminen on kielletty. Säännökset eivät velvoita suojelemaan lajin elinympäristöä kokonaisuudessaan. 
Oikeuskäytännössä on katsottu, että lisääntymis‐ ja levähdyspaikkoja ovat pesäpuut ja muut kolopuut niitä 
ympäröivine suoja‐ ja ravintopuineen sekä tarpeellisine kulkuyhteyksineen. KHO:n ratkaisun mukaan, joka 
koski vain osaa tonteista (kuva 1), kaavassa osoitettu rakentaminen on ennalta arvioiden sijoitettavissa siten, 
ettei  luonnonsuojelulain  49  §:n  1  momentissa  säädettyä  liito‐oravan  lisääntymis‐  ja  levähdyspaikkojen 
hävittämis‐ ja heikentämiskieltoa rikota.  Perusteena ratkaisulle on se, että vain yksi liito‐oravan lisääntymis‐ 
ja levähdyspaikka sijoittuu uuden korttelialueen reunalle tai mahdollisesti sen ulkopuolelle, minkä lisäksi liito‐
oravan  liikkumismahdollisuudet  on  kaavassa  turvattu  korttelialueita  ympäröivillä  VR‐alueilla.  KHO  ei 
ratkaisussaan tarkastellut muiden korttelialueiden vaikutuksia. 

Ely‐keskus edellytti lausunnossaan (3.5.2018), että nyt laadittavassa kaavamuutoksessa tulee kaavaratkaisua 
ELY‐keskuksen  näkemyksen  mukaan  arvioida  kokonaisuutena  suhteessa  alueella  havaitun  liito‐oravan 
elinympäristöihin ja lisääntymis‐ sekä levähdyspaikkoja koskeviin suojeluvelvoitteisiin.  

Muiden  kuin  KHO:n  käsittelemien  korttelialueiden  vaikutukset  ovat  liito‐oravan  elinoloihin  merkittävät. 
Kaavan  tontti‐  tai  tie‐alue‐merkintöjä  sijoittuu  yhteensä  6  Wistbackan  (2015)  selvityksen  mukaiselle 
lisääntymis‐  ja  levähdyspaikolle. Näistä yksi  sijoittuu  tien kohdalle,  kolme vanhan huvilan  tontille  ja kaksi 
rakentamattomalle tontille. Rakentamisen sijoittelulla ja puuston käsittelyllä voidaan jonkin verran ehkäistä 
rakentamisen  vaikutuksia  liito‐oravan  elinolojen  säilymiseen.  Ko.  tonteilla  ei  ole  liito‐oravan  elinpiiriä 
suojelevia merkintöjä.  Todennäköistä on, että infrastruktuurin ja kaavan mahdollistaman rakennusoikeuden 
rakentaminen  heikentävät  kaikkia  em.  6  lisääntymis‐  ja  levähdyspaikkaa.  Osa  ko.  paikoista  on  jo 
heikentynyt/hävinnyt  kaavan  mukaisen  rakentamisen  myötä  (kuva  2).  Myös  liito‐oralle  soveltuvan 
metsäalueen  harvennukset  ovat  pienentäneet  liito‐oravalle  soveltuvan  elinympäristön  määrää 
(maastokäynti 8.5.2018 ja Sweco Oy2018).   

Johtopäätökset ja suositukset 
Todennäköistä on, että nykymuodossaan 1‐2 naaraan reviiri on hävinnyt alueelta verrattuna vuoden 2015 
tilanteeseen. Alue on mahdollisesti edelleenkin yhdelle naaraalle elinkelpoinen, mihin viittaavat Sveco Oy:n 
kartoitus  2018.  Säilyneiltä  alueilta  löydettiin  useita  papanapuuta.  Suositeltavaa on  liito‐oravan  elinolojen 
turvaaminen riittävillä kaavamääräyksillä ja muutoksilla. 



 

Kuva  1.  Liito‐oravan  lisääntymis‐  ja  levähdyspaikkojen  (pun.  tähti)  ja  liito‐oravalle  sopivan  elinympäristön  (vihreä, 
Wistbacka  2015)  sekä  korkeimman  hallinto‐oikeuden  käsittelyssä  olleiden  kortteli‐alueiden  (punainen)  sijoittuminen 
kaavakartalle.  

