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H I E K K A S Ä R K K I E N  K O R T T E L I T  2 1  J A  2 2   
A S E M A K A A V A N  M U U T O K S E N  S E L O S T U S  

 

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

1.1 Tunnistetiedot 

Asemakaavan selostus, joka koskee Hiekkasärkkien alueelle sijoittuvaa asemakaavan muutosta. Muutosalue 
sijoittuu Rantakallan hotellin kortteliin sekä Matkailutien ja Jäkälätien väliseen kortteliin. Asemakaavan muu-
tos koskee Hiekkasärkkien asemakaavan mukaisia kortteleita 21 ja 22 sekä niihin liittyviä katualueita. 

Kunta:   Kalajoki   
Kunnanosa:   Hiekkasärkät  
Kaavan nimi:   Hiekkasärkkien asemakaavan muutos korttelit 21 ja 22 
Kaava-alueen koko:  noin 4,2 ha 
Kaavanlaatija:  Kalajoen kaupunki, maankäyttöpalvelut/kaavoitus 
Kaavakonsultti: Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy / Elina Nissinen 
Kaavan vireilletulo: Asemakaavan muutoksen laatimisesta on päätetty kaupunginhallituksessa 

8.9.2020 § 241. Kaavan vireilletulosta on tiedotettu Kalajokiseutu -lehdessä ja 
kaupungin kotisivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin yleisesti 
nähtäville 17.9.2020 alkaen.  

Kaavan nähtävilläolot: Kaavaluonnos 10.12.2020 - 8.1.2021  
  Kaavaehdotus __.__. - __.__.2021 
 
Hyväksymispäivämäärät: Kaupunginhallitus __.__. - __.__.2021   

Kaupunginvaltuusto __.__. - __.__.2021   
 

1.2 Kaava-alueen sijainti 

Asemakaavamuutosalue sijaitsee Kalajoen hiekkasärkkien alueella, käsittäen Matkailutien länsi-
puolen korttelin nk. Rantakallan hotellin alueen ja Matkailutien ja Jäkälätien välisen alueen. Ase-
makaava-muutoksen alue rajoittuen lännessä dyynialueeseen, pohjoisessa ja etelässä Matkailu-
tien ja Jäkälätien risteysalueille. Muutosalueeseen sisältyy voimassa olevan asemakaavan mu-
kaista matkailua palvelevien rakennusten korttelialuetta (RM) sekä katualueita. Suunnittelualu-
een korttelialueet ovat yksityisessä omistuksessa ja katualueet Kalajoen kaupungin omistuksessa. 
Rakentuneet pientalotontit ovat yksityisessä omistuksessa tai vuokrattuna kaupungilta. Alueella 
on olemassa olevaa rakennuskantaa. Kaavamuutos koskee Hiekkasärkkien asemakaavan mukaisia 
kortteleita 21 ja 22 sekä katualueita. Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus on esitetty kansi-
lehdellä ja kuvassa 1. Tarkempi rajaus kaavakartalla. 

1.3 Asemakaavan nimi ja tarkoitus 

Asemakaavan muutoksen nimi on Hiekkasärkkien asemakaavan muutos korttelit 21 ja 22. Asema-
kaavamuutos on käynnistynyt maanomistajan aloitteesta. Asemakaavan muutoksen tarkoituk-
sena on mahdollistaa Rantakallan hotellialueen ja koko korttelin 22 kehittyminen nykypäivän mat-
kailua tukien sekä päivittää Jäkälätien ja Matkailutien välisen korttelin 21 asemakaava siten, että 
se mahdollistaisi alueen uudistumisen sekä jäsentymisen uutta matkailuasumista varten.  
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1.4 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 

1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  
2 Asemakaavan seurantalomake  
3 Kaavoittajan vastineet luonnosvaiheen mielipiteisiin ja lausuntoihin 
4 Rakentamistapaohjeet 

 
 

1.5 Luettelo kaavaa koskevista asiakirjoista ja lähdemateriaalista 

Alueelle ei laadita erillisselvityksiä, vaan kaavahankkeessa hyödynnetään mm. Hiekkasärkkien 
Rantaharjualueen osayleiskaavan sekä Hiekkasärkkien vaiheittaisen asemakaavan muutoksen yh-
teydessä laadittuja selvityksiä. 
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2  T I I V I ST E L M Ä  

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 

Asemakaavan muutoksen suunnittelutyö on käynnistetty Kalajoen kaupunginhallituksen päätök-
sellä 8.9.2020 § 241 ja saatettu vireille asettamalla osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville 
17.9.2020 alkaen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta on kuulutettu 
Kalajokiseutu -lehdessä ja kaupungin kotisivuilla. Kaavaprosessin eri vaiheissa tiedotetaan kaava-
muutosalueen maanomistajia, sekä alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen maanomistajia kirjeitse.  

Kaavaluonnosta on valmisteltu nähtäville asettamista varten syksyllä 2020. Vireilletulovaiheessa 
on kaikkia kortteleiden 21 ja 22 maanomistajia sekä lähinaapureita tiedotettu hankkeesta. Kaava-
luonnosaineisto pidetään yleisesti nähtävillä 10.12.2020 – 8.1.2021 välisen ajan Kalajoen kaupun-
gin kotisivuilla sekä kaupungintalolla. Covid-19 viruksen vuoksi kaupungintalo jouduttiin sulke-
maan. Kaava-aineisto oli osin teipattuna kaupungintalon ikkunaan ja kokonaisuudessaan nähtä-
villä kaupungin kotisivuilla. Lisäksi järjestettiin virtuaalinen yleisötilaisuus 15.12. klo 17. Tilaisuu-
desta ilmoitettiin lehtikuulutuksella Kalajokiseutu -lehdessä ja kaupungin kotisivuilla.  

Kaavaehdotus valmisteltiin nähtäville asettamista varten huomioiden tullut palaute. Kaavaehdo-
tusaineisto pidettiin yleisesti nähtävillä __.__. - __.__.2021 välisen ajan Kalajoen kaupungin koti-
sivuilla sekä kaupungintalolla. 

2.2 Asemakaava 

Asemakaavamuutosalue sijaitsee Kalajoen hiekkasärkkien alueella, käsittäen Matkailutien länsi-
puolen korttelin nk. Rantakallan hotellin alueen ja Matkailutien ja Jäkälätien välisen alueen. Kaa-
vamuutosalueeseen sisältyy Hiekkasärkkien asemakaavan mukainen kortteli 21 ja 22 sekä katu-
alueita. Kaavamuutosalue on esitetty kansilehdellä. Suunnittelualue on pääosin yksityisessä omis-
tuksessa. Katualueet ovat kaupungin ja valtion omistuksessa.  

Asemakaavamuutos on käynnistynyt maanomistajan aloitteesta. Kaavakonsulttina toimii Arkki-
tehtitoimisto Jorma Paloranta Oy / arkkitehti SAFA Elina Nissinen. Kalajoen kaupungin yhteyshen-
kilöinä toimivat ja hallinnollisen käsittelyn valmistelusta vastaavat kaavoituspäällikkö Nina Marjo-
niemi (30.9.2020 asti), maankäyttöpäällikkö Ari Matkaselkä (1.10.2020 lähtien), kaavasuunnitte-
lija Sanna Matkaselkä sekä kaavoitusteknikko Terho Männistö. Yhteystiedot osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelmassa.  

2.3 Asemakaavan toteuttaminen 

Asemakaavan toteuttaminen voi alkaa sen saatua lainvoiman. Kaavan toteuttamista ohjaamaan 
laaditaan rakennustapaohjeet kaupungin toimesta.  
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3  S U U N N I T T E LU N  L Ä H TÖ KO H DAT  

3.1 Alueen yleiskuvaus 

Kaavoitettava alue sijoittuu Hiekkasärkkien alueelle, käsittäen Matkailutien länsipuolen korttelin 
nk. Rantakallan hotellin alueen ja Matkailutien ja Jäkälätien välisen alueen. Kaavamuutosaluee-
seen sisältyy Hiekkasärkkien asemakaavan mukainen kortteli 21 ja 22 sekä katualueita. Kaava-
muutosalue on pääosin jo rakentunutta ympäristöä, osin luonnonympäristöä.  

Kaavamuutosalue on esitetty kansilehdellä. Suunnittelualue on pääosin yksityisessä omistuksessa. 
Katualueet ovat kaupungin ja valtion omistuksessa.  

 
Kuva 1.  Kortteli 22 eli ”Rantakallan kortteli” nykytilanteessa mereltä katsottuna. Taustalla näkyy 
korttelin 21 puustoa. Kuvalähde: Rantakalla.fi 

3.1.1 Luonnonympäristö 

Kaavamuutosalueen länsipuolella Hiekkasärkkien merenranta-alueelle tyypilliset dyynimuodostu-
mat ovat alueen luonnonympäristölle tunnusomaisia. Hiekkadyynien syntyyn ovat vaikuttaneet 
maankohoaminen, vallitseva tuulen suunta ja aallokko. Suunnittelualueella on korkeusvaihtelul-
taan vaihtelevia dyynimuodostumia. Kaava-alueen itäpuolella eli Matkailutien mantereenpuolella 
hiekkainen maasto on metsittynyt ja pääosin rakentunutta ympäristöä. Rakennuskannan ympä-
ristöön sijoittuu kangasmetsäisiä alueita.  

Kaavamuutosalueen korttelit ovat pitkälti rakennettuja. Luonnontilaista aluetta on Matkailutien 
itäpuolisessa rinteessä, joka on kaavassa esitetty säilytettäväksi.  

 

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. Suojattomalla ran-
nikolla tuulen nopeudet ovat sisämaata keskimäärin suurempia ja tuulisia päiviä on enemmän. 
Selkeällä vähätuulisella säällä auringon lämmittävä vaikutus tumman maanpinnan yläpuolisiin il-
makerroksiin on suurempi kuin merellä suurten vesimassojen yläpuolisiin ilmakerroksiin. Muutoin 
meren läheisyys vaikuttaa jonkin verran ilman kosteuden ja sateiden myötä. 
Jokaisen alueen luontotyyppien ja eliölajiston omaleimaisuuden syynä on lopulta alueella vallit-
seva ilmasto ja maaperä. Hiekkasärkkien alueella tuulen ja maaperän yhteisvaikutus näkyy erityi-
sen selvästi ja ainutlaatuisella tavalla alueelle muodostuneina lentohietikoina ja tuulen kasaamina 
maanpinnan muotoina sekä hietikkoalueiden lajistona. Kaava-alueen välittömässä läheisyydessä 
Rannikon lentohietikko dyynimuodostumineen muodostaa maakunnallisesti arvokkaan maisema-
alueen. (Pohjois-Pohjanmaan liitto). 
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Maisema 
Kaavamuutosalue on sekä rakennettua aluetta että osin avointa dyynialuetta (kortteli 22) ja osin 
mäntyistä ja kuivaa kangasmaastoa (kortteli 21). Aluskasvillisuus alueella on matalaa ja suhteelli-
sen niukkaa. Suunnittelualueen rakennuskanta koostuu Hiekkasärkkien alkuvaiheiden aikana ra-
kentuneista pienistä lomarakennuksista aina viime vuosien kohtuullisen kookkaisiin uudisraken-
nuksiin. Maisemassa erottuu erilaiset matkailupalvelut ja niiden vaatimat alueet ja rakenteet.  

Maisema Matkailutieltä dyyneille ja merelle on tällä hetkellä kaava-alueen kohdalla suurimmalta 
osin umpinainen, eikä siitä avaudu avoimia näkymiä. Toki molemmin puolin korttelia avautuu 
avoimet näkymät.  

 
Kuva 2. Rakennusten välissä olevat muurit aiheuttavat näkymälle estevaikutusta. Kaavaratkai-
sussa pyritään kiinnittämään huomioita rakennusten sijoitteluun ja maiseman avautumiseen. 

 
Pohjavesialueet 
Hiekkasärkkien alueelle sijoittuu Kourinkankaan (1120801 A) pohjavesialue. Pohjois-Pohjanmaan 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on päivittänyt pohjavesialuerajauksia kevään 2018 aikana.  

Ympäristön häiriötekijät 
Kaava-alueella ei sijaitse ympäristönsuojelun kohteita eikä ympäristöhäiriötä aiheuttavia tekijöitä 
tai pilaantuneita maa-alueita.  

3.1.2 Rakennettu ympäristö 

Suunnittelualueella sijaitsee korttelissa 22 Rantakallan hotelli-ravintolarakennus sekä lomahuo-
neistoja kahdessa ja kolmessa kerroksessa. Rakentuneet asunnot ovat suhteellisen isoja ja moder-
neja ulkomuodoiltaan ja vaaleita väritykseltään.  
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Korttelissa 21 rakennukset ovat puuverhoiltuja. vanhemmat rakennukset ovat punaisia ja uudem-
mat rakennukset vaaleita. Rakennuskannasta osa on jo uusiutunut ja osa on matkailualueen alku-
peräistä rakennuskantaa, joka on kaavamuutoksen myötä uusiutumassa. 

 

 
Kuva 3 ja Kuva 4. Vasemmalla näkymä korttelista 22 ja oikealla korttelista 21. 
  

Rakennettu kulttuuriympäristö 
Suunnittelualueella ei sijaitse rakennetun kulttuuriympäristön kannalta merkittäviä kohteita.  
Alueella ei myöskään ole tiedossa kiinteitä muinaisjäännöksiä tai muuta arkeologista kulttuuripe-
rintöä.   

Palvelut, työpaikat ja väestö 
Hiekkasärkkien aluetta on pitkäjänteisesti kehitetty matkailualueena. Viimevuosina alueelle on 
rakentunut uutta majoituskapasiteettia, ja ydinkeskustan alue on tiivistynyt rakentamisen myötä. 
Myös hotelli- ja ravintolatoimintaa Rantakallassa halutaan kehittää ja lisätä alueen käyttöastetta. 
Muita palveluita on tarjolla Hiekkasärkkien keskusalueella ja Kalajoen keskustassa. Kaava-alueen 
lähiympäristössä on kortteleita, joissa sallitaan vakituinen asuminen. Kaava-alue kokonaisuudes-
saan on loma-asumista.  

Korttelissa 22 matkailukapasiteetti on tällä hetkellä ravintola, vastaanotto sekä hotellin pääraken-
nuksessa noin n. 50 vuodepaikkaa. Lisäksi kahdessa muussa rakennuksessa on nykyisellään 46 ho-
tellihuonetta/lomahuoneistoa. %. Talvikaudella (loka-huhtikuu) saavutetaan molempien kortte-
leiden osalta noin 20 % käyttöaste ja sesonkiaikana (touko-syyskuu) keskimäärin 60 % käyttöaste, 
vuoden keskiarvo on n. 50 %. 

Korttelin 21 osalta rakennuskanta on viime vuosina uusiutunut. Vanhoja loma-asuntoja on vielä 
käytössä n. 20 kpl rivitaloissa ja 8 kpl erillisissä mökeissä. Viime vuosina rakentuneissa rakennuk-
sissa on loma-asuntoja tällä hetkellä n. 30 kpl. Lisäksi rakenteilla on rakennus, jossa 5kpl loma-
asuntoja ja suunnitteilla rakennus, johon on tulossa 8kpl asuntoja. 
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Kunnallistekniikka 
Kaava-alueelle sijoittuu kunnallisteknistä verkostoa, kuten sähkö-, viemäri-, vesijohto- ja huleve-
silinjoja (kuva 5). Korttelin 21 eteläosassa on vastikään uusittu puistomuuntamo, johon on jätet-
tävä kaavassa riittävät varoalueet. 
 

 

Kuva 5. Alueen kunnallistekniikka. Punaisella värillä on esitetty viemärit ja sinisellä vesijohdot. 

  
Liikenne 
Liikennemääriä suunnittelualueella ei ole mitattu. Arvion mukaan ne tulevat jonkin verran kasva-
maan uuden hotelli- ja loma-asuntorakentamisen myötä. Toisaalta kaava-alueen lävistävä Mat-
kailutie on alueen pääkatu ja sen kapasiteetti on hyvä. Jäkälätie palvelee pääasiassa korttelia 21. 
Se on nykyisellään hiekkapäällysteinen. Suunnittelualueen liikenne koostuu pääasiassa läpikulku-
liikenteestä eli Kalajoen ja Hiekkasärkkien sisäisestä liikenteestä, matkailijaliikenteestä ja osin 
puhtaasti ”maisema-ajelusta”. Toissijaisesti varsinaisen kaava-alueen matkailijoiden ja loma-asuk-
kaiden liikkumisesta alueen sisällä tai sinne ja sieltä pois.  

Suunnittelualueen lähiympäristössä on dyyni- ja viheralueita, jonne on rakentunut kevyen liiken-
teen reittejä. Reitit yhdistävät matkailualueen eri osa-alueita toisiinsa. Lisäksi on rakentunut ul-
koilupolkuja sekä nk. lautapolku hietikolle. 

3.1.3 Maanomistus 

Pääosa kaava-alueesta eli korttelialueet ovat yksityisessä omistuksessa. Katualueet ovat lähes ko-
konaan kaupungin omistuksessa. Kuvassa 6 on esitetty Kalajoen kaupungin maanomistus suunnit-
telualueella. 
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Kuva 6. Kaupungin maanomistus on esitetty sinisellä ja kaava-alueen likimääräinen rajaus mus-
talla viivalla. Valkoisella pohjalla olevat alueet ovat yksityisessä omistuksessa. 

4  S U U N N I T T E LU T I L A N N E  

4.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Maankäyttö- ja rakennuslain 24 §:n mukaan alueiden suunnittelussa on huolehdittava valtakun-
nallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteut-
tamista. 

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. 

Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista on annettu julkipanon jäl-
keen Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2017. Kyseisellä päätöksellä valtioneuvosto korvaa valtio-
neuvoston 30. päivänä marraskuuta 2000 tekemän ja 13. päivänä marraskuuta 2008 tarkistaman 
päätöksen valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. Tavoitteita uudistettiin siten, että ne kos-
kevat nykyistä rajatummin keskeisimpiä valtakunnallisia näkökohtia ja ovat nykyistä selkeämpiä. 
Päätös tuli voimaan 1.4.2018.  

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 
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4.2 Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava 

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava 
Pohjois-Pohjanmaan kokonaismaakuntakaavaa on uudistettu vaihemaakuntakaavoituksen peri-
aatteella (MRL 27 §) vuodesta 2009 alkaen. Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 1. vaihekaava 
on hyväksytty maakuntavaltuustossa 2.12.2013 ja 2. vaihekaava on hyväksytty maakuntavaltuus-
tossa 7.12.2016 ja molemmat ovat lainvoimaisia.   

