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KESÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN JA 
LAAJENNUKSEN SELOSTUS 

 

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 ja laajen-
nusta. Suunnittelualue sijoittuu Kesärannan alueelle Hiekkasärkkien matkailualueen länsiosaan. Asemakaa-
van muutos koskee Hiekkasärkkien asemakaavan mukaisia kortteleita 500-520 sekä niihin liittyviä katu-, vi-
her- ja vesialueita. Asemakaavan laajennus koskee osaa kiinteistöistä 208-407-4-141, 208-407-4-143 ja 208-
407-5-148. 
 
Kunta: Kalajoki   
Kunnanosa: Hiekkasärkät  
Kaavan nimi: Hiekkasärkkien asemakaavan muutos ja laajennus Kesärannan alueella 
Kaava-alueen koko: noin 56 ha 
Kaavanlaatija: Kalajoen kaupunki, Maankäyttöpalvelut / kaavoitus 
Kaavakonsultti: Lukkaroinen Arkkitehdit Oy / Satu Fors 

Nähtävilläolot:    
- Valmisteluaineisto __.__.-__.__.2023 
- Kaavaehdotus  __.__. - __.__.2023 

Hyväksymispäivämäärät:  
- Kaupunginhallitus __.__.2023 
- Kaupunginvaltuusto __.__.2023 

1.2 Kaava-alueen sijainti 
Kaava-alue sijaitsee Kalajoen Hiekkasärkkien alueella. Suunnittelualue käsittää Hiekkasärkkien 
asemakaava-alueesta noin 56 hehtaarin kokoisen alueen, joka sijoittuu Hiekkasärkkien matkailu-
alueen länsiosiin, Kesärannan asemakaava-alueelle meren rantaan. 

1.3 Asemakaavan tarkoitus 
Asemakaavan muutoksen ensisijaisena tarkoituksena on tutkia alueella olevien loma-asuntotont-
tien soveltuvuus ympärivuotiseen asumiseen. Lisäksi asemakaavan muutoksessa varmistetaan 
alueella esiintyvien liito-oravien elinympäristöjen säilyminen asukkaiden rinnalla ja tutkitaan mah-
dollisten lisätonttien osoittamista alueelle. Asemakaavan laajennuksella osoitetaan Tiirontien 
asemakaava-alueen ulkopuolelle sijoittuva alkuosa. 
 
Kesärannan asemakaava-alue sijoittuu suhteellisen etäälle Hiekkasärkkien matkailun ydinalu-
eesta, jonne tulevaisuudessa matkailun kehittämistoimia on tavoitteena toteuttaa. Kesärannan 
alueelle voisi muodostua sekä loma-asumista, että pysyvää asumista.  

1.4 Luettelo kaava-aluetta koskevista asiakirjoista ja lähdemateriaalista 
1. Kesärannan asemakaavan muutoksen ja laajennuksen selvitysaineisto 
2. Viitapakkojen alueen asemakaavan muutoksen ja laajennuksen selvitysaineisto 
3. Hiekkasärkkien vaihekaavojen luontovaikutukset osa-alueet 1 ja 2 
4. Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet VAMA 2021 
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2  T I I V I ST E L M Ä  

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 
Hiekkasärkkien asemakaavan muutos ja laajennus Kesärannan alueella on osoitettu Kalajoen kau-
pungin kaavoitusohjelmassa 2021 alkavaksi vuoden 2021 aikana. Vireille tulosta kuulutettiin Ka-
lajokiseutu -lehdessä ja Kalajoen kaupungin kotisivuilla. Hanketta kuvaava osallistumis- ja arvioin-
tisuunnitelma on ollut julkisesti nähtävillä 13.1. – 14.2.2022. 

Kaavaan liittyvä aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu järjestettiin 15.6.2021. Viranomaisneuvot-
telun jälkeen valmisteltiin alustava kaavaluonnos, jonka jälkeen pidettiin valmisteluvaiheen viran-
omaisneuvottelu 19.1.2023. 

Kaavaluonnos asetettiin valmisteluaineistoineen julkisesti nähtäville palautteen saamiseksi ja lau-
suntojen saamiseksi viranomaisilta. Luonnoksen nähtävilläolosta ilmoitettiin paikallislehdessä, 
kaupungin kotisivuilla ja kirjeitse osallisille.  