 

Kuva 2. Vuoden 2015 inventoinnissa havaittujen liito‐oravien lisääntymis‐ ja levähdyspaikkojen nykytilanne (Sweco Oy 
23.5.2018).  



 

 

 

 

Kuva 3. Kuvat rakentamisen myötä hävinneet liito‐oravan lisääntymis‐/levähdyspaikat (Wistbackan selvitys nro 11,13 ja 
14) 

Vaikutukset muihin suojelun arvoisiin lajeihin ja luontotyyppeihin 
Kaava‐alueella  tiedetään  esiintyvän  viitasammakkoja  (Natans  Oy  2002),  joiden  lisääntymis‐ja 
levähtämispaikkoja  ei  LSL:n  mukaan  saa  hävittää  tai  heikentää.  Lajin  merkittävänä  kerääntymis‐  ja 
kutualueena  toimii  Sonninnokan  läheinen  kosteikko.  Muita  huomion  arvoisia  luontoesiintymiä  ovat  em. 
raportin  mukaan  uhanalaisen  vesikasvin,  upossarpion  kasvupaikka  Sonninnokan  pohjoispuolella,  kaksi 
pienialaista  tervaleppäluhtaa  Sonninnokan  ja  Tiirannokan  takamaastossa.    Kohteiden  säilyminen  on 
huomioitu kaavassa luo‐merkinnöillä ja niiden säilyminen on mahdollista lähelle sijoittuvasta rakentamisesta 
huolimatta. 

Vaikutukset Natura‐alueisiin 

ELY‐lausunnon (3.5.2018) mukaan: ”Hiekkasärkkien vaihekaavojen läheisyyteen tai vaikutusalueelle sijoittuu 
useita Natura‐alueita, joista lähimmät ovat: Vihas‐Keihäslahti (FI1000007), Maristonpakat (FI1000058) sekä 
Siiponjoki  (FI1000040)  (kuva  4).  Vaikka  vaihekaavoilla  ei  ole  tarkoitus muuttaa  rakentamisen määrää  tai 
tapaa suunnittelualueella, voi käyttötarkoituksen  laajentamisella olla vaikutuksia  luonnonympäristöihin  ja 
Natura‐alueisiin.  Kaavahankkeiden  vaikutukset  Natura‐alueisiin  tulee  arvioida  kaavaselostuksessa  tai,  jos 
hankkeista arvioinnin perusteella voi todennäköisesti aiheutua merkittävästi heikentäviä vaikutuksia niihin 
luonnonarvoihin, joiden suojelemiseksi alue on liitetty Natura‐verkostoon, tulee laatia luonnonsuojelulain 65 
§:n mukainen Natura‐arviointi kaavan laadinnan yhteydessä.” 

 

Kuva 4. Hiekkasärkkien läheisten Natura‐alueiden sijainti. 

 
 
 



Natura‐arvioinnit aiemmissa kaavavaiheissa 
Hiekkasärkkien  alueen  eri  kaavavaiheissa  on  arvioitu  vaikutuksia  Natura‐alueisiin.  Arvioiden  mukaan 
kaavojen  vaikutukset  muodostuvat  lisääntyvästä  rakentamisesta,  lisääntyvästä  urheilu‐,  ulkoilu‐  ja 
virkistysliikunnasta sekä muusta maankäytöstä. 

Hiekkasärkkien  rantaharjualueen  yleiskaavan  Natura‐arvion  mukaan  (Ramboll  Finland  oy  2007) 
merkittävimmin vaikutuksia aiheutuu Marintopakkojen Natura‐alueelle, johon vaikutukset ovat voimakkaita, 
mutta  niitä  voidaan  lieventää  hoito‐  ja  käyttösuunnitelmalla, mm.  kulunohjaustoimilla.  Tähän  perustuen 
kaavan  ei  arvioida  aiheuttavan  merkittävästi  heikentäviä  vaikutuksia  suojelun  perusteena  oleviin 
luontoarvoihin.  Muihin  Natura‐alueisiin  vaikutuksia  ei  arvioitu  aiheutuvan.      Yleiskaava‐alue  oli  tässä 
käsiteltäviä vaihekaavojen aluetta laajemmat. Pohjois‐Pohjanmaan ympäristökeskus ei kaikilta osin pitänyt 
suoritettua  arviointia  riittävänä  ja  edellytti  arvion  tarkentamista  alueen  asemakaavoja  laadittaessa. 
Ympäristökeskuksen  lausunnon  mukaan  keskeistä  on  selvittää  Natura‐alueiden  ulkopuolelta  tulevan 
lisääntyvän liikkumisen vaikutuksia Maristonpakkojen alueen herkästi kuluviin dyyniluontotyyppeihin. 