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistamisen viimeinen vaihe, 3. vaihemaakuntakaava hy-
väksyttiin maakuntavaltuustossa 11.6.2018. Hyväksymispäätöksestä tehtiin Pohjois-Suomen hal-
linto-oikeuteen kahdeksan valitusta. Maakuntahallitus päätti 5.11.2018 kokouksessaan (§ 232) 
määrätä 3. vaihemaakuntakaavan tulemaan voimaan maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n nojalla. 
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on välipäätöksessään hylännyt vaatimukset keskeyttää Pohjois-
Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan täytäntöönpano, joten 3. vaihemaakuntakaavan täytän-
töönpano voi jatkua. Kaavasta tehdyt valitukset eivät koske kaavoitettavaa aluetta eikä sitä kos-
kevia kaavamääräyksiä.  

Suunnittelualuetta koskevat seuraavat* maakuntakaavan määräykset: 

A-1 Taajamatoimintojen alue. Merkinnällä osoitetaan asumisen, palvelujen, teollisuus- ja 
 muiden työpaikka-alueiden ym. taajamatoimintojen sijoittumisalue ja laajentu- 
 misaleita. Lisämerkintä –1 osoittaa, että alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa 
 ja käytössä tulee ottaa huomioon maankohoamisrannikon erityispiirteet.  

ge-3  Arvokas geologinen muodostelma. Tuuli- ja rantakerrostuma. Merkinnällä osoitetaan 
 luonnon- ja maisemansuojelun kannalta valtakunnallisesti arvokkaat geologiset muo-
 dostumat.   

kk-6 Kalajoen matkailukaupunki. Merkinnällä osoitetaan aluetta, jota kehitetään kansainvä-
 lisenä matkailu- ja kaupunkikeskuksena. 

mv-5 Kalajoen alue. Alueen kehittäminen merellisenä matkailualueena perustuu Kalajoen 
 matkailukaupungin palveluihin sekä Rahjan saariston ja muun maankohoamisrannikon 
 luonnon- ja kulttuuriympäristöön liittyviin virkistys- ja vapaa-aikatoimintoihin. 

 Luonnon monikäyttöalue. Merkinnällä osoitetaan virkistyskäytön kannalta kehitettäviä,  
 arvokkaita luontokohteita sisältäviä aluekokonaisuuksia. 

 Pohjavesialue. Tärkeä pohjavesivyöhyke. Merkinnällä osoitetaan laajoja, useista pohja-
 vesialueista muodostuvia vyöhykkeitä, jotka soveltuvat pohjaveden ottamiseen maa-
 kunnallista tai seudullista tarvetta varten. 

 *Yksityiskohtaisemmat kaavamääräykset on esitetty voimassa olevassa kaavakartassa. 

 

Kuva 7. Ote Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavojen yhdistelmäkartasta. 

https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/file.php?6267
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4.3 Yleiskaava 

Hiekkasärkkien Rantaharjualueen osayleiskaava 

Kalajoen valtuusto on 26.2.2008 § 19 hyväksynyt Hiekkasärkkien rantaharjualueen osayleiskaa-
van. Suunnittelualuetta koskevat seuraavat* yleiskaavamääräykset: 

 

 Merkinnällä on osoitettu hotellien, majoitus- ja kaupallisten palvelujen keskittymä. 

 

RM-1 Matkailupalvelujen alue. Alue on tarkoitettu matkailun kaupallisille palveluille ja  

 majoitustoiminnoille. 

 

 Maisematie/paikoitus. Kehitettävä hidaskatumainen maisematieosuus, jonka  
 yhteydessä pysäköintialueita. 

 

  Kevyenliikenteen pääyhteys. 

 

  *Yksityiskohtaisemmat kaavamääräykset on esitetty voimassa olevassa kaavakartassa. 

 

 
Kuva 8. Ote Hiekkasärkkien Rantaharjualueen yleiskaavasta, 2008. 

  

rm 
-h 
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4.4 Asemakaava 

Hiekkasärkkien asemakaava 
Kalajoen valtuusto hyväksyi 24.9.2018 Hiekkasärkkien asemakaavan vaiheittaisen muutoksen osa-
alueelle 2. Kyse oli vaiheasemakaavasta, joka käsitteli pääasiassa vakituisen asumisen osoitta-
mista loma-asuntorakentamiseen osoitetuille korttelialueilla. Tällä alueella vaiheasemakaavassa 
Matkailutie muutettiin katualueeksi ja laajennettiin liittymäkieltoa. Muilta osin kaavamuutosalu-
eella on voimassa asemakaava vuodelta 1991, jossa korttelit on osoitettu merkinnällä RM Mat-
kailua palvelevien rakennusten korttelialue. Suunnittelualueen kortteleilla ei sallita pysyvää asu-
mista. Voimassa olevassa asemakaavassa on osoitettu kortteliin 22 kerrosluku ½ II ja kortteliin 21 
kerrosluku I-II. Rakennusoikeutta korttelissa 21 on 7000 m² ja korttelissa 22 on 4560 m².    

 
Kuva 9. Ote voimassa olevien asemakaavojen yhdistelmästä. Suunnittelualueen likimääräinen ra-
jaus on merkitty punaisella. 

Poikkeamislupa  
Korttelin 22 tonttien 1 ja 2 rakentaminen on toteutettu poikkeamislupamenettelyllä, poiketen 
asemakaavassa osoitetusta kerrosluvusta. Korttelin rakennusoikeutta on käytetty painottuen ton-
teille 1 ja 2.  Maanomistus on siirtynyt kiinteistöosakeyhtiöille. Asemakaavassa on tarpeen toden-
taa poikkeamisluvassa myönnetty rakentaminen. 
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4.5 Muut suunnitelmat ja selvitykset 

 
Alueelle ei laadita varsinaisia erillisselvityksiä, vaan kaavahankkeessa hyödynnetään mm. Hiek-
kasärkkien Rantaharjualueen osayleiskaavan sekä Hiekkasärkkien vaiheittaisen asemakaavan 
muutoksen yhteydessä laadittuja selvityksiä. 

Viitesuunnitelmat 
Kaavan yhteydessä on päätetty laadituttaa kaupungin toimesta viitesuunnitelmat vaihtoehtoisten 
kaavaratkaisuiden tutkimiseksi sekä havainnollistamaan alueen maankäytön tavoitetilaa. Viite-
suunnitelmat on laatinut Studio Puisto Arkkitehdit Oy syksyn 2020 aikana. Viitesuunnitelmien 
pohjalta kaupunki laatii kaavatyön aikana rakennustapaohjeet alueelle. 
 
Rakennusjärjestys 
Rakennusjärjestys on hyväksytty Kalajoen valtuustossa 30.1.2003 § 9. Rakennusjärjestystä ollaan 
uudistamassa. Rakennusjärjestysehdotus on menossa lautakuntakäsittelyyn helmikuussa 2021.   

Rakennuskiellot 
Suunnittelualue ei ole rakennuskiellossa. 

Pohjakartta 
Kalajoen asemakaavoitetulle alueelle on tehty numeerinen pohjakartta, jota pidetään ajan tasalla 
maastomittauksin kaupungin toimesta. Korkeuskäyrät on vuonna 2012 muutettu N2000- järjes-
telmään. Pohjakartta on MRL:n 54 a §:n mukainen ja täyttää JHS 185:n vaatimukset. 

Maisemakuvallinen tarkastelu 
Kaavaehdotusta valmisteltaessa on tarkasteltu alueen maisemakuvaa laajemmin. Tämän kaava-
selostuksen kohdassa 5.6. on siitä esitetty maisemakuvallinen silhuettitarkastelu verrattuna nyky-
tilanteeseen sekä kaavaluonnosvaiheen ratkaisuun. 
 

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 

Asemakaavamuutos on käynnistynyt maanomistajan aloitteesta. Asemakaavan muutoksen tar-
koituksena on mahdollistaa Rantakallan hotellialueen ja koko korttelin 22 kehittyminen nykypäi-
vän matkailua tukien sekä päivittää Jäkälätien ja Matkailutien välisen korttelin 21 asemakaava 
siten, että se mahdollistaisi alueen uudistumisen sekä jäsentymisen uutta matkailuasumista var-
ten.  

5.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 

Aloitteen kaavan laatimisesta on tehneet yksityiset maanomistajat. 

Kaavoitus- ja elinvoimalautakunta päätti 7.4.2020 § 45, että ennen kaavahankkeen käynnistä-
mistä järjestetään kaavahankkeen alueen maanomistajan ja kaupungin edustajien välinen tavoi-
tekeskustelu.  

Tavoitekeskustelu käytiin 16.4.2020. Siinä selkeytettiin kaupungin asettamia tavoitteita maan-
omistajan ja kaavakonsultin kanssa. Sekä Kalajoen kaupungin että maanomistajan tavoitteet on 
kirjattu osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan. Sekä kohdassa 5.4. asemakaavan tavoitteet. 
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Kaavoitus- ja elinvoimalautakunta päätti kokouksessaan 5.5.2020 § 61 esittää kaupunginhallituk-
selle asemakaavan muutoksen käynnistämistä ja vireille asettamista sekä maanomistajalta perit-
tävää korvausta asemakaavan laatimisesta.  

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 18.5.2020 § 133 jättää asian pöydälle. 

 
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 8.9.2020 § 241 käynnistää asemakaavan muutoksen 
Hiekkasärkkien alueella kortteleissa 21 ja 22 saattaa asemakaavan muutoksen vireille asettamalla 
hanketta kuvaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville MRL 63 §:n mukaisesti; ja li-
säksi periä maanomistajalta asemakaavan laatimisesta hinnaston mukaisen korvauksen. 

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 osallistua kaavan valmisteluun, esimerkiksi arvioida kaavan vaikutuksia ja 
lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä kaavan valmisteluaineistosta tai jättää muistutuksia 
kaavaehdotuksesta. Viranomaisia ovat mm. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäris-
tökeskus, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Jokilaaksojen pelastuslaitos sekä Kalajoen kaupungin tekni-
nen- ja ympäristölautakunta. Muita toimijoita alueella ovat Elisa Oy, Elenia Verkko Oy, Kalajoen 
Lämpö Oy, Vesikolmio Oy sekä Osuuskunta Valkeavesi. Alueella toimivia yhdistyksiä ovat Kalajoen 
yrittäjät ry ja Kalajoen matkailuyhdistys ry. 

5.3.2 Vireilletulo 

Asemakaavan muutoksen suunnittelutyö on käynnistetty Kalajoen kaupunginhallituksen päätök-
sellä 8.9.2020 § 241 ja saatettu vireille asettamalla osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville 
17.9.2020 alkaen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta on kuulutettu 
Kalajokiseutu -lehdessä ja kaupungin kotisivuilla. Kaavaprosessin eri vaiheissa tiedotetaan kaava-
muutosalueen maanomistajia, sekä alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen maanomistajia kirjeitse 
sekä pyydetään tarvittavat lausunnot eri viranomaisilta.  

5.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 17.9.-16.10.2020 välisen ajan. Nähtävillä-
oloaikana saapui kolme lausuntoa (ELY-keskus, Pelastuslaitos ja Museo, arkeologia) sekä yksi mie-
lipide. Lausunnot eivät aiheuta muutoksia suunniteltuun kaavahankkeeseen. 

Lausunnot ja mielipiteet  
Lausunnon osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta jätti Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Jokilaak-
sojen pelastuslaitos ja Pohjois-Pohjanmaan museo/Argeologia. Mielipiteen jätti As Oy Hiekkasärk-
käin Timantti A ja B.  

Ote Jokilaaksojen pelastuslaitoksen lausunnosta: 

Pelastusviranomainen on tutustunut asiakirjoihin ja toteaa, ettei kaavoituksen tässä vaiheessa ole 
huomautettavaa. Pelastusviranomainen antaa lausuntonsa asemakaavan muutosluonnoksesta. 

Ote Pohjois-Pohjanmaan museo/Arkeologia lausunnosta: 
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--Kaavoitettava alue sijaitsee noin 5-10 m mpy. Alue on paljastunut veden alta vasta 1000-luvun 
jälkeen. Kaava-alueella ei ole tehty arkeologista inventointia. Kaava-alueen kaakkoispuolella on 
tehty Hiekkasärkkien mantereenpuolen osayleiskaavan arkeologinen inventointi vuonna 2017 
(Keski-Pohjanmaan arkeologiapalvelut).  Nyt kaavoitettavalla alueella ei sijaitse tunnettuja ar-
keologisen kulttuuriperinnön kohteita. Alue on lähes kokonaan modernin maankäytön alaisena 
eikä siten ole potentiaalista aluetta arkeologisille kohteille. Tämän vuoksi asemakaavan muutos-
alueelle ei ole tarvetta tehdä tarkempia arkeologisia selvityksiä. 

Ote Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunnosta: 

--ELY-keskus on tutustunut aineistoon ja ilmoittaa vastauksenaan, ettei sillä ole asiassa varsi-
naista lausuttavaa tässä vaiheessa. ELY-keskus esittää tässä vaiheessa kaavoitusta edistävinä 
näkökulmina seuraavaa: 
- Kaavamuutosalue sijoittuu osin näkyvälle ja keskeiselle Hiekkasärkkien matkailun ja alueen ym-
päristön kannalta merkittävälle paikalle, mikä korostaa maisemallisten vaikutusten arvioinnin 
merkitystä hankkeessa. 
- Alueella on voimassa v. 1991 laadittu asemakaava sekä alueelle on laadittu kaupunginvaltuus-
ton 24.9.2018 (§ 99) hyväksymä MRL 50.2 §:n mukainen Hiekkasärkkien vaiheittainen asema-
kaavan muutos (osa-alue 2). Voimassaoleva asemakaavatilanne muodostuu näistä alueelle laa-
dituista kaavoista. Koska nyt laadittavalla kaavalla muutetaan molempia alueelle laadittuja ase-
makaavoja on hyvä kiinnittää kaavan laadinnassa ja kaavan käsittelyvaiheissa kaavatilantee-
seen erityistä huomiota. 
- Kaavoitettava alue sijaitsee Kourinkankaan pohjavesialueella. Laadittavassa kaavassa on tar-
peen antaa riittävät määräykset pohjavesien suojelusta. Mikäli alueelle suunnitellaan maaläm-
pökaivoja, tulee niistä pyytää ELY-keskuksen lausuntoa. Maalämpökaivon toteuttaminen pohja-
vesialueella voi myös edellyttää vesilain mukaisen luvan hakemista Pohjois-Suomen aluehallinto-
virastosta. 
- ELY-keskus toteaa näkemyksenään, ettei hankkeesta ole tarpeen järjestää MRL 66 §:n mukais-
taviranomaisneuvottelua ennen kuin kunta varaa osallisille tilaisuuden mielipiteiden anta-
miseksi. ELY-keskuksen ja kunnan kesken voidaan tarvittaessa järjestää työneuvotteluja. 
- ELY-keskus lausuu hankkeesta tarkemmin sen luonnosvaiheessa. 

 

Mielipiteessään As Oy Hiekkasärkkäin Timantti A ja B esittävät asemakaavan muutosta kortteliin 
22 omistamilleen tonteille 1 ja 2 siten, että kaavamuutoksen myötä asemakaava mahdollistaisi 
vakituisen asumisen molemmissa taloyhtiöissä sekä huomioidaan toteutunut tilanne kerroskor-
keuden osalta. Korttelin 22 tontit 1 ja 2 rajautuvat vuonna 2018 hyväksytyn vaiheittaisen kaava-
muutoksen osa-alueen 1 kaava-alueeseen, jossa vakituinen asuminen sallitaan. Perusteluina mie-
lipiteessä esitetään, että vakituisen asumisen mahdollistaminen tuottaa seuraavanlaisia etuja 
sekä taloyhtiöille että Kalajoen kaupungille; 

1. mahdollistaa alueelle vakituisia ja ympärivuotisia asukkaita, jotka tasoittavan ruuhkahuippuja 
voimakkaan syklisellä matkailualalla 

2. monipuolistaa ja laajentaa asukaskuntaa sekä mahdollistaa ympärivuotisten palvelujen kehit-
tämisen Särkkien alueella 

3. sijoittaja- tai omistamisen riski alueella pienenee ja/tai tulee houkuttelevammaksi pitempiai-
kaisen vuokrauksen tullessa mahdolliseksi 

4. uusien veronmaksajien houkutteleminen kaupunkiin, erityisesti Hiekkasärkkien poikkeukselli-
selle alueelle 

5. mainehyöty kaupungille vakituisen asumisen mahdollistamisesta 
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Kaavoitus- ja elinvoimalautakunta käsitteli mielipiteen kokouksessaan 3.11.2020 § 138. Mielipide 
kokonaisuudessaan oli kokouksen oheisaineistona. Ote valmistelutekstistä: Kalajoen kaupunki on 
linjannut vakituiseen asumiseen osoittavat alueet vaiheittaisten kaavamuutosten yhteydessä. 
Vuonna 2018 vaiheittaisen kaavamuutoksen osa-alueen 2 yhteydessä on todettu, että Hiekkasärk-
kien alueella on jätetty tiivis ydin alue pysyvän asumisen ulkopuolelle. Kaavoituksen yhteydessä 
on katsottu, että ydinalueen rajaaminen vakituisen asumisen ulkopuolelle turvaa matkailupalve-
luiden säilymisen alueella. Ydinalueen osoittaminen vakituiseen asumiseen vähentää pitkällä ai-
kavälillä matkailun mahdollisuuksia ja matkailun kapasiteetti vähenee. 

Kaavoitus- ja elinvoimalautakunta päätti, että vakituista asumista ei osoiteta kaavamuutoksessa 
korttelin 22 alueelle, eikä käyttötarkoitusta muuteta As Oy Timantti A ja B taloyhtiöiden osalta. 
Hotelliympäristön katsottiin sijaitsevan matkailulle varatulla ydinalueella.  

Kaavaluonnosaineisto l. valmisteluaineisto 

  

Kuva 10. Ote asemakaavamuutosluonnoksesta, pvm 1.12.2020. 
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Kaavaluonnosvaiheen eli valmisteluvaiheen kuuleminen  

Kaavaluonnosaineisto pidettiin yleisesti nähtävillä 10.12.2020 – 8.1.2021 välisen ajan Kalajoen 
kaupungin kotisivuilla sekä kaupungintalolla, huomioiden Covid-19 rajoittamistoimet. Lisäksi jär-
jestettiin virtuaalinen yleisötilaisuus 15.12. klo 17. Tilaisuudesta ilmoitettiin lehtikuulutuksella Ka-
lajokiseutu -lehdessä ja kaupungin kotisivuilla. Tilaisuudessa esiteltiin viitesuunnitelmat ja kaava-
luonnos. Sen jälkeen oli mahdollisuus esittää kysymyksiä ja käydä keskustelua. Teams-ohjelmalla 
järjestetyssä tilaisuudessa oli osallistujia 6 asianosaista (maanomistajat ja kaavoitushenkilökunta) 
ja 11 osallista.  

Nähtävilläolon aikana saatiin neljä lausuntoa ja kaksi mielipidettä. Lausuntojen ja mielipiteiden 
sisältö sekä kaavoittajan vastineet on esitetty erillisessä liitteessä. 