2.2 Asemakaava 
Suunnittelualueella on voimassa Hiekkasärkkien asemakaava. Kaava-alueella Kalajoen kaupungilla 
on myynnissä vapaita tontteja, joista osa on rakentumassa. Kaavamuutoksella määritellään ne 
korttelialueet, joille osoitetaan pysyvää asumista mahdollistava merkintä. Pääkäyttötarkoituk-
sena alueella säilyy edelleen loma-asuminen. Asemakaavan muutoksella osoitetaan Kesärannan 
alueelle 6 kpl uusia loma-asuntotontteja. 
Asemakaavan muutoksen yhteydessä tarkennetaan liito-oravien elinympäristöjen suojelua koske-
vat kaavamerkinnät. 

2.3 Asemakaavan toteuttaminen 
Kesärannan alueen loma-asuntotontit ovat rakentuneet osittain, ja ranta-alue on jo täysin raken-
tunut. Alueella on edelleen vapaita loma-asuntotontteja, joiden odotetaan rakentuvan lähivuo-
sina. Voimassa olevan asemakaavan mukainen katuverkko ja kunnallistekniikka on rakennettu.  

Asemakaavan muutoksen myötä pysyvä asuminen mahdollistuu Kesärannan alueella. Kaavamuu-
toksen voimaantulon jälkeen kiinteistönomistajilla tai -vuokraajilla on mahdollisuus hakea jo ra-
kennetuille rakennuksille käyttötarkoituksenmuutosta vakituisen asunnon rakennuksiksi raken-
nusluvalla. Rakentamattomille tonteille voi hakea rakennusluvan asuinrakennukselle tai loma-
asunnolle.  

Maankäyttö- ja rakennuslaki asettaa tiettyjä vaatimuksia pysyvän asumisen rakennuksille. Kritee-
reiden täyttyminen tutkitaan rakennusluvan yhteydessä. Kiinteistön omistaja vastaa käyttötarkoi-
tuksen muutoksen edellyttämistä rakennuksen muutostöistä ja niistä aiheutuvista kustannuksista 
kiinteistöllään. 

3  L Ä H TÖ KO H D AT  

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 
Kesärannan alue on osin rakennettua loma-asuntoaluetta, osin metsäistä virkistysaluetta. Alue 
rajautuu pohjoisesta Perämereen.  

Kesärannan alueen uudet tontit tulivat myyntiin keväällä 2017 ja tontit ovat menneet hyvin kau-
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paksi. Osa kohteista on parhaillaan rakenteilla. Ranta-alueet ovat täysin rakentuneet ja rakennus-
kanta on vaihtelevaa ja eri-ikäistä. Lähimmät palvelut sijaitsevat Hiekkasärkkien ydinalueella rei-
lun 3 km etäisyydellä. 

 
Kuva 2. Kesärannan asemakaavan muutosalueen sijainti kaavayhdistelmäkartalla. 

3.1.1 Luonnonympäristö 

Suunnittelualue on tyypillistä Perämeren maankohoamisrannikkoa, jossa uutta rantaa paljastuu 
koko ajan. Maankohoamisilmiö on havaittavissa selvimmin juuri Perämeren alavimmilla rannoilla. 
Suunnittelualueella uutta hiekkaista merenpohjaa paljastuu laajana rantaviivan suuntaisena vyö-
hykkeenä. Hiekkasärkkien merenranta-alueelle tyypilliset dyynimuodostumat ovat alueen luon-
nonympäristölle tunnusomaisia. Hiekkadyynien syntyyn ovat vaikuttaneet maankohoaminen, val-
litseva tuulen suunta ja aallokko. Suunnittelualueella ei ole korkeusvaihtelultaan merkittäviä 
dyynimuodostumia, ja hiekkainen maasto on metsittynyt eikä paljasta hietikkoa ole näkyvissä 
ranta-aluetta lukuun ottamatta.  

Kesärannassa on kaksi niemeä, Sonninnokka ja Tiironnokka. Ranta-alueiden ja valtatien 8 väliin 
jäävät alueet ovat pääosin metsäisiä alueita, joilla on muutamia soistumia ja niiden sukkessiovai-
heita. Osa suunnittelualueesta on kumpuilevaa ja pääosin kuivaa kangasmetsää sekä muutamia 
alavampia kosteampia metsäisiä alueita. Alueen välittömässä läheisyydessä on useita ulkoilutoi-
mintoja (golf, hiihto, juoksu, moottorikelkkailu) ja virkistystoimintaa. Golf aktivoi aluetta erityi-
sesti kesällä. Meren rannalla on nähtävissä dyynien kehitysvaiheita.  