Em.  yleiskaavan  Natura‐arvioita  tarkennettiin  Aurinkohiekan  asemakaava‐alueen  luontoselvityksen 
yhteydessä  (Meriter  Oy  2008).  Arvion  mukaan  Aurinkohiekkojen  asemakaavan muutoshanke  ei  yhdessä 
muiden  tiedossa  olevien,  tuolloin  meneillään  olevien  hankkeiden  kanssa  todennäköisesti  merkittävästi 
heikennä  niitä  luonnonarvoja,  joiden  suojelemiseksi  läheiset  Vihas‐Keihäslahden,  Maristonpakkojen  ja 
Kalajoen suiston Natura‐alueet on sisällytetty Natura 2000 –verkostoon. 

Tahkokorvan asemakaavan muutos‐  ja  laajennus  ‐asemakaavan kaavaselostuksessa  todetaan, että ottaen 
huomioon  sen,  kaavassa  esitetään  vain  yksi  uusi  loma‐asunnon  rakentamispaikka,  voidaan  todeta,  että 
kaava‐alueen  läheisyydessä  olevaan  Vihas‐Keihäslahden  ja  Maristonpakkojen  Natura‐alueisiin  kaavan 
toteuttamisen  vaikutukset  ovat  erittäin  vähäiset.  Keväisin  ja  syksyisin  saattaa  kyseisille  Natura‐alueille 
kaavanmuutoksen  toteuttamisen  myötä  tulla  päivittäin  muutamia  yksittäisiä  luonnossa  kulkijoita  lisää. 
Suhteutettuna  Kalajoen  Hiekkasärkkien  majoituskapasiteettiin  Tahkokorvien  asemakaavan  muutoksen  ja 
laajennuksen  vaikutukset  ovat  marginaaliset.  Vaikutukset  eivät  merkittävällä  tavalla  heikennä  niitä 
luonnonarvoja,  joiden vuoksi Vihas‐Keihäslahden  ja Maristonpakkojen alueet on sisällytetty Natura 2000‐
verkostoon.  Kaavan  toteuttamisella  ei  siten  myöskään  ole  vaikutusta  Natura‐arvioinnin  päivityksen 
tarpeellisuuteen.  

Tuorein vaikutusarvio on vuodelta 2016. Kalajoen keskustan osayleiskaavan arviossa (Ramboll Finland 2016) 
todettiin,  että Maristonpakkojen  Natura‐alueen  osalta  Kalajoen  keskustaajaman  osayleiskaava  voi  ilman 
lieventäviä  toimia  aiheuttaa  useiden  herkästi  kuluvien  dyyniluontotyyppien  kulumista.  Ilman  tarkempaa 
lieventämistoimien  suunnittelua  voivat  myös  vaikutukset  Natura‐alueen  eheyteen  muodostua 
kokonaisuutena  arvioiden merkittäviksi.  Vain  kulunohjauksen  ja  rajoittamisen  avulla myös Natura‐alueen 
eheyteen  kohdistuvat  vaikutukset  ovat  saatavissa  hyväksyttävälle  (merkittäviä  vaikutuksia  ei  muodostu) 
tasolle.  Vihas‐Keihäslahden  Natura‐alueen  osalta  vaikutusten  arvioitiin  jäävän  enintään  vähäisiksi. 
Yhteisvaikutukset  muiden  arvioitujen  kaavahankkeiden  osalta  arvioitiin  vähäisiksi,  mutta  Hiekkasärkkien 
asemakaavan muutos ja laajennus Tapionportin alueella aiheuttaa ulkoilijamäärän kasvua Maristonpakkojen 
alueella,  millä  on  kohtalainen  voimistava  vaikutus  Maristonpakkojen  dyyniluontotyyppien  kulumiseen. 
Ulkoilu‐ ja virkistyskäytön ohjaamisen avulla myös näiden kaavojen yhteisvaikutukset ovat lievennettävissä 
hyväksyttävälle tasolle, jolloin merkittäviä yhteisvaikutuksia ei synny. 