Kaavaluonnoksesta kaavaehdotukseen 

Saatujen mielipiteiden ja lausuntojen pohjalta on tarkasteltu suunnitelmaa laajemmassa maise-
makuvassa, erityisesti rakennusten sijoittumista ja kerroskorkeuksia. Lisäksi on tarkasteltu raken-
nusoikeuksia sekä hankkeiden toteutettavuutta ja vaiheistamista. Kaavaratkaisun merkittävim-
mät muutokset:  

- korttelista 21 on poistettu yksi korkeampi rakennus ja kaikkien kolmen korkeamman raken-
nuksen kerroskorkeutta on madallettu. 

- korttelin 21 rakennusoikeus on kaavaehdotuksessa 7500, kaavaluonnoksessa se oli 9950. Eli 
rakennusoikeuden määrä on pienentynyt 2450 m2. Voimassa olevaan kaavaan nähden raken-
nusoikeuden nosto on vähäinen, 500 m2. 

- korttelissa 22 on keskimmäistä rakennusta madallettu. Ja korttelin numeerinen rakennusoi-
keus on pienentynyt 100 m2. Porrashuoneiden ja hissin osalta on annettu lievennyksiä, jotta 
nämä voidaan toteuttaa laadukkaasti lämpiminä tiloina. Kaikkien rakennusten koko on viite-
suunnitelmaan nähden pienentynyt.  

- on mahdollistettu autokatosten sekä pienten talousrakennusten rakentuminen korttelin 21 
pohjois- ja eteläosaan. Toisaalta kaavamääräyksiin on lisätty tavoitteita puuston säästä-
miseksi.  

- on tarkasteltu tarkemmin rakennusaloja ja jätetty niistä kaavaluonnosvaiheen vaihtoehtoiset 
tarkastelut pois.  

- lisäksi on tarkasteltu rakennusoikeuden sijoittumista rakennusten sisällä ja sitä myötä tarken-
nettu kerroslukumerkintää erityisesti vajaakerrosten osalta.   

- luonnosvaiheen kuulemisen aikana ei tullut erityisiä huomioita liittyen kattomuotoon, joten 
vaihtoehtoinen kattomuoto on jätetty pois ja kaavaehdotus on laadittu nk. leijakattomuodon 
pohjalta. Kaavakarttaan on lisätty harjan suuntaa osoittavat viivat. 

Tarkemmin tavoitteiden tarkentumista ja niihin vaikuttaneita selvityksiä on esitetty kohdassa 
5.4.2. sekä kohdassa 5.6. jossa on esitetty maisemakuvallinen tarkastelu koko laajemmin Hiek-
kasärkkien alueelta sekä varjoanalyysi korttelin 21 pohjoisosan osalta. 
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Kaavaehdotusaineisto   

(täydennetään ehdotusaineiston nähtävilläolon jälkeen) 

 
 

 

 

Kaavan hyväksyminen   

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

5.3.4 Viranomaisyhteistyö 

ELY-keskus esitti lausunnossaan, ettei hankkeesta ole tarpeen järjestää MRL 66 §:n mukaista vi-
ranomaisneuvottelua ennen kuin kunta varaa osallisille tilaisuuden mielipiteiden antamiseksi. Ja 
että ELY-keskuksen ja kunnan kesken voidaan tarvittaessa järjestää työneuvotteluja.  

5.4 Asemakaavan tavoitteet 

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa suunnittelualueen kehittyminen nykypäi-
vän matkailua ja maakuntakaavan tavoitteita tukien. Kaavaa laadittaessa selvitetään suunnitel-
man toteutumisen aiheuttamia vaikutuksia. Erityisesti tarkastellaan kaavan vaikutuksia yhdyskun-
tarakenteeseen, rakennettuun ympäristöön ja maisemaan. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoit-
teet huomioidaan vaikutusten arvioinnin yhteydessä.  

Kaavatyön käynnistämispäätöksen yhteydessä on todettu taloudellisen yhtälön saavuttamisen 
olevan yksi suunnittelun reunaehdoista.   

5.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 

Asemakaavamuutos on käynnistynyt maanomistajan aloitteesta. Sen tarkoituksena on mahdollis-
taa Rantakallan hotellialueen ja koko korttelin 22 kehittyminen nykypäivän matkailua tukien sekä 
päivittää Jäkälätien ja Matkailutien välisen korttelin 21 asemakaava siten, että se mahdollistaisi 
alueen uudistumisen sekä jäsentymisen uutta matkailuasumista varten.  

Maanomistajan tavoitteet: 

Kortteli 22: Koy Kalajoen Rantakallan omistama 50-vuotias hotellirakennus ei palvele tämän ajan 
matkailun tarpeita. Tarkoituksena on purkaa vajaakäytöllä olevia hotellille epäkurantteja etelä-
päädyn tiloja. Rakennus on monilta osin rakennusteknisesti jo elinkaarensa päässä ja nykyiseen 
toimintaan soveltumattomia tiloja ei ole enää taloudellista kunnostaa tämän päivän vaatimuksia 
vastaaviksi. Hotellin alkuperäisessä liikeideassa hotelli-ravintoloissa painotettiin viihde-, koulutus-
, kokous- ja ravintolatoimintaa. Koy Rantakallaan rakennettiin 350-asiakaspaikan ravintola ja sen 
mukainen keittiö varastotiloineen ja vain 14 hotellihuonetta. Nykyinen tarve on kääntynyt päin-
vastaiseksi: majoitustiloja tarvitaan enemmän kuin ravintolatiloja. 
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Purettavan osan tilalle rakennetaan 1. vaiheessa jäävän rakennuksen eteläpuolelle nykyaikaisia 
loma-asuntoja ja hotellihuoneita. Talot vastaavat julkisivuiltaan Koy Hiekkasärkkäin Timantti A- ja 
B-rakennuksia. Huoneet ja huoneistot suunnitellaan hotellin lyhytaikaiseen majoituskäyttöön. Pu-
rettava osa lyhentää Koy Rantakallan hotellirakennusta n. 26 metriä rakennuksen kaksikerroksi-
sesta eteläpäästä yhteensä noin 700 m2. Jäljelle jäävään osaan jää hotellihuoneet, vastaanotto ja 
noin 60-paikkainen ravintola sekä keittiö. Lisäksi alakerrassa ovat tekniset tilat, sauna- ja kokous-
tilat. Myöhemmässä 2. vaiheessa jäljelle jäävä rakennus puretaan ja tilalle rakennetaan uudet tilat 
hotelli-ravintolan käyttöön. Pohjakerrokseen tulee ravintola, keittiö ja vastaanotto. Muut tilat 
ovat majoitustiloja. 

Vaiheen 1 (Timantti C) rakennushanke käsittää Timantti A:n ja B:n kaltaisen rakennushankkeen. 
Tarkoituksena on rakentaa kolmeen kerrokseen hissillinen luhtikäytävällinen loma-asuntokerros-
talo. Lisäksi kellarikerrokseen tulisi rannan suuntaan avautuvia hotellihuoneita. Hankkeen kerros-
ala on n. 1200 k-m2. Tarkoituksena on, että vaiheen 2 (Timantti D) toteuduttua alueella on neljän 
rakennusmassan muodostama yhtenäinen matkailua palvelevan lyhytaikaisen majoitustoiminnan 
kokonaisuus. Tämä edellyttää n. 2400 k-m2 rakennusoikeutta nykyisen hotellirakennuksen ton-
tille, tonttitehokkuuden ollessa n. e=0,36.  

Asemakaavamuutoksella haetaan korttelin 22 tontin 1 jakamista, kerrosluvun nostamista nykyi-
sestä (½ II) yhden kerroksen verran (½ III) sekä rakennusoikeuden nostamista n. 1000 m². Liitteenä 
alustavia luonnoksia hankkeesta. 

Kortteli 21: Alueella on valmiita uusia loma-asuntorivitaloja sekä rakenteilla ja suunnitteilla olevia. 
Yhdessä kaupungin kanssa on todettu korttelin eteläpään kehittämisen tarve korkeammalle ra-
kentamiselle. Kaavamuutoksella tutkitaan korttelin tarkempi jäsennöityminen tontteihin, ajoyh-
teydet sekä rakennusoikeuden jakaantuminen sekä tarvittaessa sen nostaminen vähäisessä mää-
rin. Korttelin eteläosaan esitetään korkeampaa rakentamista (VI-VIII kerrosta).  

Kalajoen kaupungin tavoitteet: 

Kaavamuutoksessa Kalajoen kaupungin tavoitteena on, että dyynin päällä, korttelissa 22 säilyy 
hotellitoiminta Rantaharjualueen osayleiskaavan mukaisesti. Havainnekuvin tarkastellaan alu-
eelle toteutettavan uuden rakennusmassan sopivuutta maisemaan ja matkailukaupungin tavoit-
teisiin korkealaatuisena toteutuksena. Taloudellisen yhtälön saavuttaminen on yksi suunnittelun 
reunaehdoista. Hiekkasärkkien alueella tulee kaavoituksen yhteydessä laadittavaksi rakennusta-
paohjeet, jotka tämän hankkeen osalta tehdään ehdotusaineiston valmistelun yhteydessä. Raken-
nustapaohjeet tukevat kaavamuutoksen lopputulosta ja yhteisiä tavoitteita alueen kehittämi-
sessä. Koska kortteli 22 on sijainniltaan matkailullisesti keskeinen, käytetään tässä hankkeessa ha-
vainnollistamiseen myös kaupungin omaa panostusta, vaikka kysymyksessä on yksityisen maan-
omistajan tekemän aloitteen mukainen kaava-alue. Korttelin 21 osalta kaupungin tavoitteena on 
tukea tavoitetta korkeamman rakennusmassan osoittamisessa korttelin eteläosaan, jolloin myös 
paikoitusmahdollisuudet tulee tarkasteltavaksi tarkemmin. Tavoitteena on tehdä kaavasta mah-
dollistava. 

5.4.2 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen 

Kaavaluonnoksen valmisteluvaiheen aikana on kaavoituksen ja rakennustapaohjeiden laadinnan 
tueksi aloitettu havainnekuvien (viitesuunnitelmat) laatiminen alueelle. Havainnekuvien avulla 
voidaan arvioida hankkeen rakennusmassojen sopivuutta maisemaan ja matkailukaupungin ta-
voitteisiin korkealaatuisena toteutuksena. Viitesuunnitelmien avulla on tarkasteltu vaihtoehtoisia 
maankäytön ratkaisuja alueelle. Suunnittelun lähtökohtana on, että valittavan ratkaisun tulee to-
teuttaa sekä kaupungin että maanomistajan tavoitteet sekä toteuttamisresurssit.  
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Viitesuunnitelmien laatijana on toiminut Studio Puisto Arkkitehdit Oy. Suunnittelu käynnistettiin 
29.9.2020 maastokäynnillä ja työpajatyöskentelyllä, jossa oli edustettuna kaupunki, matkailu, vii-
tesuunnitelman laatijat sekä maanomistajataho. Tilaisuudessa käytiin läpi molempien osapuolten 
(kaupungin ja maanomistajan) tavoitteita ja vähän myös reunaehtoja. Viitesuunnitelmien laatimi-
sen aikana suunnittelun eri osapuolet tuoneet esiin mielipiteitään sekä tavoitteitaan.  

Viitesuunnitelmia esiteltiin Kaavoitus- ja elinvoimalautakunnalle 3.11.2020 § 138. Emma Johans-
son/Studio Puisto Arkkitehdit Oy esitteli kaavamuutosalueen alustavat viitesuunnitelmat ja maan-
omistajan näkemykset vaihtoehdoista. Alustavat vaihtoehtoiset suunnitelmaluonnokset alueen 
rakennus massoista olivat kokouksen oheismateriaalina. Tarkasteltavana lautakunnalla oli neljä 
vaihtoehtoa. Lautakunta päätti, että viitesuunnitelmien valmistelua jatketaan vaihtoehtojen 1. 
(Lohkareet) ja 4. (Majakka) pohjalta.  

Viitesuunnitelmien sisältöä on avattu kohdassa 5.5. asemakaavaratkaisun vaihtoehdot. 

 

Kaavamuutokseen liittyvien viitesuunnitelmien valmistelua jatkettiin Kaavoitus ja elinvoimalauta-
kunnan 3.11.2020 tekemän linjauksen mukaisesti vaihtoehtojen 1 "Lohkareet" ja 4 "Majakka" 
pohjalta. Jatkovalmisteluun valittujen viitesuunnitelmien luonnoksia käytiin läpi kahdessa työneu-
vottelussa. Valmistelun kohteena olevat vaihtoehdot merkittiin maastoon katselmusta varten. 

Lautakunta piti ylimääräisen kokouksen 19.11.2020, jonka yhteydessä tekivät myös maastokäyn-
nin. Näiden pohjalta lautakunta päätti, että viitesuunnitelmien ja kaavaluonnoksen valmistelua 
jatketaan 1. vaihtoehdon “Lohkareet” pohjalta. Kaavaluonnoksen valmistelussa otetaan huomi-
oon seuraavat seikat: 1 Kaavaluonnoksen materiaaliin liitetään vaihtoehtoiset tarkastelut kah-
desta esillä olleesta kattotyypistä. 2 Hotelli- ja ravintolatoiminnan säilyttäminen alueella huomi-
oidaan riittävän sitovasti asemakaavassa ja/tai maankäyttösopimuksessa. 3 Lisärakennusoikeus 
tulisi kohdentaa ensisijaisesti korttelin 21 alueelle. 4 Lisärakennusoikeudesta, mahdollisista kun-
nallistekniikan kustannuksista sekä muista esille tulleista yksityiskohdista, kuten näköalatasan-
teen rakentamisesta ja riittävien näkymien huomioimisesta neuvotellaan ja sovitaan maankäyttö-
sopimuksella tai muulla erillisellä sopimuksella. 

Kaavan lähtökohta-aineiston tavoitteisiin nähden on viitesuunnittelun ja alueen laajemman tar-
kastelun myötä päädytty esittämään molempiin kortteleihin suurempia rakennusoikeuksia ja kor-
keampia kerroskorkeuksia. Tätä tukee se, että alueen katsotaan sijaitsevan matkailulle varatulla 
ydinalueella. Toteuttamisen resurssit ja vaiheistus on olleet olennaisena tarkasteltavana osa-alu-
eena suunnittelun aikana. Erityisesti on painotettu hotelli- ja ravintolatoiminnan säilymistä. 

 

Osallisten tavoitteet; Kaavaluonnoksen valmisteluvaiheessa ei ole tullut suunnittelun osapuolten 
ja lautakunnan lisäksi muiden osallisten taholta esille uusia tavoitteita kaavan sisällön suhteen. 
Saapuneet lausunnot ja mielipiteet on esitetty kohdassa 5.3.3. 

 

Kaavaehdotusta valmistellessa on erityisesti tarkasteltu maisemallisten ja laadullisten tavoittei-
den ohella toteuttamisresursseja sekä alueen rakentumisen vaiheistamista. Näiden pohjalta on 
kaavaratkaisuun tehty muutoksia, jotka on pääpiirteissään kuvattu kohdassa 5.3.3. 

 

Kaavahankkeen aikana esiin tulevat muut tarkentuvat tavoitteet esitetään kaavatyön edetessä.   
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5.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot 

Asemakaavamuutoksen valmisteluvaiheessa on laadittu asemakaavamuutostyötä ohjaamaan vii-
tesuunnitelmat, joiden pohjalta on käyty keskustelu kaavaratkaisun vaihtoehdoista. Aivan aluksi 
mukana oli neljä ideaa erilaisista rakennustyypeistä ja niiden sijoitteluvaihtoehdoista.  

 

VAIHTOEHTO 1 ”LOHKAREET” 
 

 

 
 

VAIHTOEHTO 2 ”TERASSI” 
 

 

 

VAIHTOEHTO 3 ”KALASTAJAKYLÄ” 
 

 

 

VAIHTOEHTO 4 ”MAJAKKA” 
 

 

 
 

Kuvat Studio Puisto Arkkitehdit Oy 
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Vaihtoehtoja käsiteltiin viitesuunnitelmia ohjaavassa työryhmässä 26.10.2020 Keskustelun poh-
jalta päätettiin viedä viitesuunnitelmat Kaavoitus- ja elinvoimalautakunnalle tarkasteltavaksi 
3.11.2020. Lautakunta valitsi neljästä vaihtoehdosta kaksi jatkotyöstettäväksi. Näistä vaihtoeh-
doista on esitetty kaavan tavoitteisiin pohjaava vaihtoehtojen arviointi ja vertailu kohdassa 5.6. 

Jatkotyöskentelyssä vaihtoehtoja käytiin läpi työryhmässä 12.11.2020. Keskustelua käytiin vaih-
toehdon ”Lohkareet” osalta erityisesti rakennusten kattomuodoista sekä rakennusten sijoitte-
lusta ja määrästä korttelissa 21. Vaihtoehdon ”Majakka” osalta mietittiin ratkaisuja rakennustypo-
logian haasteisiin sekä sen toteuttamisen haasteita. Molempia vaihtoehtoja kehitettiin edelleen 
Studio Puiston toimesta.  

Rakennusten paikat merkittiin maastoon ja niitä tarkasteltiin maastokäynnillä 19.11. jolloin Kaa-
voitus- ja elinvoimalautakunta piti ylimääräisen kokouksen tarkastellakseen uusimpia suunnitel-
mia ja linjatakseen kaavaluonnoksen valmistelua. Lautakunta päätti, että viitesuunnitelmien ja 
kaavaluonnoksen valmistelua jatketaan vaihtoehdon “Lohkareet” pohjalta ja kaavaluonnoksen 
materiaaliin liitetään vaihtoehtoiset tarkastelut kahdesta esillä olleesta kattotyypistä. Lautakun-
nan päätöstä kokonaisuudessaan oli avattu kohdassa 5.4.2.   

Asemakaavaluonnos on laadittu suunnitelman ”Lohkareet” pohjalta. Sitä käsiteltiin työryhmässä 
20.11.2020, jolloin mietittiin erityisesti kaavamääräyksiä sekä korttelin 21 rakennusten sijoittelua. 
Todettiin että korttelin 21 eteläosan rakennusta joudutaan siirtämään aiemmin viitesuunnitel-
missa esitetystä, uuden puistomuuntamon ja kunnallistekniikan johtojen sijainnin vuoksi.  

Selostuksen kohdassa 5.6. on esitetty rakennusten vaihtoehtoiset kattomuodot sekä korttelin 21 
eteläosan rakennukselle vaihtoehtoinen sijoittelu.  