Lähiympäristön kannalta merkittävin alue meren rantavyöhykkeen lisäksi on ns. Viitapakkojen 
harjualue. Viitapakkojen harjualue on luokiteltu valtakunnallisesti merkittäväksi tuulikerrostu-
maksi (arvoluokka 4) Valtakunnallisesti arvokkaat tuuli- ja rantakerrostumat – julkaisussa. Luok-
kiin 1-4 kuuluvat tuuli- ja rantakerrostumat sisältävät sellaisia geologisia, biologisia tai maisemal-
lisia arvoja, joilla on maa-aineslain tarkoittamaa valtakunnallista tai muutoin huomattavaa merki-
tystä luonnonsuojelun kannalta. Kaava-alue sijoittuu Viitapakkojen ja meren rannan väliin. 

Kesärannan asemakaavaa varten on laadittu luontoselvitys vuonna 2013 (Natans Oy). Kesärannan 
asemakaavan muutosta ja laajennusta varten on tehty luontodirektiivin liitteen IV lajiselvitykset 
2021 (Sweco Oy). Lisäksi suunnittelualueen liito-oravia on kartoitettu useissa selvityksissä vuosina 
2015-2021. 
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Hiekkasärkkien alueelle on vuosien mittaan laadittu erilaisia hiekkadyyni- ja ranta-alueen luonto-
tyyppiselvityksiä ja aluetta koskevia luonnonympäristöselvityksiä on julkaistu myös Oulun ylipois-
ton maantieteen laitoksen ja Pohjois-Suomen maantieteellisen seuran julkaisusarjassa Nordia Tie-
donantoja. Hiekkasärkkien alueella on ollut ympäristönhoidon projekteja, joihin liittyen on laa-
dittu erilaisia ympäristön ja luonnonhoidon suunnitelmia alueelle. Suunnitelmiin liittyen on laa-
dittu myös luonnonympäristöselvityksiä. Rantaharjualueen yleiskaavatyöhön liittyvät luonnonym-
päristöselvitysten tarkennukset on kohdennettu lähinnä golfkentän ja sen toimintojen laajennus-
alueille (Kuivatjärvenpuiston ja Keskuskarin ranta-alueiden luontoselvitykset vuonna 2000). Li-
säksi on tehty yksittäisten asemakaavahankkeiden selvitysaineistoksi erillisiä luontoselvityksiä.  

Suojelunarvoiset lajit ja luontotyypit 
Kesärannan alueella esiintyy viitasammakoita ja liito-oravia. 

Viitasammakko on luontodirektiivin liitteen IV (a) laji. Sen lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hä-
vittäminen ja heikentäminen on kiellettyä luonnonsuojelulain 49 § nojalla. Viitasammakko on 
koko maassa rauhoitettu. Viitasammakon tärkeimmäksi kutu- ja kerääntymisalueeksi on Natans 
Oy:n vuoden 2013 selvityksessä rajattu Sonninnokan takaisen soistumasarjan lähinnä rantaa oleva 
soistunut lampare. Vuonna 2013 viitasammakoita havaittiin alueella satoja ja niiden ääntä kuului 
myös yläpuolen soilta. Viitasammakoiden yksittäisiä ääniä kuultiin myös golfkentän lammista. 
Toukokuussa 2021 tehdyssä kartoituksessa viitasammakoita ei havaittu. Alueella on edelleen lam-
pia, eivätkä olosuhteet ole suuresti muuttuneet aiempaan verrattuna, eli viitasammakkoa hyvin 
todennäköisesti esiintyy edelleen. Sonninnokantien varren lammessa oli pajunvesoja, mutta vettä 
lammessa oli vielä kesäkuussakin. Viitasammakon elinympäristöksi sopiva alue, eli alueen kosteat 
avoimet suot, ja kutupaikoiksi sopivat lampareet on rajattu oheiseen 1 karttaan. 

 
Kuva 3. Viitasammakon lisääntymis- ja levähdysalueet. 
 