 
Vaiheittaisten kaavamuutosten (osa‐alueet 1 ja 2) vaikutukset Natura‐alueisiin 
 
Maristonpakat 
Kuten  em.  eri  kaavojen  arvioinneista  havaitaan,  lisääntyvän  ulkoilukäytön  vaikutusten  arvioidaan 
kohdistuvan lähinnä Maristonpakkojen Natura‐alueeseen kohteen kulutusherkkien luontotyyppien ja alueen 
vetovoimaisuuden vuoksi.  Aiempien kaava‐arvioiden mukaan merkittävät yhteisvaikutukset ovat mahdollisia 
Maristonpakkojen Natura‐alueelle ilman lieventämistoimia kuten kulun ohjausta.  Tässä käsiteltävänä olevat 
kaavat eivät osoita lisärakentamista Hiekkasärkkien alueelle, mutta asumismuodon muutos toteutuessaan 



lisää  alueella  vietettävien  henkilövuorokausien  määrää.  Siten  myös  ulkoilijoiden määrät  todennäköisesti 
kasvavat läheisillä Natura‐alueilla, erityisesti Maristonpakoilla, mistä johtuen myös merkittävien vaikutusten 
aiheutumisen  mahdollisuus  edelleen  lisääntyy.  Vaikutusten  todellista  määrää  ja  merkittävyyttä  ei  voida 
luotettavasti  arvioida  ilman  tarkempia  maasto‐  ym.  muita  selvityksiä  luontotyyppien  nykytilasta, 
kuluneisuuden  ja  kävijämäärien  hahmottamista  ja  kulunohjaustoimien  nykytilanteen  ja mahdollisuuksien 
kartoittamista.    Todennäköistä  on  kuitenkin  se,  että  riittävällä  kulunohjauksella  ja  mahdollisesti  jo 
syntyneiden vaurioiden korjaustoimilla alueen käyttöä on mahdollista lisätä ilman merkittävien vaikutusten 
aiheutumista. Myös laaditussa Kalajoen Natura‐alueiden hoito‐ ja käyttösuunnitemassa (Metsähallitus 2012) 
alueelle  suositellaan  laadittavaksi erillinen kulunohjaus‐  ja  reittisuunnitelma. Maristonpakoista mainitaan, 
myös että ”niitä kehitetään Kalajoen kunnan lähivirkistysalueina.  Etenkin Maristossa retkeilyn ohjaaminen 
reittisuunnittelun  ja  ‐opastuksen  avulla  olisi  tarpeellista  kulumisen  ehkäisemiseksi  sekä  kaikkien 
liikkumismuotojen  huomioimiseksi.  Luvaton  maastoliikenne  on  ongelma  erityisesti  Maristonpakoilla  ja 
Siiponjoen varressa, missä kesäaikainen maastoliikenne kuluttaa dyynimaastoa.”   

Maristonpakoille  on  valmistunut  2018  kulunohjaussuunnitelma  (Serum  Oy  2018).  Kaupunki  on  myös 
sitoutunut  (kaupunginhallituksen  päätös  28.5.2018)  suunnitelman  mukaisten  toimenpiteiden 
toteuttamiseen.  

 
Muut Natura‐alueet 
Nyt  tarkasteltavana  olevien  kaavojen  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 tarkasteltavien 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 virkistyskäyttöä ohjata 
asianmukaisesti.  Alueelle  onkin  jo  laadittu  käyttöä  ohjaava  ja  tulevaisuudessa  kulumista  ehkäisevä 
reittisuunnitelma,  mistä  johtuen  tässä  tarkasteltavien  kaavan  vaikutukset  arvioidaan  jäävän  vähäisiksi 
Siiponjoen Natura‐alueelle. 

Myös Rahjan saariston Natura‐alueelle on laadittu ja toteutettu tehokkaasti kävijöitä ohjaavia toimenpiteitä 
kuten  reittejä,  taukopaikkoja,  opasteita  ja  liikkumisrajoitus  suosituksia.    Saariston  huonosta 
tavoitettavuudesta ja vaikeakulkuisuudesta johtuen lisääntyvä virkistyskäyttö kohdistuu tulevaisuudessakin 
selkeästi  mantereen  kohteille.  Tästä  ja  tehokkaista,  jo  toteutetuista  ohjaustoimista  johtuen  kaavoilla 
arvioidaan olevan vain vähäisiä vaikutuksia Rahjan Natura‐alueeseen.  
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