 

5.6 Vaihtoehtojen arviointi ja vertailu 

VAIHTOEHTO ”LOHKAREET” 
 

 
Kuvat Studio Puisto Arkkitehdit Oy 

 
Suunnitteluratkaisun kuvaus:  
Suunnitteluratkaisun tavoitteena on luoda hotellihuoneista ta-
savartaiset näkymät suuntaamalla ne kohti rantaa ja merta. 
Rakennusten väliin jätetään riittävästi tilaa, jotta kortteliin 21 
osoitetuista uusista rakennuksista saadaan näkymiä korttelin 
22 läpi.  
Korttelissa 22 uudet rakennukset sijoitetaan vaihteleville etäi-

syyksille Matkailutiestä, jolloin rakennusmassat porrastuvat ja 
saadaan luotua näkymiä Matkailutieltä ajettaessa alueen läpi. 
Rakennusten välille on osoitettu rakentamisesta vapaat viher-
alueet, jotka turvaavat näkymien säilymistä. 

 

VAIHTOEHTO ”MAJAKKA” 

 

 
Kuvat Studio Puisto Arkkitehdit Oy 

 
Suunnitteluratkaisun kuvaus:  
Suunnitteluratkaisun tavoitteena on luoda avaria näkymiä Mat-
kailutieltä rakentamalla uudet rakennukset useampaan kerrok-
seen ja samalla ehdottaa myös kortteliin 22 korkeampaa raken-
tamista. Korkea rakennus toimisi myös alueen maamerkkinä. 
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VAIHTOEHTO ”LOHKAREET” 
 

 
 

VAIHTOEHTO ”MAJAKKA” 
 

 

Suunnitteluratkaisun arviointi: 
Aluetta kehitetään luomalla useamman rakennusten ry-
päs, jossa rakennukset ovat yhdessä enemmän kuin yk-
sittäisiä rakennuksia. Kaavan tavoitteisiin nähden on ra-
kennusoikeutta lisätty. Rakennuksista on pyritty saa-
maan samankaltaisia, mutta samalla ilmeeltään vaihtele-
via.  
 
Korttelissa 22 (vasemmanpuoleinen, nk. Rantakallan 
kortteli) on erityisesti kiinnitetty huomiota rakennusten 
välistä merelle avautuviin näkymiin. Lisärakennusoikeus 
n.  2100 m² ja rakennusten korkeus 3½ - 4½ kerrosta + 
kellari. Kolme uudisrakennusta yhdessä muodostavat 
hotellin ja yleisölle avoimet palvelut ravintola ja vastaan-
otto sijoittuvat keskimmäiseen rakennukseen. 
 
Korttelissa 21 näkymät avautuvat ylemmistä kerroksista 
osin vapaasti. Eteläisin rakennus sijoittuu puistomuunta-
mon kohdalle ja yksi rakennus sijoittuu herkän puuston 
alueelle, näitä on tarpeen siirtää. Korttelin pohjoisosasta 
avautuu hienot näkymät ja rakentamisen painopistettä 
voidaan osittain siirtää sinne. Lisärakennusoikeus n. 1700 
m². Korttelirakenne voisi sallia vielä yhden rakennuksen 
lisäämisen. Mieluummin tulisi rakentaa pakan taakse 
kuin sen sisään. 
 

Suunnitteluratkaisun arviointi: 
Aluetta kehitetään kolmen suurmassan pohjalta. Raken-
nusten korkeus ja rakennusten syvyys mahdollistavat 
suuren määrän rakennusoikeutta kolmeen rakennuk-
seen. Toisaalta suuren rakennuksen toteuttaminen on 
taloudellisesti haasteellista ja vaativaa.  
 
Rakennusten väliin jää suuret avoimet tilat, jotka mah-
dollistavat näkymien avautumisen.  
 
Kaukomaiseman kannalta näin suuret rakennusmassat 
ovat avoimella ja herkällä paikalla dyynin päällä sekä li-
säksi vaalittavan puuston kannalta keskeisellä paikalla 
taemmassa korttelissa. Korkean rakentamisen sijoittu-
mista ja vaikutuksia tulisi arvioida laajemmin koko dyyni-
alueella.   
 
Korttelissa 22 lisärakennusoikeus on 1500 m² ja raken-
nusten korkeudet 6+kellari ja 8+kellari. Korttelissa 21 li-
särakennusoikeus on 1500 m² ja rakennuksen korkeus 
10+kellari. 
 
 

Suunnitteluratkaisun vertailu: 
+ maisemassa harmonisempi ja istuvampi 
+ korkea rakentaminen on pakan takana 
- maisema ei avaudu aivan avonaisena 
+ näkymät ovat vaihtelevat 
+ helpommin vaiheistettavissa 

 

Suunnitteluratkaisun vertailu: 
+ näkymät avautuvat paremmin 
- vaiheistaminen on hankala 
- rakennusrunko on syvä ja näkymät osa taaksepäin 
- olemassa olevan rakennuksen varjostaminen 
- tulee liian iso rakennushanke kerralla toteutettavaksi 
- korkea rakentaminen on ”pakan” päällä ja penkalla  
- ranta-alueen kaukomaiseman herkkyys kärsii 

 
 
Kaavoitus- ja elinvoimalautakunta päätti pitää ylimääräisen kokouksen 19.11.2020 ja aloitti kokouksen tarkastellen rakennusten 
paikkoja maastossa ja sen jälkeen kävivät linjakeskustelun. Lautakunta päätti, että kaavaluonnos voidaan laatia vaihtoehto 1 
(Lohkareet) pohjalta. Toisen esillä olleen vaihtoehdon 4 (Majakka) toteuttamiselle ei nähty olevan realistisia mahdollisuuksia. 
Tämän oli kaikki suunnittelun eri osapuolet tuoneet prosessin aikana esille. 
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JULKISIVUT JA KATTOMUODOT 
Varsinainen kaavaratkaisu on siten tehty vaihtoehdon 1 (Lohkareet) pohjalta. Siinä on kuitenkin edelleen haluttu pitää esillä kahta 
vaihtoehtoista kattomuotoa, joista harjakattoinen oli esillä aikaisemmissa vaihtoehdoissa nimellä Kalastajakylä. 
 

 
Kuvat Studio Puisto Arkkitehdit Oy 

 
Molempien rakennustyyppien pääasiallinen julkisivumateriaali on hiekkamaisemaan sopiva tiili, jonka julkisivukäsittely mahdollis-
taa valon ja materiaalin elävän vuorovaikutuksen. 

VAIHTOEHTO ”LEIJA” 

 

VAIHTOEHTO ”KALASTAJAKYLÄ” 

 
Suunnitteluratkaisu:  
Kattomuodon periaate on nurkasta nurkkaan ulottuva harja. 
Rakennuksella on yksinkertainen massa, mutta kattomuodolla 
saadaan dynamisuutta ja tiilenkäytöllä tunnistettavuutta.  

 

Suunnitteluratkaisu: 
Kattomuodon periaate on kaksiharjainen rakennus. Pohjautuu 
ajatukseen harjakattoisten rakennusten kalastajakylistä.  

Suunnitteluratkaisu arviointi: 
+ Istuu maisemaan, olleen eleetön, mutta tyylikäs 
+ ”Hivelee silmiä mukavasti” 
-päädyn ikkunat pienet, niitä tulee avata enemmän 
+Tunnistettava, mutta silti vähän erilainen. 
+ Istuu hyvin yhteen korttelin 22 jo rakentuneiden rakennusten 
”Timanttien” kanssa. 
+ Alkuperäisen lohkareajatuksen mukainen. 
-mahdollisesti useampia vajaakerroksia  

Suunnitteluratkaisu arviointi: 
+Harjat pistävät mukavasti silmään sieltä täältä 
-saattaa viitata tunturikeskuksiin 
-nk. sisäharja ja jiirikaton toteuttaminen haastavaa 
+ toisi eloa ja polveilua 
+ kattolinjassa tulee rytmiikkaa ja vivaihteikkuutta 
+Saa tosi mielenkiintoisia asuntoja (loft-herkkuja) 
-liian erilainen olemassaolevien rakennusten vierellä 
-sopii paremmin rannalle kuin dyynien päälle 
 

”Kun tarjolla on kaksi kaunista, niin silloin tulee muitakin kriteereitä. Omasta mielestä molemmat ovat hyvät.” 
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RAKENNUSTEN SIJOITTUMINEN 
Viitesuunnittelun loppuvaiheessa tuli esille korttelin 21 puistomuuntamon uusi sijainti, jonka seurauksena on täytynyt tarkastella 
erityisesti korttelin eteläosan rakennusten sijoittelua vielä uudelleen. Viitesuunnittelun tuloksena syntynyt ratkaisu on esitetty 
asemapiirroksissa alla. Alla olevissa vaihtoehdoissa on tarkasteltu korttelin 21 (oikeanpuoleinen kortteli) eteläisimmän rakennuk-
sen sijoittumista ja siitä on annettu kaksi sijoitusvaihtoehtoa.  
 

VAIHTOEHTO ”SUORASSA” 

 
 

 
Toisaalta tarkastellaan nä-
kymien ja maiseman avau-
tumista. Ja toisaalta raken-
nuksen sijoittumista raken-
nusryhmässä muiden ra-
kennusten kanssa.  
 
Rakennusta ei voitu sijoit-
taa alun perin tavoitellulle 
paikalle teknisten haastei-
den vuoksi. Kaavaluonnos 
on laadittu siten, että se 
mahdollistaa molemmat si-
joitteluvaihtoehdot. Tarvit-
taessa kaavaehdotukseen 
voidaan sijaintia ja raken-
nusalaa tarkentaa.  
 
Rakennusoikeus, rakennus-
ten määrä ja rakennusoi-
keus on molemmissa vaih-
toehdoissa sama:  
 
KORTTELI 22: Lisärakenta-
minen 1200 + 1200 +1200 
kem2, Kerrosluku: 3-4 
1/2+kellari 
 
KORTTELI 21: Lisärakenta-
minen 1900 +2200+ 1650 
+1700 kem2, Kerrosluku: 6-
8 ½ 

VAIHTOEHTO ”KÄÄNNETTY” 

 
 

 

Rakennusten kaavaluonnosvaiheen vaihtoehtoisten sijoitteluiden suhteen on kaavaehdotukseen valikoitu-

nut alempi vaihtoehto, jossa korttelin 21 eteläisimmästä rakennuksesta avautuu suorat näkymät merelle. 

Korttelin keskivaiheilta on poistunut yksi korkea rakennus. Vaihtoehtoisista kattomuodoista taasen valikoi-

tui vasemman puoleinen eli ns. leijakatto.  
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MAISEMAKUVALLINEN TARKASTELU 
Kaavaehdotuksen laatimisvaiheessa on tehty maisemakuvallinen tarkastelu verrattuna nykytilanteeseen sekä kaavaluonnosvai-
heen ratkaisuun. Alla olevissa kuvissa on tarkasteltu maisemasilhuettia kaukomaisemassa mereltä käsin. 
 

NYKYTILANNE 
 

 
 
KAAVALUONNOSVAIHEEN RATKAISU 
 

 
 

KAAVAEHDOTUKSEN MUKAINEN RATKAISU 
 

 
 

VARJOANALYYSI 
Kaavaehdotuksen laatimisvaiheessa on tehty tarkemmat varjoanalyysit korttelin 21 pohjoisosan rakennusten varjostamisvaikutuk-
sesta. Analyysi näyttää, että rakennukset eivät varjosta pohjoisen puoleisia naapurirakennuksia. Kaava-alueen rakennuksilla on 
varjostusvaikutusta lähinnä kortteleiden sisäisesti toisiin rakennuksiin. 

VARJOTARKASTELU ELOKUINEN ILTA 
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VARJOSTUSTARKASTELU MAALISKUINEN KESKIPÄIVÄ 
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6  A S E M A K A AVA N  KU VAU S  

6.1 Kaavan rakenne 

Kaavamuutoksella muodostuu matkailun ja loma-asumisen rakentamisaluetta sekä katualuetta.  

6.1.1 Mitoitus 

Kaava-alueen pinta-ala on noin 4,2 ha. Korttelialueita muodostuu yhteensä noin 3,75 ha. Sen 
pinta-ala pysyy samana. Katualueiden pinta-ala 0,42 ha (6,5 %). Kortteli- ja katualueiden pinta-
alat on esitetty kuvassa 10. 

Matkailua palvelevalle rakentamiselle osoitetaan rakennusoikeutta korttelissa 21 yhteensä 7500 
k-m2, josta uutta muodostuu voimassa olevaan kaavaan nähden 500 k-m2. Ja korttelissa 22 yh-
teensä 6600 k-m2, josta uutta muodostuu voimassa olevaan kaavaan nähden 2040 k-m2. Koko 
kaava-alueella matkailua palvelevien rakennusten (RM) rakennusoikeutta muodostuu 14100 k-
m2. Lisäystä voimassa olevaan asemakaavaan nähden on 2540 k-m2. 

  

Kuva 11. Pinta-alat kortteli- ja katualueille sekä yhteispinta-ala alleviivattuna. 
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6.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 

Tavoitteena on Hiekkasärkkien matkailukeskuksen erityisen identiteetin voimistaminen sekä mer-
kityksellisyyden ja erottuvuuden näkökulma. Tulee olla matkailun kannalta kiinnostava ja toteut-
tamiskelpoinen samaan aikaan.  
 
Kaavasuunnittelun aikana laadittujen viitesuunnitelmien avulla on pyritty havainnekuvin tarkas-
telemaan tavoiteltavaa ilmettä ja laatua sekä rakennusten korkeuksia ja sijoittumista. Kaavarat-
kaisu mahdollistaa alueen rakentumisen pitkällä aikavälillä. 
 

  
Kuva 12. Havainnekuva / Näkymä rannalta (kaavaluonnosvaiheen kuva). Studio Puisto Arkkitehdit Oy 

Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutumisen varmistamiseksi on tehty maisematarkas-
telut nykytilanteesta, kaavaluonnosvaiheen ratkaisusta sekä kaavaehdotuksen mukaisesta ratkai-
susta. Ne on esitetty kohdassa 5.6. vaihtoehtojen vertailu. Näiden pohjalta voidaan todeta kaavan 
alkuperäisten ja prosessin myötä tarkentuneiden tavoitteiden toteutuvan hyvin. Myös osallisten 
mielipiteet ja viranomaisten lausunnot toivat tärkeitä näkökulmia ja niitä on kaavaratkaisussa py-
ritty huomioimaan. 

6.3 Aluevaraukset 

 
Kaavalla muodostuu Hiekkasärkkien asemakaavan korttelialueet 21 ja 22 sekä katualuetta.  

Korttelialueet  
Matkailua palvelevien rakennusten korttelialue (RM -15 ja RM-16) -merkinnällä osoitetaan tont-
teja 6 kpl kortteleihin 21 ja 22. Tonteista uusia, kaavamuutoksella muodostettavia on 3 kpl. Kort-
telissa 22 kerrosluvuksi on osoitettu (½) IV - V ja korttelissa 21 vastaavasti II sekä VI – VIII. Eli 
neljästä ja puolesta kahdeksaan kerrokseen. Rakennusoikeus on osoitettu numeerisena rakennus-
alakohtaisesti. (Laskennallinen tehokkuusluku on e=0.37.) 

Viheralueet 
Kaava-alue rajoittuu viheralueisiin, mutta sen sisällä ei ole varsinaisia viheralueita. Merkinnällä 
ma- on osoitettu maisemallisesti merkittävät alueet. Ja puuston säilyttämistä koskien on annettu 
erillinen määräys.  

  



Kalajoen kaupunki | Hiekkasärkkien asemakaavan muutos korttelit 21 ja 22 
 _______________________________________________________________________________________ 
 

 

30 

 

Kävely ja pyöräily 

Kevyen liikenteen yhteys dyynialueelle on osoitettu korttelin 22 läpi.  
 

Katualueet 

Kaavalla ei muodostu uutta katuverkkoa. Matkailutien katualue säilyy voimassa olevan asemakaa-
van mukaisena. Ajokieltomerkinnät säilyvät entisellään.  

6.4 Kaavamerkinnät ja -määräykset 

Kaavamerkinnät ja -määräykset on esitetty kaavakartalla. 

6.5 Nimistö 

Asemakaavalla ei osoiteta uutta nimistöä. 

7  K A AVA N  VA I KU T U K S E T  
Hiekkasärkkien kortteleiden 21 ja 22 kaavamuutoksella on vaikutuksia muun muassa alueen yh-
dyskuntarakenteeseen, rakennettuun ympäristöön ja talouteen.  

7.1  Ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön 

Kaavan vaikutukset ihmisten elinympäristössä liittyvät matkailua palvelevan rakentamisen lisään-
tymiseen, tiivistymiseen ja maiseman muutokseen. Rakennusoikeuden määrä alueella kasvaa, 
mutta loma-asumisen muoto säilyy pääosin ennallaan eikä siten tuo uutta käyttötarkoitusta 
elinympäristöön.  

7.2 Maisema, kulttuuri- ja luonnonympäristö 

Muutokset kohdistuvat alueelle, jo rakentuneisiin kortteleihin. Rakentamisen uudelleen järjestely 
vaikuttaa maisemaan pääosin maisemaa avartavasti ja avaavasti nykytilanteeseen verrattuna. 
Alueen kehittyminen sopii matkailulliseen ympäristöön, josta avautuu avoin merimaisema. Nykyi-
senä rajaavana tekijänä on korttelissa 22 matala, mutta laajasti maisemaa peittävä hotelli- ja ra-
vintolarakennus sekä korttelissa 21 asemakaavan matalat kerrosluvut, joten sieltä ei ole avautu-
nut maisemia. Uusien rakennusten voidaan katsoa istuvan maisemaan ja nykytilanteeseen hyvin. 
Selvitysten perusteella alueella ei ole suojeltavia luontoarvoja tai vanhaa kulttuuriympäristöä eikä 
alueella ei sijaitse tunnettuja muinaisjäännöksiä. Mutta kuitenkin on esitetty säilytettäväksi tie-
tyiltä osin puustoa ja ohjattu rakennukset sijoitettavaksi siten, että luonnonvaraista aluetta säilyy 
mahdollisimman paljon korttelissa 21. Myös muilla alueilla on pyrittävä säilyttämään olemassa 
olevaa puustoa. Asemakaavamuutos mahdollistaa korkeamman rakentamisen, joka mahdollistaa 
alueen maapinta-alasta on jäämässä enemmän rakentamisen ulkopuolelle.  

Korttelissa 22 on määritelty uudisrakentamisen rakentumisen myötä ne kohdat, joista maiseman 
tulee avautua avoimena. Tämä on nykytilanteeseen nähden merkittävä parannus.  