Liito-orava on luontodirektiivin liitteen IV (a) laji. Sen lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittämi-
nen ja heikentäminen on kiellettyä luonnonsuojelulain 49 §:n nojalla (Luonnonsuojelulaki 1996). 
Uhanalaisuusluokituksen mukaan liito-orava on vaarantunut (VU) (Hyvärinen ym. 2019). Se on 
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myös luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettu. Merkittävin syy liito-oravan uhanalaisuuteen on 
metsätalous, koska laji suosii vanhoja kuusivaltaisia sekametsiä ja kärsii kolopuiden vähenemi-
sestä. Liito-orava käyttää ravintonaan haapaa, mutta myös muita lehtipuita. Pesät voivat olla ko-
lopuissa tai vanhoissa oravanpesissä. Liito-orava voi pesiä myös rakennuksissa tai linnunpön-
töissä. Liito-oravista on havaintoja Kesärannan alueelta vuosilta 2018, 2020 ja 2021, eli sen jäl-
keen, kun uuden kaava-alueen kadut on rakennettu ja metsää raivattu tonteilta. Liito-oravan käyt-
tämät alueet Kesärannassa ovat pienialaisia metsiköitä, joissa vielä on varttuneempaa kuusival-
taista puustoa ja lehtipuuta. Liito-oravan säilymisen kannalta on tärkeä säästää nämä jäljellä ole-
vat alueet ja turvata kulkuyhteys sille sopivien alueiden välillä. Oheisessa kartassa on esitetty koo-
tusti vuosien 2018, 2020 ja 2021 sekä Lajitietokannan havaintopisteet. Kartalle on näiden perus-
teella rajattu mahdolliset liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikat ja esitetty ne paikat ja suun-
nat, joissa puustoiset kulkuyhteydet liito-oravan liikkumiseen tulee säilyttää. Lisääntymis- ja le-
vähdyspaikat on rajattu sen perusteella, mihin suurin osa havainnoista vuosien välillä keskittyy. 

 
Kuva 4. Liito-oravahavainnot sekä lisääntymis- ja levähdysalueen rajaus. 
 

Ruijannuokkuesikko on luontodirektiiivn liitteen IV (b) laji, uhanalaisuudeltaan silmälläpidettävä 
(NT), koko maassa rauhoitettu ja kiireellisesti suojeltava laji. Se on vähentynyt merenrantaniitty-
jen umpeenkasvun ja rehevöitymisen myötä (Väre ym. 2014a, 2014b). Muita uhkia on rantara-
kentaminen (SYKE). Ruijannuokkuesikon kasvupaikat ovat alavia ajoittain veden peittämiä mata-
lakasvuisia hiesupohjaisia ja harvoin kivikkoisia niittyjä. Ruijannuokkuesikko lisääntyy maavar-
tensa avulla ja muodostaa näin laikkumaisia kasvustoja. Ruijannuokkuesikkoa on havaittu vuonna 
2001 Sonninnokan-Tiironnokan tienoilta. Esiintymän koko on ollut 3 m x 4 m ja yksilömäärä 150. 
Havaintopaikan tarkka sijainti ei ole ollut tiedossa (Natans Oy 2013). Vuonna 2013 (Natans Oy) 
lajia ei enää tarkistuksissa löydetty. 

Ruijannuokkuesikkoa etsittiin vuonna 2021 Sonninnokan ja Tiironnokan väliseltä alueelta niitty-
rannalta kesämökkien edustalta. Ruijannuokkkuesikkoa ei alueelta löytynyt. Lajille sopivaa mata-
lakasvuista niittyä on rannalla, mutta hyvin pienialaisesti. Ympäröivillä alueilla taas on hiekka- tai 
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kivikkorantoja, joilla ei ole sopivaa kasvualustaa. Ruijannuokkuesikkoa esiintyy selvitysalueelta 
länteen Rahjan rannoilta ja Rahjan saaristossa. 

Natura-2000 alueet 
Kesärannan asemakaavan muutoksen ja laajennuksen suunnittelualueen läheisyyteen sijoittuvat 
Natura-alueet Siiponjoki (FI1000040) ja Rahjan Saaristo (FI1000005). Etäisyys suunnittelualueelta 
Siiponjoen Natura-alueeseen on lähimmillään noin 1700 metriä ja Rahjan saariston Natura-aluee-
seen noin 750 metriä. 

 
Kuva 5. Natura-aluerajaukset suunnittelualueen läheisyydessä. 

Pohjavesialueet 
Hiekkasärkkien alueelle sijoittuu Kourinkankaan (1120801 A) pohjavesialue. Pohjavesialue ei kui-
tenkaan ulotu suunnittelualueelle, vaan sijaitsee lähimmillään noin 800 metriä suunnittelualueen 
kaakkoispuolella. 

