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OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN (OAS) TARKOITUS
MRL 63 §:n mukaan kaavaa laadittaessa tulee laatia suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä
sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Tarkoitus on, että kaavan osalliset voivat saada tietoa kaavan lähtökohdista, aikataulusta sekä osallistumis- ja arviointimenettelystä.

KAAVOITETTAVA ALUE JA HANKKEEN TARKOITUS
Hiekkasärkkien asemakaavan muutos Kesärannan alueella sijoittuu kokonaisuudessaan Kesärannan asemakaava-alueelle. Muutos käsittää korttelit, jotka eivät olleet mukana vuonna 2018 tehdyssä vaiheittaisessa
asemakaavanmuutoksessa, joka käsitteli vakituista asumista alueella. Kaavan tarkoituksena on tutkia alueella
olevien tonttien soveltuvuus ympärivuotiseen asumiseen.

ASEMAKAAVOITUSTA OHJAAVAT SUUNNITELMAT
Asemakaavahankkeissa huomioidaan ylemmät suunnittelutasot; valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet,
maakuntakaava, vaihemaakuntakaavat ja yleiskaavat. Kaavatasot on kuvattu tarkemmin osa-alueiden kaavaselostuksissa.

KAAVAN SELVITYKSET
Kaavamuutoksessa hyödynnetään Kesärannan asemakaavan yhteydessä laadittuja selvityksiä sekä muita alueelle tehtyjä selvityksiä. Kesärannan alueelle viimeisin liito-oravaselvitys on laadittu vuonna 2020 liito-oravaselvitys.

OSALLISET JA VIRANOMAISTAHOT
MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa
käsitellään. Osallisilla 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 ympäristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Jokilaaksojen pelastuslaitos sekä Kalajoen kaupungin tekninen- ja ympäristölautakunta. Muita toimijoita alueella ovat Elisa Oy, Elenia Verkko Oy, Kalajoen Lämpö Oy, Kalajoen Kuitu Oy, Vesikolmio Oy sekä Osuuskunta Valkeavesi. Alueella toimivia yhdistyksiä ovat Kalajoen yrittäjät ry, Kalajoen matkailuyhdistys ry ja Kalajoen omakotiyhdistys ry.

KAAVAN AIKATAULU
Hiekkasärkkien asemakaavan muutos Kesärannan alueelle käynnistetään kaupungin omana hankkeena ja
kaavaluonnos asetetaan nähtäville kevään 2022 aikana. Ehdotus ajoittuu syksylle 2022 ja hyväksymiskäsittely
vuoden 2022 loppupuolella.
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1. KAAVAN VIREILLETULO JA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
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5. KAAVAN VOIMAANTULO
MRA 93 §

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