7.3 Rakennettuun ympäristö ja yhdyskuntarakenne 

Ympäristö muuttuu kaavamuutoksen toteutuessa tiiviimmäksi ja olemassa olevaa yhdyskuntara-
kennetta hyödyntäen. Osittain rakennuskannassa tapahtuu uuden yhtenäisen uudisrakennusker-
rostuman mahdollistaminen, joita ohjaamaan laaditaan rakennustapaohjeet. Alueen rakentumi-
nen tapahtuu pitkällä aikavälillä ja vaiheittain, vaikka kunnallistekniikka alueelle on jo toteutettu. 
Kaavamuutoksen myötä uutta verkostoa ei ole periaatteessa tarpeen rakentaa, vaan rakennus-
paikat ovat liitettävissä olevan verkoston piiriin. Alueen kunnallistekniikan kapasiteetin riittävyys 
tulee arvioida. 
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7.4 Liikenne 

Kaavamuutos aiheuttaa lisääntyvää liikennettä, sillä rakentamisen ja sitä kautta matkailijoiden 
määrä lisääntyy. Tämän ei voida kuitenkaan katsoa olevan merkittävää alueen luonne ja matkaili-
joiden kokonaismäärä huomioiden. Matkailutie on alueen pääkatu. 

Uusia katualueita ei osoiteta. Kortteleiden sisäiset liikenneyhteydet osin muuttuvat.  Kevyen lii-
kenteen reitti korttelissa 22 säilyy ja se osoitetaan kaavamerkinnällä.  

Liittymien määrää tonteille on tarpeen tarkastella rakennusluvan yhteydessä kriittisesti siten, että 
niiden määrä ei aiheuta haittaa liikenteen selkeydelle, ympäristön turvallisuudelle ja viihtyisyy-
delle 

7.5 Taloudelliset vaikutukset 

Kaavaratkaisulla on toteutuessaan merkittäviä positiivisia taloudellisia vaikutuksia. Sillä on sekä 
välittömiä että välillisiä vaikutuksia. Se hyödyttää matkailuelinkeinon kehittämistä alueella ja tuo 
useammalle ihmiselle mahdollisuuden viettää vapaa-aikaansa nauttia alueen meriluonnosta ja 
hyödyntää alueen palveluita. 

Pystytään hyödyntämään rakentunut kunnallistekniikka ja katurakenne. Uutta katuverkkoa ei ole 
tarpeen tehdä. Kaava ei siltä osin tuo kustannuksia kaupungille, mikäli nykyinen kunnallistekniikan 
verkosto on riittävä. Tonttien lohkomisesta tulee jonkin verran kustannuksia maanomistajalle. 
Tarvittaessa sovitaan maankäyttösopimuksella lisärakennusoikeudesta, mahdollisista kunnallis-
tekniikan kustannuksista sekä muista esille tulleista yksityiskohdista, kuten näköalatasanteen ra-
kentamisesta.  

8  A S E M A K A AVA N  TOT E U T U S  
Asemakaavan toteuttaminen voi alkaa asemakaavan muutoksen lainvoimaiseksi kuuluttamisen 
jälkeen. Alueen rakentamisen seurannasta ja valvonnasta vastaa ensisijaisesti rakennusvalvonta-
viranomainen.  

Alueen toteuttamisen ohjaamiseksi laaditaan erilliset rakennustapaohjeet. Alueella tulee raken-
tamisessa toteuttaa seuraavia suuntaviivoja: 

 
Alueelle rakennettavien uusien rakennusten tulee olla viimeistelyltään laadukkaita. Eritystä huo-
miota tulee kiinnittää rakennusten porrastuvaan sijoitteluun, jolla mahdollistetaan näkymien 
muodostuminen Matkailutieltä ajettaessa alueen läpi. 

Julkisivun päävärin tulee olla hiekan tai murretun harmaan sävy. Tiilten eri sävyt voivat vaihdella 
julkisivupinnoissa hienovaraisesti ja elävöittää siten julkisivun ilmettä. Värimaailmaa suunnitelta-
essa tulee huomioida julkisivujen säilyminen pelkistettynä ja hillittynä. 
 
Katon tulee olla harjakatto, jossa harjalinja kulkee lävistäjänä rakennuksen vastakkaisten kulmien 
kautta. Kattotyyppi tunnetaan myös leijakattona. Parvekkeet voidaan toteuttaa sisäänvedettyinä 
tai yhtenäisenä parvekevyöhykkeenä, kuitenkin siten että parvekkeet eivät muodosta rakennus-
massasta erottuvaa osaa. 
 
Kortteli 21 
Rakennusten sijoittelussa noudatetaan kaavakartassa osoitettuja rakennuspaikkoja. Kaavan mu-
kaisella rakennusten sijoittelulla on pyritty mahdollistamaan näkymät rakennuksista merelle kort-
teliin 22 sijoitettavien rakennusten vapaista väleistä.  
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Kortteli 22 
Rakennusten sijoitteluun tulee kiinnittää erityistä huomiota, jotta rakennusten väleistä muodos-
tuu Matkailutieltä näkymiä merelle. Rakennusten sijoittelussa noudatetaan kaavakartassa osoi-
tettuja rakennuspaikkoja. Kaavan mukaisella rakennusten sijoittelulla on pyritty mahdollistamaan 
maantasonäkymien lisäksi esteettömät näkymät rakennuksista merelle.  
 

Vaiheistus 
Alue rakentunee vaiheittain. Molemmissa kortteleissa rakentaminen on tarkoitus aloittaa niiden 
eteläisimmistä rakennuksista.  

 
 

Kokkolassa 2.2.2021 
 
 
Elina Nissinen 
 
 

 
Kuva 13. Havainnekuva / Näkymä Matkailutietä (kaavaluonnosvaiheen kuva). Studio Puisto Arkkitehdit Oy 
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O S A L L I S T U M I S -  J A  A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A N  ( O A S )  T A R K O I T U S  

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

van vaikutusten arvioinnista. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman avulla kaavan osalliset saavat tietoa kaavan lähtö-

kohdista, aikataulusta sekä osallistumis- ja arviointimenettelystä.  Kaavahankkeen tullessa vireille OAS asetetaan näh-

täville, jotta kuntalaisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä osallistumis- ja arviointimenetelmistä sekä kaavan vai-

kutusten arvioinnista. OAS:n nähtävillä olosta ilmoitetaan kaupungin ilmoituslehdessä ja virallisella ilmoitustaululla. 

Maanomistajille ja kaava alueeseen rajautuvien kiinteistöjen maanomistajille OAS lähetetään kirjeitse. OAS on nähtävillä 

myös Kalajoen kaupungin internetsivuilla osoitteessa www.kalajoki.fi. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on päivitetty 10.12.2020. Päivitetyt kohdat on merkitty yläindeksillä¹. 

K A A V O I T E T T A V A  A L U E   

Asemakaavamuutosalue sijaitsee Kalajoen hiekkasärkkien alueella, käsittäen Matkailutien länsipuolen korttelin nk. Ran-

takallan hotellin alueen ja Matkailutien ja Jäkälätien välisen alueen. Kaavamuutosalueeseen sisältyy Hiekkasärkkien ase-

makaavan mukainen kortteli 21 ja 22 sekä katualueita. Kaavamuutosalue on esitetty kansilehdellä. Suunnittelualue on 

pääosin yksityisessä omistuksessa. Katualueet ovat kaupungin omistuksessa¹.  

K A A V A N  L A A T I M I S T A R V E  

Asemakaavamuutos käynnistyy maanomistajan aloitteesta. Sen tarkoituksena on mahdollistaa Rantakallan hotellialu-

een ja koko korttelin 22 kehittyminen nykypäivän matkailua tukien sekä päivittää Jäkälätien ja Matkailutien välisen kort-

telin 21 asemakaava siten, että se mahdollistaisi alueen uudistumisen sekä jäsentymisen uutta matkailuasumista varten.  

Kortteli 22 

Koy Kalajoen Rantakallan omistama 50-vuotias hotellirakennus ei palvele tämän ajan matkailun tarpeita. Tarkoituk-

sena on purkaa vajaakäytöllä olevia hotellille epäkurantteja eteläpäädyn tiloja. Rakennus on monilta osin rakennustek-

nisesti jo elinkaarensa päässä ja nykyiseen toimintaan soveltumattomia tiloja ei ole enää taloudellista kunnostaa tä-

män päivän vaatimuksia vastaaviksi. Hotellin alkuperäisessä liikeideassa hotelli-ravintoloissa painotettiin viihde-, kou-

lutus-, kokous- ja ravintolatoimintaa. Koy Rantakallaan rakennettiin 350-asiakaspaikan ravintola ja sen mukainen keit-

tiö varastotiloineen ja vain 14 hotellihuonetta. Nykyinen tarve on kääntynyt päinvastaiseksi: majoitustiloja tarvitaan 

enemmän kuin ravintolatiloja. 

Purettavan osan tilalle rakennetaan 1. vaiheessa jäävän rakennuksen eteläpuolelle nykyaikaisia loma-asuntoja ja hotel-

lihuoneita. Talot vastaavat julkisivuiltaan Koy Hiekkasärkkäin Timantti A- ja B-rakennuksia. Huoneet ja huoneistot suun-

nitellaan hotellin lyhytaikaiseen majoituskäyttöön. Purettava osa lyhentää Koy Rantakallan hotellirakennusta n. 26 met-

riä rakennuksen kaksikerroksisesta eteläpäästä yhteensä noin 700 m2. Jäljelle jäävään osaan jää hotellihuoneet, vas-

taanotto ja noin 60-paikkainen ravintola sekä keittiö. Lisäksi alakerrassa ovat tekniset tilat, sauna- ja kokoustilat. Myö-

hemmässä 2. vaiheessa jäljelle jäävä rakennus puretaan ja tilalle rakennetaan uudet tilat hotelli-ravintolan käyttöön. 

Pohjakerrokseen tulee ravintola, keittiö ja vastaanotto. Muut tilat ovat majoitustiloja. 

Vaiheen 1 (Timantti C) rakennushanke käsittää Timantti A:n ja B:n kaltaisen rakennushankkeen. Tarkoituksena on ra-

kentaa kolmeen kerrokseen hissillinen luhtikäytävällinen loma-asuntokerrostalo. Lisäksi kellarikerrokseen tulisi rannan 

suuntaan avautuvia hotellihuoneita. Hankkeen kerrosala on n. 1200 k-m2. Tarkoituksena on, että vaiheen 2 (Timantti 

D) toteuduttua alueella on neljän rakennusmassan muodostama yhtenäinen matkailua palvelevan lyhytaikaisen majoi-

tustoiminnan kokonaisuus. Tämä edellyttää n. 2400 k-m2 rakennusoikeutta nykyisen hotellirakennuksen tontille, tont-

titehokkuuden ollessa n. e=0,36.  

Asemakaavamuutoksella haetaan korttelin 22 tontin 1 jakamista, kerrosluvun nostamista nykyisestä (½ II) yhden ker-

roksen verran (½ III) sekä rakennusoikeuden nostamista n. 1000 m².  

  

http://www.kalajoki.fi/
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Kortteli 21 

Alueella on valmiita uusia loma-asuntorivitaloja sekä rakenteilla ja suunnitteilla olevia. Yhdessä kaupungin kanssa on 

todettu korttelin eteläpään kehittämisen tarve korkeammalle rakentamiselle. Kaavamuutoksella tutkitaan korttelin 

tarkempi jäsennöityminen tontteihin, ajoyhteydet sekä rakennusoikeuden jakaantuminen sekä tarvittaessa sen nosta-

minen vähäisessä määrin. Korttelin eteläosaan esitetään korkeampaa rakentamista (VI-VIII kerrosta).  

Päivitetyt tavoitteet¹ 

Asemakaavaprosessin aikana on kaavamuutoksen tavoitteet tarkentuneet viitesuunnitelmien laatimisen myötä. Ra-

kennusoikeutta ollaan esittämässä molempiin kortteleihin enemmän kuin mitä edellä alkuvaiheen tavoitteissa on esi-

tetty. Asiaa on tarkasteltu sekä kaupunkikuvallisena että maisemallisena muutoksena sekä matkailun tavoitteisiin poh-

jaten. Molemmat korttelit ovat matkailun ydinaluetta. Tarkemmin asiaa on avattu kaavaselostuksessa. 

 

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

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Maankäyttö- ja rakennuslain 24 §:n mukaan alueiden suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyt-
tötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista. 

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava 

Pohjois-Pohjanmaan kokonaismaakuntakaavaa on uudistettu vaihemaakuntakaavoituksen periaatteella (MRL 27 §) vuo-
desta 2009 alkaen. Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 1. vaihekaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 2.12.2013 
ja 2. vaihekaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 7.12.2016 ja molemmat ovat lainvoimaisia.   

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistamisen viimeinen vaihe, 3. vaihemaakuntakaava hyväksyttiin maakunta-
valtuustossa 11.6.2018. Hyväksymispäätöksestä tehtiin Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kahdeksan valitusta. Maa-
kuntahallitus päätti 5.11.2018 kokouksessaan (§ 232) määrätä 3. vaihemaakuntakaavan tulemaan voimaan maankäyttö- 
ja rakennuslain 201 §:n nojalla. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on välipäätöksessään hylännyt vaatimukset keskeyttää 
Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan täytäntöönpano, joten 3. vaihemaakuntakaavan täytäntöönpano voi jat-
kua. Kaavasta tehdyt valitukset eivät koske kaavoitettavaa aluetta eikä sitä koskevia kaavamääräyksiä.  

Suunnittelualuetta koskevat seuraavat* maakuntakaavan määräykset: 

A-1 Taajamatoimintojen alue. Merkinnällä osoitetaan asumisen, palvelujen, teollisuus- ja muiden työ
 paikka-alueiden ym. taajamatoimintojen sijoittumisalue ja laajentumisalueita. Lisämerkintä –1 osoittaa, 
 että alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja käytössä tulee ottaa huomioon maankohoamis-
 rannikon erityispiirteet.  

ge-3  Arvokas geologinen muodostelma. Tuuli- ja rantakerrostuma. Merkinnällä osoitetaan luonnon- ja  
 maisemansuojelun kannalta valtakunnallisesti arvokkaat geologiset muodostumat.   

kk-6 Kalajoen matkailukaupunki. Merkinnällä osoitetaan aluetta, jota kehitetään kansainvälisenä matkailu- 
 ja kaupunkikeskuksena. 

mv-5 Kalajoen alue. Alueen kehittäminen merellisenä matkailualueena perustuu Kalajoen matkailukaupungin 
 palveluihin sekä Rahjan saariston ja muun maankohoamisrannikon luonnon- ja kulttuuriympäristöön 
 liittyviin virkistys- ja vapaa-aikatoimintoihin. 

 Luonnon monikäyttöalue. Merkinnällä osoitetaan virkistyskäytön kannalta kehitettäviä, arvokkaita 
 luontokohteita sisältäviä aluekokonaisuuksia. 

 Pohjavesialue. Tärkeä pohjavesivyöhyke. Merkinnällä osoitetaan laajoja, useista pohjavesialueista 
 muodostuvia vyöhykkeitä, jotka soveltuvat pohjaveden ottamiseen maakunnallista tai seudullista  
 tarvetta varten. 

  

https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/file.php?6267
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Hiekkasärkkien Rantaharjualueen osayleiskaava 

Kalajoen valtuusto on 26.2.2008 § 19 hyväksynyt Hiekkasärkkien rantaharjualueen osayleiskaavan. Suunnittelualuetta 
koskevat seuraavat* yleiskaavamääräykset: 

 

 Merkinnällä on osoitettu hotellien, majoitus- ja kaupallisten palvelujen keskittymä. 

 

RM-1 Matkailupalvelujen alue. Alue on tarkoitettu matkailun kaupallisille palveluille ja majoitustoiminnoille. 

 Maisematie/paikoitus. Kehitettävä hidaskatumainen maisematieosuus, jonka yhteydessä  
 pysäköintialueita. 

 Kevyenliikenteen pääyhteys. 

Hiekkasärkkien asemakaava 

Kalajoen valtuusto hyväksyi 24.9.2018 Hiekkasärkkien asemakaavan vaiheittaisen muutoksen osa-alueelle 2. Kyse oli 

vaiheasemakaavasta, joka käsitteli pääasiassa vakituisen asumisen osoittamista loma-asuntorakentamiseen osoitetuille 

korttelialueilla. Tällä alueella vaiheasemakaavassa Matkailutie muutettiin katualueeksi ja laajennettiin liittymäkieltoa. 

Muilta osin kaavamuutosalueella on voimassa asemakaava vuodelta 1991, jossa korttelit on osoitettu merkinnällä RM 

Matkailua palvelevien rakennusten korttelialue¹. Suunnittelualueen kortteleilla ei sallita pysyvää asumista. Voimassa 

olevassa asemakaavassa on osoitettu kortteliin 22 kerrosluku ½ II ja kortteliin 21 kerrosluku I-II. Rakennusoikeutta kort-

telissa 21 on 7000 m² ja korttelissa 22 on 4560 m².    

Suunnittelualuetta koskevat seuraavat* asemakaavamääräykset: 

 Matkailua palvelevien rakennusten korttelialue. 

 

*Yksityiskohtaisemmat kaavamääräykset on esitetty voimassa olevassa kaavakartassa. 

Poikkeamislupa  

Korttelin 22 tonttien 1 ja 2 rakentaminen on toteutettu poikkeamislupamenettelyllä, poiketen asemakaavassa osoite-

tusta kerrosluvusta. Korttelin rakennusoikeutta on käytetty painottuen tonteille 1 ja 2.  Maanomistus on siirtynyt kiin-

teistöosakeyhtiöille. Asemakaavassa on tarpeen todentaa poikkeamisluvassa myönnetty rakentaminen. 

K A A V A N  L A A T I J A  

Kaavakonsulttina toimii Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy / arkkitehti SAFA Elina Nissinen. Kalajoen kaupungin yh-

teyshenkilöinä toimivat ja hallinnollisen käsittelyn valmistelusta vastaavat kaavoituspäällikkö Nina Marjoniemi 

(30.9.2020 asti), maankäyttöpäällikkö Ari Matkaselkä (1.10.2020 lähtien)¹, kaavasuunnittelija Sanna Matkaselkä sekä 

kaavoitusteknikko Terho Männistö. Yhteystiedot asiakirjan lopussa.  

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

Alueelle ei laadita erillisselvityksiä, vaan kaavahankkeessa hyödynnetään mm. Hiekkasärkkien Rantaharjualueen 
osayleiskaavan sekä Hiekkasärkkien vaiheittaisen asemakaavan muutoksen yhteydessä laadittuja selvityksiä. 