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

Maisema 
Kaavamuutosalue on pääosin mäntyistä kangasmaastoa. Aluskasvillisuus alueella on matalaa ja 
suhteellisen niukkaa. Ranta-alueen rakennuskanta edustaa osin vanhaa kalastajakylämaista ra-
kentamista. Maisema koostuu merenrannasta, metsäisestä ympäristöstä sekä olemassa olevasta 
rakennuskannasta. Rantavyöhykkeen rakennukset ovat rakentuneet vuosien saatossa ja ovat ul-
komuodoltaan, väriltään ja rakenteiltaan hyvin erilaisia. Alueelle on laadittu rakennustapaohjeet, 

Rahjan  
Saaristo 

Siiponjoki 
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jotka on hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.6.2018 § 190, ja uusi rakennuskanta tulee olemaan 
hieman yhteneväisempää kuin rantavyöhykkeellä sijaitseva rakennuskanta. 

 
Kuva 6. Rantamaisema Kesärannan asemakaava-aineistosta sekä näkymä golf-alueelle. 

Suunnittelualue sijoittuu osittain valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle Rahjan saaristo-
maisemat (VAM130129). Rahjan saaristo on yksi Pohjois-Pohjanmaan harvoista laajahkoista saa-
ristoalueista. Se muodostaa arvokkaan kalastus- ja saaristokulttuurikokonaisuuden, jonka maise-
mia leimaavat maankohoamisen synnyttämät luontotyypit. Perinteisen saaristolaiskulttuurin jäl-
jet näkyvät Rahjan saaristossa perinnebiotooppeina ja vanhoina kalastajakylinä. Rantavallit ja 
hiekkatörmät ovat paikoin korkeita. Maisemaa luonnehtivat korkeilta rantatörmiltä merelle sekä 
Kalajoen hiekkasärkille avautuvat laajat avoimet näkymät. Rahjan saaristo on luontotyypeiltään 
vyöhykkeinen maisemakokonaisuus, jossa vaihtelevat matalasti kumpuilevat kallioiset saaret, um-
peen kasvavat lahdekkeet sekä monipuolinen saaristokasvillisuus. 
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Kuva 7. Karttaan on rajattu punaisella valtakunnallisesti arvokas maisema-alue Rahjan saaristomaisemat. 

3.1.2 Rakennettu ympäristö 
Hiekkasärkkien alue on asemakaavoitettu kokonaisuudessaan matkailua palveleville toiminnoille 
ja loma-asumiselle. Alkuvuosien Matkailutien yhteyteen muodostuneiden loma-asuntojen ja ra-
vintoloiden sekä leirintäalueen palveluiden lisäksi on loma-asuntoalueita laajentunut Hiekkasärk-
kien ydinalueelta etelän suuntaan. Vaiheittaisten kaavamuutosten myötä alueella asutaan myös 
vakituisesti. Vakituiseen ja loma-asumiseen soveltuvat rakennukset ovat pääsääntöisesti ulko-
muodoiltaan vastaavia ja lähes kaikki uudet loma-asunnot rakennetaan jo nykyisellään vakituisen 
asumisen kriteereiden mukaisesti. Hiekkasärkkien alueella on laajasti käytössä rakennustapaoh-
jeita eri alueilla, jotka ohjaavat rakennetun ympäristön tyylisuuntaa ja pääpiirteitä. Kesärannan 
rakennustapaohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.6.2018 §190. 

Suunnittelualueen rantavyöhykkeen rakennukset ovat pääosin puuverhoiltuja, harjakattoisia, pie-
nikokoisia loma-asuntoja. Ranta-alueen vanhempi rakennuskanta on julkisivuiltaan tumman sä-
vyistä, eikä erotu huomattavasti metsäisestä maisemasta. Kesärannan asemakaavan yhteydessä 
myyntiin tulleille tonteille on rakentunut tyyliltään modernimpaa rakennuskantaa. Uusien kortte-
lialueiden osalta rakennustapaohjeet määrittävät reunaehdot rakennuksen ulkomuodolle. Raken-
nustapaohjeiden tavoitteena on luoda alueesta yhtenäinen ja viihtyisä. 

 
Kuva 8. Olemassa olevaa rakennuskantaa meren ranta-alueella. 
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Kunnallistekniikka on kaavamuutosalueelle toteutettu vuoden 2018 aikana. Vesi- ja viemärilinjo-
jen rakentaminen Kesärannan alueelle on mahdollistanut jo rakentuneiden, vanhojen loma-asun-
tojen liittämisen kunnallisen vesihuollon piiriin. Tämä parantaa käyttömukavuutta kiinteistöillä 
sekä ympäristöarvojen säilymistä merenranta-alueella. Kaukolämpöverkostoa on rakennettu ai-
noastaan Hiekkasärkkien ydinalueelle, eikä sitä olla laajentamassa Kesärannan kaava-alueelle. 