Kaavan yhteydessä on päätetty laadituttaa kaupungin toimesta viitesuunnitelmat vaihtoehtoisten kaavaratkaisuiden 
tutkimiseksi sekä havainnollistamaan alueen maankäytön tavoitetilaa. Viitesuunnitelmat laatii Studio Puisto Arkkitehdit 
Oy syksyn 2020 aikana. Viitesuunnitelmien pohjalta kaupunki laatii kaavatyön aikana rakennustapaohjeet alueelle. ¹ 

  

rm 
-h 

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

Osallisia ovat kaikki, jotka tuntevat itsensä osallisiksi. MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, 

joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä ne viranomaiset ja yhtei-

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

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

tutuksia kaavaehdotuksesta. Viranomaisia ovat mm. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus, Poh-

jois-Pohjanmaan liitto, Jokilaaksojen pelastuslaitos sekä Kalajoen kaupungin tekninen- ja ympäristölautakunta. Muita 

toimijoita alueella ovat Elisa Oy, Elenia Verkko Oy, Kalajoen Lämpö Oy, Vesikolmio Oy sekä Osuuskunta Valkeavesi. Alu-

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

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

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa suunnittelualueen kehittyminen nykypäivän matkailua ja maa-

kuntakaavan tavoitteita tukien. Kaavaa laadittaessa selvitetään suunnitelman toteutumisen aiheuttamia vaikutuksia. 

Erityisesti tarkastellaan kaavan vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen, rakennettuun ympäristöön ja maisemaan. Valta-

kunnalliset alueidenkäyttötavoitteet huomioidaan vaikutusten arvioinnin yhteydessä. 

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

Asemakaavamuutoksen vireilletulosta kuulutetaan paikallislehdessä sekä kaupungin internet-sivuilla. Osallistumis- ja 

arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 17.9.-16.10.2020 välisen ajan.  Asemakaavamuutos asetetaan luonnoksena näh-

täville 10.12.2020. Kaavaehdotus valmistellaan alkuvuodesta 2021 ja kaava on tavoitteena saada lainvoimaiseksi ennen 

kesää 2021¹. Maanomistajan kanssa tehdään kaavoituksen käynnistämissopimus ja ehdotusvaiheessa maankäyttösopi-

mus, mikäli se on aiheellista. 
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Y H T E Y S T I E D O T / K A A V A K O N S U L T T I  
Kaavan suunnittelija   Elina Nissinen   046 923 7300   

E-mail: etunimi.sukunimi@paloranta.fi      
   

  

KAAVOITUSPROSESSI 

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

valtuuston 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 kaupunginhallitus. Yleiskaavan laatimisesta ja hyväksymi-

sestä päättää kaupunginvaltuusto. Kaavojen valmistelusta vastaa kaavoitus- ja elinvoimalautakunta. Osallistumis- ja arvi-

ointisuunnitelmaa päivitetään kaavoitustyön edetessä. 

 

1. KAAVAN VIREILLETULO JA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 

MRL 63§ 

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

ternetsivuilla ja kirjeitse osallisille.  

2. KAAVAN VALMISTELU- ELI LUONNOSVAIHE 

MRL 62§, MRA 30§ 

Kaavaluonnos valmisteluaineistoineen asetetaan nähtäville palautteen saamiseksi ja siitä pyydetään lausunnot viran-

omaisilta. Luonnoksen nähtävilläolosta ilmoitetaan paikallislehdessä, kaupungin internetsivuilla ja kirjeitse osallisille. 

Nähtävilläoloaikana kaavaluonnoksesta voi jättää mielipiteitä. Ensimmäinen viranomaisneuvottelu järjestetään tarvit-

taessa valmisteluvaiheessa. Kaavaluonnos asetetaan nähtäville joulukuussa 2020¹. 

3. KAAVAEHDOTUS 

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

Kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi. Ehdotuksen nähtävilläolosta ilmoitetaan paikallisleh-

dessä, kaupungin internetsivuilla ja kirjeitse osallisille. Kaupunkilaisilla ja osallisilla on mahdollisuus tehdä kaavasta kir-

jallinen muistutus kaavan nähtävilläoloaikana. Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot. Kalajoella muistutukset käsit-

telee kaavoitus- ja elinvoimalautakunta. Muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa, ilmoitetaan kau-

pungin perusteltu kannanotto esitettyyn muistutukseen. Tarvittaessa ehdotusvaiheessa voidaan järjestää viranomais-

neuvottelu. Kaavaehdotus on tavoitteellisesti nähtävillä keväällä 2021. 

4. KAAVAN HYVÄKSYMINEN 

MRL 52§ (ak), 37 § (yk) ja 67§ 

Kaupunginvaltuusto käsittelee kaavan hyväksymistä kaupunginhallituksen esityksestä. Hyväksymispäätöksestä kuulu-

tetaan paikallislehdissä, kaupungin ilmoitustaululla ja kaupungin internetsivuilla. Kaavan hyväksymistä koskevasta pää-

töksestä lähetetään tieto niille kaupungin jäsenille sekä muistutuksen tekijöille, jotka ovat sitä kirjallisesti pyytäneet. 

Kaavan hyväksymisestä voi valittaa Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus voi tehdä kau-

pungille oikaisukehotuksen valitusajan kuluessa. Kaava hyväksytään tavoitteellisesti kevään/kesän 2021 aikana. 

5. KAAVAN VOIMAANTULO 

MRA 93§ 

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

 
 

Y H T E Y S T I E D O T  
Kaavoituspäällikkö   vs. Ari Matkaselkä 044-4691 219¹ 

Kaavasuunnittelija   Sanna Matkaselkä 044-4691 450 

Kaavoitusteknikko   Terho Männistö  044-4691 222 

E-mail: etunimi.sukunimi@kalajoki.fi       www.kalajoki.fi 
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L I I T T E E T   

Kuva 1. Ote Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavojen yhdistelmäkartasta. 

 

 

Kuva 2. Ote Hiekkasärkkien Rantaharjualueen yleiskaavasta, 2008. 
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Kuva 3. Ote ajantasa-asemakaavasta. Suunnittelualueen likimääräinen rajaus merkitty punaisella.¹ 



Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta 208 Kalajoki Täyttämispvm 28.01.2021
Kaavan nimi Hiekkasärkkien asemakaavan muutos korttelit 21 ja 22
Hyväksymispvm  Ehdotuspvm  
Hyväksyjä  Vireilletulosta ilm. pvm 17.09.2020
Hyväksymispykälä  Kunnan kaavatunnus  
Generoitu kaavatunnus   
Kaava-alueen pinta-ala [ha] 4,1811 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]  
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]  Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]4,1811
 

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 4,1811 100,0 14100 0,34  2540
A yhteensä       
P yhteensä       
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä       
T yhteensä       
V yhteensä       
R yhteensä 3,7610 90,0 14100 0,37  2540
L yhteensä 0,4201 10,0     
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 4,1811 100,0 14100 0,34  2540
A yhteensä       
P yhteensä       
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä       
T yhteensä       
V yhteensä       
R yhteensä 3,7610 90,0 14100 0,37  2540
RM 3,7610 100,0 14100 0,37  2540
L yhteensä 0,4201 10,0     
Kadut 0,4201 100,0     
E yhteensä       
S yhteensä       
M yhteensä       
W yhteensä       



H I E K K A S Ä R K K I E N  A S E M A K A A V A N  M U U T O S ,  K O R T T E L I T  2 1  J A  2 2  

KAAVALUONNOKSESTA SAADUT MIELIPITEET JA LAUSUNNOT SEKÄ KAAVOITUKSEN VASTINEET   2.2.2021 

LAUSUNTO / POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS: 

Kaavaluonnoksessa alueen rakennuskorttelien laajuus ja sijainti vastaavat voimassa olevia asemakaavaa. 

Kaavaratkaisu mahdollistaa alueen rakentamisen tavaltaan ja määrältään aiempaa kaavaa tehokkaammin 

matkailua palvelevaan käyttötarkoitukseen. Alueen taloyhtiöt ovat esittäneet myös pysyvän asumisen 

mahdollistamista korttelin 22 pohjoisosalla, johon kaupunki on perustellusti vastineessa todennut 

keskeisten ydinmatkailualueiden säilyttämistä jatkossakin matkailua palvelevassa käytössä. Tämä on myös 

alueen voimassa olevan yleiskaavan mukainen ratkaisu. 

Hiekkasärkkien keskeinen ja matkailun kannalta merkittävä yhtenäinen dyynialue ulottuu parin kilometrin 

matkalle Keskuskarin ja Tahkokorvan väliselle rantavyöhykkeelle. Itä-länsisuunnassa dyynialuetta rajaavat 

länsipuolelta meri ja itäpuolelta rannan suuntaisesti kulkeva harjuselänne. Nyt laadittava kaavamuutos 

sijoittuu dyynialueen pohjoisosaan ja rantaharjun lakialueelle ja osittain korkeimman lakialueen taakse. 

Kortteli 22 sijoittuu pääosin rantaharjun lakialueelle ja kortteli 21 suurelta osin rantaharjun taakse.  

Alueelle on laadittu viitesuunnitelmia, joita on suunnittelutyön kuluessa tarkennettu haluttujen tavoitteiden 

ja toivotunlaisen rakentamisen toteuttamisen ohjaamiseksi. Viitesuunnitelmat sekä niiden kehittyminen 

erilaisten tavoitteiden saavuttamiseksi on kuvattu hyvin selostuksessa. Viitesuunnitelmat viestivät 

tavoitteista korkeatasoiseen rakentamisen tapaan, jota myös suunnitellulla rakentamistapaohjeistuksella 

sekä erilaisilla sopimusmenettelyillä voidaan tukea. 

Kaavaluonnos on korttelin 22 pohjoisosan kohdalla toteava jo rakennettujen taloyhtiöiden osalta (tontit 1 ja 

2, asemakaavassa tontit 2 ja 3) ja kaava päivitetään vastaamaan jo aiemmin poikkeamisluvalla 

rakentunutta tilannetta. Korttelin 22 eteläosassa kaavaratkaisu mahdollistaa kolme erillistä 5–6-kerroksista 

rakennusmassaa, joissa lisäksi voidaan hyödyntää osittain rakennuksen alinta ja/tai ylintä kerrosta 

käyttötarkoituksen mukaisiksi tiloiksi rinteen tai kattomuodon sen mahdollistaessa. Kaavaselostuksen 

mukaan rakentaminen on vaiheistettavissa siten, että hotellitoiminta voisi säilyä toiminnassa alueen 

rakentamisen eri vaiheissa. Kortteliin 21 on taas osoitettu neljä uutta rakennusalaa, joihin on mahdollista 

rakentaa 8–9 kerroksisia matkailua palvelevia rakennuksia. Rakennuksissa voidaan lisäksi osittain 

hyödyntää rakennuksen ylintä kerrosta käyttötarkoituksen mukaisiksi tiloiksi kattomuodon mahdollistaessa. 

Korttelissa 21 sen tontilla 2 on osoitettu lisäksi rakennusala enintään kaksikerroksisille lomarakennuksille 

pääosiltaan jo toteutuneen tilanteen mukaisesti. 

ELY-keskus toteaa, että nyt laadittavalla kaavalla mahdollistetaan alueelle korkeudeltaan aiemmasta 

poikkeavaa rakentamista, erityisesti korttelissa 21. Kaupunki on kehittänyt Hiekkasärkkien aluetta 

pitkäjänteisesti. Esitetty korkea lomarakentaminen tuo alueelle uuden maisemallisen tekijän, jonka 

lisääminen kaavoituksella määrittää omalta osaltaan alueen kehittämistä jatkossa. Ympäristöään 

korkeammalle rakentamiselle on tyypillistä, että se kysynnän mahdollistaessa muodostaa tavoitteita myös 

myöhemmin alueelle sijoittuvalle uudelle rakentamiselle. Siksi nyt laadittavan kaavan yhteydessä olisi hyvä 

selvittää riittävän laajasti Hiekkasärkkien osalta ne mm.  kaupunkikuvalliset, toiminnalliset ja maisemalliset 

tavoitteet, miten alueen rakentumisen toivotaan jatkossa kehittyvän. Tärkeää on myös perustella riittävästi 

muusta rakenteesta poikkeavat ratkaisut. Samassa yhteydessä on hyvä arvioida myös sitä, olisiko nyt 

laadittavalle kaavalle asetettavat tavoitteet saavutettavissa myös hieman matalammalla 

uudisrakentamisella. 



Kaavaselostuksessa on esitetty havainnekuvia ja toteutusta havainnollistavia aluejulkisivupiirroksia. Tältä 

osin aineisto on riittävää lähimaiseman arvioimiseksi. Sen sijaan laajemman maisemakuvan arvioimista 

varten olisi hyvä olla joko kauempaa otettu havainnekuva (esim.  kaavaselostuksen kuvan 1 pohjalta) tai 

3D-mallinnokseen perustuva kuva rakentamisen vaikutuksesta laajempaan ranta-, dyyni- ja 

matkailualueeseen. Tämän aineiston perusteella olisi mahdollista ja myös tarpeellista täydentää 

maisemallisten vaikutusten arviointia. 

Kaavakartalla on osoitettu pohjavesialuetta koskeva pv-1 -kaavamerkintä nykyisin voimassa olevan 

asemakaavan mukaisesti. Pohjavesialueen rajauksessa ei ole tapahtunut muutoksia, mutta ELY-keskus 

esittää pv-1 - kaavamerkinnän selitettä muutettavaksi seuraavaan muotoon: 

Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue. Alueella ei saa tehdä pohjaveden laatua (YSL 17§) ja määrää 

vaarantavia toimenpiteitä.  Tarvittaessa toimenpiteistä tulee pyytää Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, 

liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto (YSL 28 §, VL 3 luvun 2§). Tämä koskee mm. 

maalämpöjärjestelmien sijoittamista alueelle.  

Mikäli kaupungilla on käytössään sisällöltään vastaava kaavamääräys jo voimassa olevissa kaavoissa, 

voidaan käyttää myös sitä.  

ELY-keskuksen liikennevastuualue toteaa, että matkailutie on kokonaisuudessaan siirtynyt 

tienpitoviranomaiselta kaupungin omistamaksi ja hallinnoimaksi katualueeksi. L-vastuualueella ei ole 

huomautettavaa kaavaluonnosvaiheen aineistosta. 

VASTINE ELY-KESKUKSEN LAUSUNTOON: 

Kalajoen kaupungilla on määritelty vuonna 2018 tavoitteet matkailun ydinalueesta, johon tämä alue 

kuuluu. Tätä linjausta vasten on haluttu kehittää tätä aluetta matkailun ydinalueena, jossa on 

hotellitoimintaa, ei pysyvää asumista. Tämä linjauksen ajankohtaisuus tarkistutettiin kaavoitus- ja 

elinvoimalautakunnassa 3.11.2020 § 138. Ja siinä tavoitteellisesti haluttiin pitäytyä. 

Tätä vasten on haluttu näiden tavoitteiden myös näkyvän näiden kortteleiden rakennusten olemuksessa ja 

laadussa, sekä myös aluerakenteellisesti että maisemakuvallisesti on ajateltu, että nämä kaksi merkittävintä 

ydinaluetta, matkailun keskusalue ja nämä kaavoitettavana olevat korttelit, voivat erottua muusta 

matkailualueesta omaleimaisina ja tehokkaampina. Tätä vasten ei ole nähtävissä, että ympäristöään 

korkeampaa rakentamista olisi rakentumassa Hiekkasärkkien alueelle ilman tavoitteellista suunnittelua. 

Maisemakuvan arvioimiseksi on kaavaselostukseen liitetty tutkielmat, jotka osoittavat alueen silhuetin ja 

rakennusten korkeudet. Vertailun vuoksi on tutkittu kaavaluonnoksen mukainen ratkaisu ja 

kaavaehdotuksen mukainen muutettu ratkaisu, jossa useamman rakennuksen korkeutta on laskettu ja yksi 

korkea rakennus on poistettu.  

Kalajoella on vuosien saatossa kaavamuutoksilla ja vaihekaavoilla saatu koko Hiekkasärkkien alueelle pv-1 

merkintä yhtenäiseksi. Jos sitä muutetaan, niin pv-1 merkinnästä on sitten kaksi versiota. Himangalla on 

käytössä pv-2 merkintä ja se on 2-luokan pohjavesialueella. Yhdenmukaisuuden vuoksi on kaupunki 

pitäytynyt käytössä olevassa määräyksessään. Rakennusvalvonnan kanssa on keskusteltu, että heillä on 

käytäntönä pyytää aina pohjavesialueelle sijoittuvista maalämpökaivoista ELY-keskuksen lausunto.  



Kalajoella on käynnissä rakennusjärjestyksen uusiminen ja rakennusjärjestysehdotus on menossa 

lautakuntakäsittelyyn helmikuussa 2021. Siinä on esitetty pohjavesialueita koskien mm. seuraavaa: 

Maalämmön käyttäminen (lämpökaivo, maapiiri) lämmitysjärjestelmänä vaatii toimenpideluvan sekä 

uudisrakentamisessa että lämmitysjärjestelmän vaihdoksessa. Pohjavesialueella, vedenottamon suoja-

alueilla tai vesistöön sijoittamisessa tulee huomioida myös vesilain mukaisen lupatarpeen selvittäminen 

ennen toimenpiteeseen ryhtymistä. Vesilain mukaisen luvantarpeen arvioi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. 

-- Lisäksi tulee huomioida Kalajoen kaupungin ympäristösuojelumääräykset käytettävistä 

lämmönsiirtoaineista ja poraustyön hallinnasta. 

ELY-keskuksen liikennevastuualueen huomio merkitään tiedoksi. 

LAUSUNTO; POHJOIS-POHJANMAAN MUSEO / RAKENNETTU KULTTUURIYMPÄRISTÖ: 

Kalajoen kaupunki on pyytänyt Pohjois-Pohjanmaan museon lausuntoa Hiekkasärkkien korttelien 21 ja 22 

asemakaavan muutosluonnoksesta. Tämä lausunto koskee arvokkaita maisema-alueita ja rakennettua 

kulttuuriympäristöä.  

Asemakaavamuutosalue sijaitsee Kalajoen hiekkasärkkien alueella, käsittäen Matkailutien länsipuolen 

korttelin nk. Rantakallan hotellin alueen ja Matkailutien ja Jäkälätien välisen alueen. Kaavamuutos-

alueeseen sisältyy Hiekkasärkkien asemakaavan mukainen kortteli 21 ja 22 sekä katualueita. 

Kaavamuutosalue on pääosin jo rakentunutta ympäristöä, osin luonnonympäristöä. Maisemassa erottuu 

erilaiset matkailupalvelut ja niiden vaatimat alueet ja rakenteet. Suunnittelualueella sijaitsee korttelissa 22 

Rantakallan hotelliravintolarakennus sekä lomahuoneistoja kahdessa ja kolmessa kerroksessa. Rakentuneet 

asunnot ovat suhteellisen isoja ja moderneja ulkomuodoiltaan ja vaaleita väritykseltään. Kaavaselostuksen 

mukaan Suunnittelualueella ei sijaitse kulttuuriympäristön kannalta merkittäviä kohteita.  

Kalajoen Hiekkasärkkien korttelien 21 ja 22 asemakaavan muutosluonnoksen suunnittelu- alue kuuluu 

Kalajoen Hiekkasärkkien maakunnallisesti merkittävään maisema-alueeseen (Pohjois-Pohjanmaan liitto 

1997: Pohjois-Pohjanmaan maakunnallisesti merkittävät maisema-alueet). Hiekkasärkkien alueella on pitkä 

historia matkailukohteena. Alun perin Tuomipakkoina tunnettu alue oli suosittu retkeilykohde jo 1800-luvun 

lopulla. Hiekkasärkkien merkitys matkailukohteena alkoi lisääntyä 1920-luvulla ja ensimmäinen hotelli 

alueelle avattiin jo 1930-luvulla. Matkailukohteena Hiekkasärkkien kehitys jatkui 1970-luvulta lähtien 

saavuttaen 2000-luvulla alueen voimakkaan kehittämisen ja rakentamisen.  

Asemakaavaehdotuksessa esitetyt korttelin 21 rakennuskorkeudet (VIII-IX½) tulevat erottumaan selkeästi 

Hiekkasärkkien maakunnallisesti merkittävässä maisema-alueessa, etenkin rannalta ja mereltä päin 

katsottuna. Vaikka Hiekkasärkkien alueen matkailurakentaminen erottuu jo nykyisellään selkeästi 

maisemassa, tulisi Pohjois-Pohjanmaan museon mielestä alueen suunnittelussa huomioida edelleen alueen 

maakunnallisesti merkittävät maisemalliset arvot, jotka ovat Kalajoen Hiekkasärkkien kuuluisuuden perusta 

ja lähtökohta.  

VASTINE POHJOIS-POHJANMAAN MUSEON LAUSUNTOON / RAKENNETTU KULTTUURIYMPÄRISTÖ: 

Viitaten ELY-keskuksen lausuntoon annettuun vastineeseen, alue on matkailun ydinaluetta. Sitä on pyritty 

kehittämään siitä näkökulmasta ja tavoitteista, mutta huomioiden myös alueen maisemalliset arvot.  



Maisemakuvan arvioimiseksi on kaavaselostukseen liitetty tutkielmat, jotka osoittavat alueen silhuetin ja 

rakennusten korkeudet. Vertailun vuoksi on tutkittu kaavaluonnoksen mukainen ratkaisu ja 

kaavaehdotuksen mukainen muutettu ratkaisu, jossa useamman rakennuksen korkeutta on laskettu ja yksi 

korkea rakennus on poistettu.  

Kaavaselostukseen on korjattu, että Suunnittelualueella ei sijaitse rakennetun kulttuuriympäristön kannalta 

merkittäviä kohteita. 

LAUSUNTO; POHJOIS-POHJANMAAN MUSEO / ARKEOLOGIA: 

Kalajoen kaupunki on pyytänyt Pohjois-Pohjanmaan museolta lausuntoa Kalajoen kaupungin 

Hiekkasärkkien asemakaavan muutosluonnoksesta Rantakallan ja Jäkälätien alueella. Muutos koskee 

kortteleita 21 ja 22. Tämä museon lausunto koskee arkeologista kulttuuriperintöä.  

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa Rantakallan hotellialueen ja koko korttelin 22 

kehittyminen nykypäivän matkailua tukien sekä päivittää Jäkälätien ja Matkailutien välisen korttelin 21 

asemakaava siten, että se mahdollistaisi alueen uudistumisen sekä jäsentymisen uutta matkailuasumista 

varten. Pohjois-Pohjanmaan museo lausui alueen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 28.5.2020.  

Kaavaselostuksen lukuun 7.2 Maisema, kulttuuri- ja luonnonympäristö on syytä kirjata tieto, että alueella ei 

sijaitse tunnettuja muinaisjäännöksiä. Koska kaavalla ei ole vaikutusta arkeologiseen kulttuuriperintöön, ei 

Pohjois-Pohjanmaan museolla oli muuta huomautettavaa luonnosvaiheen aineistosta tai kaavahankkeesta 

yleensä.  

VASTINE POHJOIS-POHJANMAAN MUSEON LAUSUNTOON / ARKEOLOGINEN KULTTUURIPERINTÖ: 

Kaavaselostuksen kohtaan 7.2 Maisema, kulttuuri- ja luonnonympäristö on kirjattu tieto, että alueella ei 

sijaitse tunnettuja muinaisjäännöksiä. 

LAUSUNTO; JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOS: 

Kalajoen kaupunki on esittänyt Jokilaaksojen pelastuslaitokselle lausuntopyynnön Hiekkasärkkien 

asemakaavan muutosluonnoksesta kortteleissa 21 ja 22. Pelastusviranomainen on tutustunut asiakirjoihin 

ja pyytää huomioimaan seuraavaa:  

Tiivis rakentaminen edellyttää, että tehokkaan pelastustoiminnan vaatimukset otetaan kaavoituksessa 

huomioon. Pelastuslain (379/2011) 11 §:n mukaan hälytysajoneuvoille tarkoitetut tiet ja muut 

kulkuyhteydet on pidettävä ajokelpoisina ja esteettöminä. Lisaksi teiden tulee mahdollistaa pelastustoimen 

tehtävien hoito. Liikennejärjestelyiden tulee mahdollistaa kaava-alueella olevien kohteiden mahdollisimman 

hyvä saavutettavuus myös pelastuslaitoksen raskailla ajoneuvoilla.   

Pelastuslain (379/2011) 30 §:n mukaan kunnan velvollisuus on huolehtia alueellaan sammutusveden 

hankinnasta pelastuslaitoksen tarpeisiin. Riittävän tehokkaaksi sammutusvesijärjestelmä katsotaan, kun 

veden tuotto on yli 2000 l/min. Sammutusvesipisteen tulisi olla 300 metrin säteellä kaava-alueen 

kiinteistöistä. Kaavoituksen yhteydessä olisi syytä selvittää löytyykö riittävän tehokas vesiasema kaava-

alueen sisältä tai sen välittömästä läheisyydestä. Uusien, korjattavien tai poistettavien palopostien ja 

vesiasemien sijoituksesta ja tarpeellisuudesta päätää pelastusviranomainen. Tämä tulee huomioida uusien 

alueiden kaavoituksessa sekä kaavamuutoksissa.  



Suunnittelualue kuuluu Kourinkankaan pohjavesialueeseen (luokka 1). Pelastusviranomainen pyytää 

huomioimaan sen, että tulipaloissa sammutusvedet saattavat muodostaa riskin alueen ympäristölle.  

Sammutusvesien johtamiseen ja kokoamiseen tulisi siksi varautua ennakolta.  

VASTINE JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOKSEN LAUSUNTOON: 

Merkitään tiedoksi ja huomioitavaksi. 

MIELIPIDE 1 

Kalajoen Hiekkasärkät on ainutlaatuinen alue luonnoltaan ja maisemaltaan. Hiekkasärkkien ainutlaatuista 

maisema on syytä kohdella hellävaraisesti ja rakentamisen pitäisi olla äärimmäisen maltillista. Alueen 

suunnittelussa ja rakentamisessa kannattaa keskittyä ennen kaikkea maiseman ja luontoarvojen 

säilyttämiseen.  

On ymmärrettävää, että Kalajoen kaupunki ja alueen yrittäjät haluavat edistää matkailuelinkeinoa. On 

myös selvää, että Hotelli Rantakalla ja osa Jäkälätien rakennuksista on tullut elinkaarensa päähän.  

Kaavamuutoksessa suunnitellut isot rakennusmassat eivät kuitenkaan missään muodossa sovellu 

maisemaan. Rannalta katsottuna jo nykyiset kaksi Timantti-rakennusta ovat liian korkeita ja erottuvat 

maisemasta häiritsevästi.  Nykyisen hotelli Rantakallan korkeus on maisemaan suhteutettuna 

maksimaalinen.  

Hyviä esimerkkejä ovat myös Merisärkän luo rakennetut kolmikerroksiset Sea Star ‐rakennukset, jotka on 

vedetty etäämmälle dyynin reunasta ja jotka maastoutuvat hyvin maisemaan puiden suojaan.  

Hiekkasärkillä on rakennettu ja on parhaillaan rakenteilla paljon uutta majoitustilaa. Hotellien käyttöaste 

on keskimäärin pieni ja sesongin ulkopuolella hyvin vähäinen. Sellaiseksi se myös jää jo ilmastosyistäkin, 

vaikka odottaisimme kotimaan matkailun kasvavan myöhemmin. Onko siksi järkevää rakentaa paljon uutta 

tilaa lämmitettäväksi ja huollettavaksi ympäri vuoden? Onko myös vaarana, että isot rakennuskompleksit ja 

kerrostalotornit alkavat karkottaa matkailijoita luonnonläheisemmille seuduille?  

Sitä paitsi Jäkälätielle on juuri rakennettu monta rivitaloa ja nekin ovat suurimman osan ajasta tyhjillään. 

Marinaan on tulossa 2000 uutta vuodepaikkaa, joten Särkillä on kohta ylikapasiteettia niin paljon, että 

konkursseja voi olla edessä.  

Itse omistamme mökin Katiskatiellä ja meille Jäkälätien tornit olisivat näköalaa peittävinä suuri huononnus 

ja maisemallinen haitta. Jos Jäkälätien alue rakennetaan täyteen torni‐ ja rivitaloja, siitä tulee tiivis 

lähiömäinen alue, jossa ei ole juurikaan yhteyttä luontoon.  

On myös vaarana, että Rantakallan kaavaehdotuksen ja muiden tulevien kaavaehdotusten hyväksyminen 

johtaa yhä kiihtyvään kilpailuun. Uusien yrittäjien on yritettävä rakentaa aina korkeampaa ja 

näyttävämpää, jolloin Hiekkasärkkien ainutlaatuinen maisema menetetään kokonaan ja pieni rantahietikko 

hotelliryhmittymien edustalla ei maisemaa pelasta.    

Silloin menetetään myös luonnon takia Hiekkasärkille tulevat matkailijat. Jo nyt Hiekkasärkkien keskustassa 

on esimerkkejä liian korkeasta ja maisemaan sopimattomasta rakentamisesta.  



Ehdotamme, että Rantakallan ja Jäkälätien kaavasuunnitelmaa kevennetään huomattavasti eikä kaava‐

alueelle rakenneta yli kolmikerroksisia rakennuksia. Hiekkasärkkien ja erityisesti dyynien säilyttäminen 

tärkeänä luontokohteena on tärkeämpää kuin ison osan vuodesta tyhjillään olevat hotellikolossit.  

VASTINE MIELIPITEESEEN 1: 

On ymmärrettävää, että muutos tuntuu suurelta, jos muistaa Hiekkasärkkien alueen jo vuosien takaa. 

Mielipiteessä onkin tuotu esiin tärkeitä näkökulmia, joita on kaavaehdotusta valmisteltaessa pystytty 

osittain huomioimaan. On kuitenkin todettava, että aluetta on kehitetty vuosikymmenien saatossa, kuten 

maakuntamuseokin lausunnossaan tuo esiin. Kaupunki on linjannut kaavoitettavan alueen korttelit osaksi 

matkailun ydinaluetta. Ja esittänyt tavoitteita niiden kehittämiseksi. Tätä pohjusti jo aiemmin korttelin 22 

pohjoisosaan rakentuneet kaksi kerrostaloa. Kaupungin toimesta laadittiin viitesuunnitelmat kaavan 

valmisteluvaiheessa ja niiden pohjalta on esitettyyn ratkaisuun päädytty.   

Rakennuskannan uudistumisen myötä on mahdollisuus siihen, että rakennusten käyttöaste paranee. 

Rantakallan rakennus on tullut todellakin tiensä päähän. Uudisrakennusten rakennusten arkkitehtuurissa 

on haettu omaleimaista ja alueen dyynimaisemaan luontevasti istuvaa rakennusmuotoa. Rakentamisen 

toteuttamista ohjaamaan on laadittu rakentamistapaohjeet, jotka hyväksytetään tämän asemakaavan 

yhteydessä.  

Kaavaluonnokseen nähden korttelissa 22 keskimmäistä uusista rakennuksista on madallettu ja kahta muuta 

on kavennettu. Näkymät avautuvat vielä kaavaluonnoksen ratkaisuakin paremmin. 

Korttelin 21 eteläosan rakennuksen rakennusalaa on pienennetty ja rakennuksen kerroslukua on laskettu. 

Rakennus voi olla enimmillään 8-kerroksinen. Rakennus on myös perustamiskorkeudeltaan matalalla, joten 

sen harja ei nouse merkittävästi korttelin 22 rakennuksia korkeammaksi. Korttelista on poistettu yksi 

korkea rakennus ja myös pohjoisen osan rakennusten kerroslukua on laskettu. Katiskatien ja korttelin 21 

välissä on merkittävä määrä puustoa (asemakaavassa lähivirkistysaluetta VL), joten suoranaista näköalan 

heikennystä tai maisemallista vaikutusta ei siihen suuntaan ole. Matkailutielle etelän suuntaan on 

tavoitteellisesti haettukin päätevaikutusta.  

Kortteleiden kokoa ei ole muutettu, joten luontoarvoihin ei sinänsä ole tulossa muutosta. Päinvastoin, 

korttelin 22 osalta on kaavamuutoksen myötä turvattu maisemallisesti merkittävät alueet, jotka on 

jätettävä kaiken rakentamisen ulkopuolelle. Myös korttelissa 21 on mahdollisuus siihen, että luontoarvoja 

säästyy voimassa olevaan kaavaan nähden enemmän, sillä kaavamuutoksen myötä on mahdollisuus 

rakentaa korkeampia rakennuksia. Jo nykyisellään korttelissa on enintään kaksikerroksisille rakennuksille 

rakennusoikeutta 7000 m2.  Korttelin Matkailutien puoleinen puusto on merkitty suojeltavaksi. 

MIELIPIDE 2 

Lomakylä Merimaisema 0y on tutustunut 1.12.2020 päivättyyn Hiekkasärkkien kortteleita 21 ja 22 

koskevaan asemakaavan muutoksen luonnosvaiheen aineistoon ja esittää korttelissa 45 sijaitsevien 

kiinteistöjen 208–402-5-293 ja 208-402-5-294 (Nikkarinpolku 4) omistajana mielipiteenään 

kaavaluonnoksen sisällöstä korttelin 21 pohjoispuolen osalta seuraavaa: 

1. Asemakaavamuutoksen tavoitteiksi korttelissa 21 on määritelty muun ohella rakennusoikeuden 

nostaminen tarvittaessa vähäisessä määrin ja korkeamman rakennusmassan osoittaminen korttelin 

eteläosaan. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimisen jälkeen laaditussa kaavaluonnoksessa 

korttelin 21 rakennusoikeutta ollaan kuitenkin kasvattamassa merkittävästi (+42 %) ja rakentamisen 

painopistettä siirretään korttelin pohjoisosaan, johon sijoittuisi 2 kpl 6—8 ½ -kerroksista rakennusta. 



Kaavaluonnoksen sisältö poikkeaa olennaisesti niistä lähtökohdista, joihin 17.9.2020 nähtäville asetettu 

osallistumis- ja arviointisuunnitelma perustuu ja näin ollen kaavaprosessissa noudatetun menettelyn 

voidaan mahdollisesti katsoa olevan vastoin maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) osallistumista ja 

vuorovaikusta koskevia keskeisiä periaatteita (MRL 62—63 §). Mainittakoon vielä, että hankkeesta ei ole 

missään vaiheessa millään muotoa tiedotettu Lomakylä Merimaisema Oy:tä huolimatta siitä, että 

lähinaapurina olevan kiinteistön omistajan asema kaavahankkeen osallisena on ollut vaikeuksitta 

tunnistettavissa. 

2. Korttelissa 21 nykyisin ja sen pohjois- ja itäpuolella sijaitsevissa kortteleissa kerrosluku on I—II ja 

kortteliin suunniteltu korkeampi rakentaminen vaikuttaisi maisemaan erottuen häiritsevästi muusta 

rakennetusta ympäristöstä huomioiden alueen luonne luonnonläheisenä loma- ja vakituisen asumisen 

ympäristönä. Kaavan viitesuunnitelmissa ei ole millään tavoin tarkasteltu korkeamman rakentamisen 

aiheuttamia vaikutuksia korttelin 21 pohjois- ja itäpuolella sijaitsevien korttelien lähimaisemaan, näkymiin 

ja muihin oloihin. Riittävien selvitysten puuttuessa kaavamuutoksen vaikutuksia osallisten elinympäristöön 

ei voida arvioida tarpeellisessa laajuudessa eikä 10.12.2020 nähtäville asetettu luonnosvaiheen aineisto 

mahdollisesti siten täytä MRL 9 §:n vaatimuksia kaavamuutoksen vaikutusten riittävästä selvittämisestä. 

Korttelin 21 kaavasuunnittelussa ei ole mielestämme kiinnitetty tarvittavaa huomiota pysäköinnin 

järjestämiseen ja siitä aiheutuviin vaikutuksiin korttelirakenteelle ja lähimaisemalle. Rakennusoikeuden 

lisääminen edellyttää tarvittavan pysäköintikapasiteetin rakentamista ja suunniteltu rakennustehokkuus 

edellyttää korttelista verrattain laajan osan varaamista ajoyhteyksille ja pysäköintialueiksi. Suurten 

pysäköintialueiden vaikutus maisemaympäristöön on merkittävä, eikä myöskään kaavaselostukseen kirjattu 

tavoite luonnonvaraisen alueen säilyttämisestä mahdollisuuksien mukaan ole saamassa nykymuotoisen 

suunnitelman toteutuessa tosiasiallista merkitystä. Ylitehokkaan rakentamiseen aiheuttamat seuraukset 

ovat nähtävillä jo nyt korttelin 21 keskiosassa, jossa rivitalot ovat sijoitettuna niin tiiviisti, että pihatilat ovat 

ahtaat, asukkaiden oleskelualueet riittämättömät ja toteutuksen on ylipäätään vaikea nähdä täyttävän 

esteettisen, viihtyisän ja ympäristö- ja maisema-arvot huomioivan kortteli- ja kaupunkirakenteen 

vaatimuksia. 

4. Huomattavan korkean ja lähialueen muusta rakentamisesta poikkeavien kerrostalojen sijoittuminen 

lähinaapuriimme on jo itsessään omiaan aiheuttamaan haittaa asumisviihtyvyydelle vaikuttaen mm. 

päivänvalon varjostumiseen, pimeänaikaiseen valosaasteeseen, kiinteistöltä avautuviin näkymiin ja piha-

alueen yksityisyyteen. Suunnitelman hyväksyttävyyden arviointi edellyttää MRL 54.3 §:n mukaista 

intressipunnintaa ja vaatimusten yhteensovittamista, jossa otetaan huomioon kaavan tarkoitus ja siitä 

muille osallisille aiheutuva haitta ja mahdollinen elinympäristön heikkeneminen. Tässä yhteydessä merkille 

pantakoon edelleen hankkeen lähtökohdat, joissa tavoitteena ei ole korttelin 21 osalta ollut 

rakennusoikeuden merkittävä nostaminen eikä myöskään korttelin pohjoisosaan, etäälle kortteliin 22 

suunnitellusta kokonaisuudesta sijoittuva korkea rakentaminen sekä toisaalta asemakaavan suunnittelun 

tarve, joka tämän alueen osalta vaikuttaa perustuvan yksin— omaan maanomistajan taloudelliseen 

intressiin ja jossa esitetyn käyttöaste ym. selvityksen perusteella ei ole todettavissa muuta erityisen 

painavaa matkailuliiketoiminnan kehittämiseen tai alueen palvelutoimintoihin perustuvaa 

kaavoitustarvetta. 