 
Kuva 9. Kesärannan alueen kunnallistekniikka. Punaisella värillä on esitetty jätevesi ja sinisellä vesijohdot. 

3.1.3 Muinaisjäännökset 

Suunnittelualueen muinaisjäännökset on tarkistettu muinaisjäännösrekisteristä 11.1.2023. Rekis-
terin mukaan suunnittelualueella ei sijaitse kiinteitä muinaisjäännöksiä. Suunnittelualuetta lähim-
mät muinaisjäännökset sijaitsevat Siiponjokivarressa ja Rahjan saaristossa. 

3.1.4 Liikenne 

Liikenne valtatiellä 8 eli Kokkolantiellä on runsasta ja nopeusrajoitus suunnittelualueen kohdalla 
60–80 km/h. Keskimääräinen vuorokausiliikenne vuonna 2020 oli 4354 ajoneuvoa (Liikennevi-
rasto, Liikennemääräkartta 2020). Muut alueella sijaitsevat liikenneväylät ovat pienempiä loma-
asuinalueille johtavia katuja ja teitä, joissa liikennemäärät ovat pieniä, eikä niitä ole mitattu. Hiek-
kasärkkien alueella liikennemäärät vaihtelevat suuresti riippuen vuodenajasta ja erilaisten tapah-
tumien osallistujamäärästä. Suurin liikennemäärä on Hiekkasärkkien ydinkeskustan alueella ja 
Matkailutiellä. Osa Oulun ja Kokkolan välisistä kaukoliikenteen linjoista kulkee Matkailutien kautta 
ja pysähtyy sen varrella. 

Kevyen liikenteen väylät on suunnittelualueella toteutettu pääosin erillisenä, viherkaistalla liiken-
neväylästä erotettuna. Erillisiä kevyen liikenteen väyliä ei ole suunniteltu tai rakennettu kaikille 
asumisen kortteleiden umpikaduille, vaan niillä liikennemuodot kulkevat rinnakkain samalla väy-
lällä. Hiekkasärkkien alueelle on laadittu Kalajoen Hiekkasärkkien matkailukeskuksen kestävän 
liikkumisen strategia, jonka tavoitteena on parantaa kokonaisvaltaisesti jalankulun, pyöräilyn ja 
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joukkoliikenteen olosuhteita ja toimintamahdollisuuksia. Ajoneuvoliikenteen olosuhteita on Hiek-
kasärkkien alueella kehitetty viime vuosina lisääntyneen liikenteen aiheuttamien tarpeiden perus-
teella. 

 
Kuva 10. Alueelle saavuttaessa olevaa rakennettua katuverkkoa. 

3.1.5 Palvelut, työpaikat ja väestö 

Palvelut ja työpaikat 
Hiekkasärkkien aluetta on pitkäjänteisesti kehitetty matkailualueena. Viime vuosina alueelle on 
rakentunut uutta majoituskapasiteettia ja ydinkeskustan alue on tiivistynyt rakentamisen myötä. 
Matkailukapasiteetti on tällä hetkellä yli 13 000 vuodepaikkaa huomioiden rekisteröity ja rekiste-
röimätön kapasiteetti. Talvikaudella (loka-huhtikuu) saavutetaan noin 20 % käyttöaste ja sesonki-
aikana (touko-syyskuu) keskimäärin 45 % käyttöaste. Matkailustrategian mukaan on tavoitteena 
kasvattaa matkailusta ympärivuotista toimintaa Hiekkasärkkien alueelle. 

Hiekkasärkkien alueella olevat palvelut ja niiden myötä muodostuvat työpaikat keskittyvät lähinnä 
matkailun ja vapaa-ajan harrastusten osa-alueelle. Matkailukeskuksessa on esimerkiksi hotelli- ja 
majoituspalveluita, ravintoloita, kauppakeskus, liikenneasema, tapahtumapalveluita, elämyspal-
veluita ja erilaisia liikuntapalveluita. Kesärannan alueella ei sijaitse palveluita tai työpaikkoja, vaan 
alue on puhtaasti loma-asumisen aluetta.  

Kunnallisia varhaiskasvatuksen sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluita Hiekkasärkkien alu-
eella ei ole. Koulukuljetukset toteutetaan Kalajoen keskustassa sijaitseviin kouluihin. Suuri osa 
kaupungin palveluista sijaitsee Kalajoen keskustassa, jonne on suunnittelualueelta matkaa n. 11,5 
km. Palveluita on saatavana myös Himangan keskustasta, jonne on Hiekkasärkiltä matkaa reilut 
20 km.  