Edellä oleviin kohtiin 1—4 perustuen Lomakylä Merimaisema 0y lausuu mielipiteenään, että korttelin 21 

pohjoisosaan suunniteltu korkea rakentaminen tulee poistaa kaavaehdotuksesta ja tämä osa alueesta 

kaavoittaa siten, että kerrosluku ei poikkea merkittävästi voimassa olevasta asemakaavasta. 



Vaihtoehtoisesti vireillä oleva kaavahanke tulee palauttaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman 

laatimisvaiheeseen, jossa huomioidaan valmistelun aikana olennaisesti muuttuneet kaavasuunnittelun 

lähtökohdat ja tavoitteet sekä arvioidaan niistä aiheutuva tarve lisäselvitysten laatimiselle, jotta osallisille 

voidaan turvata asianmukaisella tavalla mahdollisuus suunnitelman toteuttamisen vaikutusten arviointiin. 

VASTINE MIELIPITEESEEN 2: 

Osallisten kuuleminen on toteutunut kaupungin normaalien kuulemiskäytäntöjen mukaisesti 

lehtikuulutuksella ja kuulutuksella kaupungin kotisivuilla. Kirjeitse Lomakylä Merimaisema Oy:tä ei ole 

asiasta informoitu, sillä kyseessä ei ole rajanaapuri. Matkailutien ja kyseisen tontin välissä on yleistä 

aluetta, lähivirkistysaluetta VL. Osallisilla on ollut mahdollisuus tutustua kaavahankkeen aineistoon. 

Kaavahankkeen tavoitteita on päivitetty asemakaavaprosessin aikana. Muuttuneet ja tarkennetut 

tavoitteet on kuvattu kaavatyön selostuksessa kohdassa 5.4.2 sekä myös päivitetyssä osallistumis- ja 

arviointisuunnitelmassa: Asemakaavaprosessin aikana on kaavamuutoksen tavoitteet tarkentuneet 

viitesuunnitelmien laatimisen myötä. Rakennusoikeutta ollaan esittämässä molempiin kortteleihin 

enemmän kuin mitä edellä alkuvaiheen tavoitteissa on esitetty. Asiaa on tarkasteltu sekä 

kaupunkikuvallisena että maisemallisena muutoksena sekä matkailun tavoitteisiin pohjaten.  

Molemmat korttelit ovat matkailun ydinaluetta. Toteuttamisen resurssit ja vaiheistus on olleet olennaisena 

tarkasteltavana osa-alueena suunnittelun aikana.  

Kaavaehdotuksen valmisteluvaiheessa on korttelista 21 poistettu yksi rakennus, kerroslukua laskettu 

kaikilla korttelin yli kaksikerroksisilla rakennusaloilla. Rakennusoikeuden kasvattaminen on vähäistä, 500 

m2. Kuten mielipiteessä todetaan, niin korttelin 21 keskialue on todellakin tiivis ja koko voimassa olevan 

asemakaavan rakennusoikeuden sijoittaminen kahteen kerrokseen johtaisi maan tasolla tiiviiseen 

maankäyttöön. Rakennusoikeus korttelissa 21 pienenee 2450 m2 kaavaluonnokseen nähden. 

On haluttu osoittaa mahdolliseksi rakentaa korkeampia rakennuksia, jotta paikan ominaisuuksista saadaan 

sen erityispiirteet hyödynnettyä. Tämä nostaa loma-asumisen laatua, mahdollistaen näkymät merelle 

säästäen tontin maapinta-alaa. Jos kaikki 7000m2 rakennettaisiin I-II kerrokseen, niin alue tulisi hyvinkin 

tiiviisti rakentumaan ja autopaikoitus huomioiden ei vapaata tonttipintaa tulisi jäämään paljonkaan. Kun 

rakennetaan korkeammalle, niin saadaan säästettyä maapinta-alaa ja jopa luontoa. Korttelin 21 

pohjoiskärjen sekä Matkailutien varren puusto on merkitty säilytettäväksi. Pysäköintialueille on lisätty 

tavoitteellinen määräys säästää olemassa olevaa puustoa.   

Kaavaluonnoksen viitesuunnitelmissa on tutkittu varjostusta ja rakentamisen sijoittumista suhteessa 

lähiympäristöön. Kaavaehdotusta valmisteltaessa on tutkittu varjostusta erikseen korttelin 21 pohjoisosan 

rakennusten osalta. Varjostustutkielma osoittaa, että rakennukset eivät varjosta Lomakylä Merimaisema 

Oy:n rakennuksia. Tämän varmistamiseksi on kerroslukua laskettu ja pohjoisen korttelinosan rakennuksia 

on siirretty hieman etelämmäksi. Pohjoisimman rakennuksen harjansuuntaa on muutettu siten, että katon 

matalampi nurkka suuntautuu pohjoista kohti lisäten yksityisyyttä suhteessa naapurustoon. 



 

 

 

 

 

 

 

RM- tontit   Korttelialueet 21 ja 22 

 

 

 

Rakentaminen 

Alueelle rakennettavien uusien rakennusten tulee olla viimeistelyltään laadukkaita. Eritystä huomiota tulee 

kiinnittää rakennusten porrastuvaan sijoitteluun, jolla mahdollistetaan näkymien muodostuminen 

Matkailutieltä ajettaessa alueen läpi. 

Olemassa olevia rakennuksia saa ylläpitää ja korjata. Rakennusluvan saaneille rakennuksille voidaan 

myöntää muutos- ja korjaustöiden rakennuslupa sen estämättä, mitä asemakaavassa ja näissä 

rakennustapaohjeissa on esitetty. 

 

Tontit 

Ohjeet koskevat korttelin 21 tontteja 1, 2, ja 3 sekä korttelin 22 tontteja 1, 2 ja 3. 

  



 

 

KORTTELIKOHTAISET OHJEET  

Korttelialue 21 

Kaavamerkintä 

Kortteli 21 on RM-16 merkinnällä osoitettu matkailua palvelevien rakennusten korttelialueeksi.  

Olemassa olevia rakennuksia saa ylläpitää ja korjata. Rakennusluvan saaneille rakennuksille voidaan 

myöntää muutos- ja korjaustöiden rakennuslupa sen estämättä, mitä näissä rakennustapaohjeissa on 

esitetty. 

 

Rakennusoikeus 

Korttelilla 21 on rakennusoikeutta yhteensä 7300 k-m2. Rakennusten porrashuone ja hissi voidaan rakentaa 

asemakaavassa osoitetun rakennusoikeuden lisäksi. Ylitys saa olla enintään 10 % rakennusalalle sallitusta 

rakennusoikeudesta. 

 

Rakennusten sijoittelu tontille  

Rakennusten sijoittelussa noudatetaan kaavakartassa osoitettuja rakennuspaikkoja. Kaavan mukaisella 

rakennusten sijoittelulla on pyritty mahdollistamaan näkymät rakennuksista merelle kortteliin 22 

sijoitettavien rakennusten vapaista väleistä.  

 

Julkisivut 

Uudisrakennusten tulee materiaaleiltaan ja visuaaliselta ilmeeltään muodostaa ehyt sekä kaupunki- ja 

maisemakuvaan kauniisti sopeutuva kokonaisuus. 1–2 kerroksisten rakennusten pääasiallisena materiaalina 

tulee käyttää puuverhoilua. Korkeampien kuin kaksikerroksisten rakennusten pääasiallisena 

julkisivumateriaalina tulee käyttää tiiltä. 

Tiiliverhouksella toteutettujen julkisivujen yleisilmeen tulee olla pelkistetty. Räystäiden tulee olla 

vaikutelmaltaan kevyet. Julkisivuun ei saa muodostaa pysty- tai vaakasuuntaisia yhtenäisiä, koko julkisivun 

korkuisia- tai mittaisia lasipintoja. Julkisivua rytmitetään umpimuurauksella ja rei’itetyllä muurauksella eli 

ns. pitsitiilimuurauksella. Julkisivuun tulee muodostaa vaihtelua aukotuksen ja esimerkiksi tiilen eri 

ladontatapojen avulla.  

Parvekejulkisivuilla vähintään 20% uloimmasta julkisivupinnasta on toteutettava pitsitiilimuurauksella.  

Luhtikäytävillä vähintään 50% uloimmasta julkisivupinnasta on toteutettava pitsitiilimuurauksella. 

 

Katto 

1-2 kerroksisissa rakennuksissa katon tulee olla harja- tai pulpettikatto.  

Korkeammissa kuin kaksikerroksissa rakennuksissa katon tulee olla harjakatto, jossa harjalinja kulkee 

lävistäjänä rakennuksen vastakkaisten kulmien kautta. Kattotyyppi tunnetaan myös leijakattona. Katon 



 

lappeet voi toteuttaa eri kulmissa. Katolle voi toteuttaa kattolyhtyjä ja –ikkunoita. Katon matalampien ja 

korkeimpien ulkonurkkien korkoeron tulee olla vähintään 1,5 kerrostason verran ylimmän kerroksen 

lattiasta lähtien. Katemateriaalina tulee käyttää pelti- tai huopakatetta, jonka värin tulee olla lähellä 

julkisivun pääväriä. Katon tulee olla mattapintainen. 

 

Värit 

Julkisivun päävärin tulee olla hiekan tai murretun harmaan sävy. Tiilten eri sävyt voivat vaihdella 

julkisivupinnoissa hienovaraisesti ja elävöittää siten julkisivun ilmettä. Värimaailmaa suunniteltaessa tulee 

huomioida julkisivujen säilyminen pelkistettynä ja hillittynä. Muurauslaastin on oltava lähellä tiilten väriä. 

Sopivia tiilimalleja ovat esimerkiksi: 

Tiileri – Tuhka (tummanharmaa), Tiileri – Ruukintiili Harmaa ja Wienerberger – Tuohi Retro. 

Katemateriaalin väri rakennuksen julkisivun päävärin mukaan. Esimerkiksi RR20, RR21, RR22 tai RR30. 

 

Parvekkeet, terassit ja luhtikäytävät 

Parvekkeet voidaan toteuttaa sisäänvedettyinä tai yhtenäisenä parvekevyöhykkeenä, kuitenkin siten että 

parvekkeet eivät muodosta rakennusmassasta erottuvaa osaa. Myös ranskalaiset parvekkeet sallitaan. 

Parvekkeiden lasitus ei saa muodostaa julkisivuun pysty- tai vaakasuuntaisia yhtenäisiä, koko julkisivun 

korkuisia- tai mittaisia lasipintoja. Parvekejulkisivua rytmitetään umpimuurauksella ja rei’itetyllä 

muurauksella eli ns. pitsitiilimuurauksella. Mahdolliset luhtikäytävät verhoillaan ulkopuolelta 

pitsitiilimuurauksella, jota voidaan tarvittaessa aukottaa.  

 

Piha-alueet ja pysäköinti 

Oleskelualueet ja kulkuväylät tulee toteuttaa puurakenteisina tai kivettyinä. Ajoneuvoille tarkoitetut alueet 

voidaan asfaltoida. Piha-alueet tulee muilta osin palauttaa rakentamisen jälkeen lähelle luonnonmukaista, 

ilmeeltään hoidettua, paikkaan ominaista ympäristöä. Rakennusvaiheessa on pyrittävä säilyttämään 

alueella olevaa puustoa ja kasvillisuutta mahdollisimman paljon. Piha-alueelle istutettavat kasvit tulee olla 

alueelle ominaisia.  

Pysäköintialueet tulee toteuttaa siten, että tontille ei muodostu laajaa yhtenäistä asfaltoitua 

pysäköintialuetta. Pysäköintialueet erotetaan toisistaan istutettavilla alueilla. 

Liikenteen tonttiliittymät eivät saa aiheuttaa haittaa liikenteen selkeydelle, ympäristön turvallisuudelle ja 

viihtyisyydelle. Liittymien määrää tarkastellaan rakennusluvan yhteydessä. 

  



 

 

Korttelialue 22 

Kaavamerkintä 

Korttelin 22 tontti 1 on RM-15 merkinnällä osoitettu matkailua palvelevien rakennusten korttelialueeksi. 

Tontilla olevien rakennusten pinta-alasta vähintään 200m2 on toteutettava ravintolaliiketoimintana. 

Olemassa olevia rakennuksia saa ylläpitää ja korjata. Rakennusluvan saaneille rakennuksille voidaan 

myöntää muutos- ja korjaustöiden rakennuslupa sen estämättä, mitä näissä rakennustapaohjeissa on 

esitetty. 

 

Rakennusoikeus 

Korttelin 22 tontilla 1 on rakennusoikeutta yhteensä 3500 k-m2. Rakennusten porrashuone ja hissi voidaan 

rakentaa asemakaavassa osoitetun rakennusoikeuden lisäksi. Ylitys saa olla enintään 10 % rakennusalalle 

sallitusta rakennusoikeudesta. 

 

Rakennusten sijoittelu tontille  

Rakennusten sijoitteluun tulee kiinnittää erityistä huomiota, jotta rakennusten väleistä muodostuu 

Matkailutieltä näkymiä merelle. Rakennusten sijoittelussa noudatetaan kaavakartassa osoitettuja 

rakennuspaikkoja. Kaavan mukaisella rakennusten sijoittelulla on pyritty mahdollistamaan 

maantasonäkymien lisäksi esteettömät näkymät rakennuksista merelle.  

 

Julkisivut 

Uudisrakennusten tulee materiaaleiltaan ja visuaaliselta ilmeeltään muodostaa ehyt sekä kaupunki- ja 

maisemakuvaan kauniisti sopeutuva kokonaisuus. Julkisivut tulee toteuttaa tiiliverhouksella ja yleisilmeen 

tulee olla pelkistetty. Räystäiden tulee olla vaikutelmaltaan kevyet. Julkisivuun ei saa muodostaa pysty- tai 

vaakasuuntaisia yhtenäisiä, koko julkisivun korkuisia- tai mittaisia lasipintoja. Julkisivua rytmitetään 

umpimuurauksella ja rei’itetyllä muurauksella eli ns. pitsitiilimuurauksella. Julkisivuun tulee muodostaa 

vaihtelua aukotuksen ja esimerkiksi tiilen eri ladontatapojen avulla.  

Parvekejulkisivuilla vähintään 20% uloimmasta julkisivupinnasta on toteutettava pitsitiilimuurauksella.  

Luhtikäytävillä vähintään 50% uloimmasta julkisivupinnasta on toteutettava pitsitiilimuurauksella. 

 

Katto 

Katon tulee olla harjakatto, jossa harjalinja kulkee lävistäjänä rakennuksen vastakkaisten kulmien kautta. 

Kattotyyppi tunnetaan myös leijakattona. Katon lappeet voi toteuttaa eri kulmissa. Katolle voi toteuttaa 

kattolyhtyjä ja –ikkunoita. Katon matalampien ja korkeimpien ulkonurkkien korkoeron tulee olla vähintään 

1,5 kerrostason verran ylimmän kerroksen lattiasta lähtien. Katemateriaalina tulee käyttää pelti- tai 

huopakatetta, jonka värin tulee olla lähellä julkisivun pääväriä. Katon tulee olla mattapintainen. 

 



 

 

Värit 

Julkisivun päävärin tulee olla hiekan tai murretun harmaan sävy. Tiilten eri sävyt voivat vaihdella 

julkisivupinnoissa hienovaraisesti ja elävöittää siten julkisivun ilmettä. Värimaailmaa suunniteltaessa tulee 

huomioida julkisivujen säilyminen pelkistettynä ja hillittynä. Muurauslaastin on oltava lähellä tiilten väriä. 

Sopivia tiilimalleja ovat esimerkiksi: 

Tiileri – Tuhka (tummanharmaa), Tiileri – Ruukintiili Harmaa ja Wienerberger – Tuohi Retro. 

Katemateriaalin väri rakennuksen julkisivun päävärin mukaan. Esimerkiksi RR20, RR21, RR22 tai RR30. 

 

Parvekkeet, terassit ja luhtikäytävät 

Parvekkeet voidaan toteuttaa sisäänvedettyinä tai yhtenäisenä parvekevyöhykkeenä, kuitenkin siten että 

parvekkeet eivät muodosta rakennusmassasta erottuvaa osaa. Myös ranskalaiset parvekkeet sallitaan. 

Parvekkeiden lasitus ei saa muodostaa julkisivuun pysty- tai vaakasuuntaisia yhtenäisiä, koko julkisivun 

korkuisia- tai mittaisia lasipintoja. Parvekejulkisivua rytmitetään umpimuurauksella ja rei’itetyllä 

muurauksella eli ns. pitsitiilimuurauksella. Mahdolliset luhtikäytävät verhoillaan ulkopuolelta 

pitsitiilimuurauksella, jota voidaan tarvittaessa aukottaa.  

 

Piha-alueet ja pysäköinti 

Oleskelualueet ja kulkuväylät tulee toteuttaa puurakenteisina tai kivettyinä. Ajoneuvoille tarkoitetut alueet 

voidaan asfaltoida. Piha-alueet tulee muilta osin palauttaa rakentamisen jälkeen lähelle luonnonmukaista, 

ilmeeltään hoidettua, paikkaan ominaista ympäristöä. Rakennusvaiheessa on pyrittävä säilyttämään 

alueella olevaa puustoa ja kasvillisuutta mahdollisimman paljon. Piha-alueelle istutettavat kasvit tulee olla 

alueelle ominaisia. Piha-alueen suunnittelussa tulee huomioida kaavassa osoitettu julkinen ulkoilureitti. 

Istutusten sijoittelussa tulee ottaa huomioon näkymien säilyminen Matkailutieltä merelle. Pysäköintialueet 

tulee toteuttaa siten, että tontille ei muodostu laajaa yhtenäistä asfaltoitua pysäköintialuetta. Rakennukset 

ja pysäköintialueet erotetaan toisistaan istutettavilla alueilla. 

Pihoille ei saa tehdä erillisiä pihakatoksia tai muita rakennelmia, jotta näkymät alueen lävitse säilyvät. 

Jätteiden keräys tulee toteuttaa joko rakennusten rakennusrungon sisällä jätehuoneena tai pihalle 

sijoitettavilla syväkeräysastioilla, jotka verhoillaan maisemaan sopivaksi puu- tai tiiliverhouksella. 

Keräysastiat tulee sijoittaa siten, että näkymät alueen lävitse säilyvät. 
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