Väestö 
Suunnittelualueella sijaitsee 55 rakennettua loma-asuntoa, joissa kahdessa asutaan lähes ympä-
rivuotisesti. Kalajoen kaupunki on viime vuosina mahdollistanut pysyvän asumisen matkailukes-
kuksen loma-asuntotonteilla, mikä on lisännyt Hiekkasärkkien asukkaiden määrää. Kesärannan 
alueella pysyvä asuminen ei vielä ole mahdollista. 

3.1.6 Maanomistus 

Suunnittelualueen maat on osin Kalajoen kaupungin omistuksessa, osin Etelänkylän jako- ja kalas-
tuskunnan omistuksessa ja osin yksityisten maanomistajien omistuksessa. Kalajoen kaupungilla 
on myynnissä tontteja alueelta, ja myynnissä olevat tontit on mahdollista myös vuokrata.  
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Kuva 11. Kaavamuutosalueen maanomistus. Kaupungin omistamat maat ovat kuvassa sinisellä ja yksityis-
ten omistuksessa olevat alueet valkoisella.  
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4  S U U N N I T T E LU T I L A N N E  

4.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista 
alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. MRL 25 §:ssä edellytetään valtakunnallisten alueiden-
käyttötavoitteiden huomioon ottamista siten, että edistetään niiden toteuttamista alueidenkäy-
tön suunnittelussa. Valtioneuvoston hyväksymät valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat 
tulleet voimaan 1.4.2018. Tavoitteet jakautuneet viiteen osakokonaisuuteen, ja ne on esitetty 
seuraavassa taulukossa. 
 

Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 

Edistetään koko maan monikeskuksista, verkottuvaa ja hyviin yhteyksiin perustuvaa aluera-
kennetta, ja tuetaan eri alueiden elinvoimaa ja vahvuuksien hyödyntämistä. Luodaan edelly-
tykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämiselle sekä väestökehityksen edellyttämälle riit-
tävälle ja monipuoliselle asuntotuotannolle. 

Luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yhdyskuntakehitykselle, joka tukeu-
tuu ensisijaisesti olemassa olevaan rakenteeseen. Suurilla kaupunkiseuduilla vahvistetaan yh-
dyskuntarakenteen eheyttä. 

Edistetään palvelujen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueiden hyvää saavutettavuutta eri väes-
töryhmien kannalta. Edistetään kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä sekä viestintä-, liikku-
mis- ja kuljetuspalveluiden kehittämistä. 

Merkittävät uudet asuin-, työpaikka- ja palvelutoimintojen alueet sijoitetaan siten, että ne 
ovat joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kannalta hyvin saavutettavissa 

Tehokas liikennejärjestelmä 

Edistetään valtakunnallisen liikennejärjestelmän toimivuutta ja taloudellisuutta kehittämällä 
ensisijaisesti olemassa olevia liikenneyhteyksiä ja verkostoja sekä varmistamalla edellytykset 
eri liikennemuotojen ja -palvelujen yhteiskäyttöön perustuville matka- ja kuljetusketjuille sekä 
tavara- ja henkilöliikenteen solmukohtien toimivuudelle. 

Turvataan kansainvälisesti ja valtakunnallisesti merkittävien liikenne- ja viestintäyhteyksien 
jatkuvuus ja kehittämismahdollisuudet sekä kansainvälisesti ja valtakunnallisesti merkittävien 
satamien, lentoasemien ja rajanylityspaikkojen kehittämismahdollisuudet 

Terveellinen ja turvallinen elinympäristö 

Varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Uusi raken-
taminen sijoitetaan tulvavaara-alueiden ulkopuolelle tai tulvariskien hallinta varmistetaan 
muutoin. 

Ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta aiheutuvia ympäristö- ja terveyshait-
toja 

Haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä aiheuttavien toimintojen ja vaikutuksille 
herkkien toimintojen välille jätetään riittävän suuri etäisyys, tai riskit hallitaan muulla tavoin. 

Suuronnettomuusvaaraa aiheuttavat laitokset, kemikaaliratapihat ja vaarallisten aineiden 
kuljetusten järjestelyratapihat sijoitetaan riittävän etäälle asuinalueista, yleisten toimintojen 
alueista ja luonnon kannalta herkistä alueista. 
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Otetaan huomioon yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden tarpeet, erityisesti maanpuolustuk-
sen ja rajavalvonnan tarpeet ja turvataan niille riittävät alueelliset kehittämisedellytykset ja 
toimintamahdollisuudet. 

Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 

Huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvo-
jen turvaamisesta. 

Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden ja ekologisten yhteyk-
sien säilymistä. 

Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyydestä sekä viheralueverkoston 
jatkuvuudesta. 

Luodaan edellytykset bio- ja kiertotaloudelle sekä edistetään luonnonvarojen kestävää hyö-
dyntämistä. Huolehditaan maa- ja metsätalouden kannalta merkittävien yhtenäisten viljely- 
ja metsä- alueiden sekä saamelaiskulttuurin ja -elinkeinojen kannalta merkittävien alueiden 
säilymisestä. 

Uusiutumiskykyinen energiahuolto 

Varaudutaan uusiutuvan energian tuotannon ja sen edellyttämien logististen ratkaisujen tar-
peisiin. Tuulivoimalat sijoitetaan ensisijaisesti keskitetysti usean voimalan yksiköihin 

Turvataan valtakunnallisen energiahuollon kannalta merkittävien voimajohtojen ja kaukokul-
jettamiseen tarvittavien kaasuputkien linjaukset ja niiden toteuttamismahdollisuudet. Voima-
johtolinjauksissa hyödynnetään ensisijaisesti olemassa olevia johtokäytäviä. 

 

4.2 Maakuntakaava 
Kalajoen kaupungissa on voimassa Pohjois-Pohjanmaan 1.-3. vaihemaakuntakaava. 

- 1. vaihemaakuntakaava on vahvistettu Ympäristöministeriössä 23.11.2015. Kaavan tee-
moja ovat energiantuotanto- ja -siirto, kaupan palvelurakenne, aluerakenne ja taajamat, 
luonnonympäristö, liikennejärjestelmät ja logistiikka. 

- 2. vaihemaakuntakaava on kuulutettu voimaan 7.12.2016. Kaavan teemoja ovat maa-
seudun asutusrakenne, kulttuuriympäristöt, virkistys- ja matkailualueet, seudulliset ma-
teriaalikeskus- ja jätteenkäsittelyalueet, seudulliset ampumaradat sekä puolustusvoi-
mien alueet. 

- 3. vaihemaakuntakaava on hyväksytty 11.6.2018 ja tullut voimaan tammikuussa 2022. 
Kaavan teemoja ovat pohjavesi- ja kiviainesalueet, mineraalipotentiaali- ja kaivosalueet, 
Oulun seudun liikenne ja maankäyttö, tuulivoima-alueiden tarkistukset, Vaalan ja Hi-
mangan kaavamerkintöjen tarkistukset sekä muut tarvittavat päivitykset. 

Voimassa olevassa maakuntakaavassa suunnittelualueelle kohdistuvia maakuntakaavamerkin-
töjä ovat: 

- Kaupunkikehittämisen kohdealue (kk-6), Kalajoen matkailukaupunki 
- Matkailun vetovoima-alue / Matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealue (mv-5), 

Kalajoen alue 
- Viheryhteystarve 
- Tuuli- ja rantakerrostuma (ge-3) 
- Maakunnallisesti arvokas maisema-alue 
- Matkailupalvelujen alue, jonka yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja käytössä tulee 

ottaa huomioon maankohoamisrannikon erityispiirteet (RM-1) 
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Kuva 12. Ote Pohjois-Pohjanmaan 1.-3. vaihemaakuntakaavojen yhdistelmäkartasta. 
 
Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan laatiminen on tullut vireille loka-
kuussa 2021 ja valmisteluvaiheen kuulemisaineisto on ollut nähtävillä 8.8. – 23.9.2022. Energia- 
ja ilmastovaihemaakuntakaavan teemoja ovat: 

- Aluerakenne ja saavutettavuus 
- Liikennejärjestelmä ja logistiikka-alueet 
- Energiantuotanto, varastointi ja siirto 
- Viherrakenne ja ekosysteemipalveluiden tarkastelu 
- Energiamurroksen vaikutukset maankäytön suunnitteluun ja ilmastovaikutusten arvioin-

nin kehittäminen. 

Energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan luonnoksessa suunnittelualueelle tai sen läheisyyteen 
kohdistuvia muutoksia ovat valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen ja pohjavesialueen 
rajauksen muutokset.  
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Kuva 13. Ote Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan nähtävillä olleesta luonnok-
sesta. 

4.3 Yleiskaava 
Suunnittelualue kuuluu kokonaisuudessaan Hiekkasärkkien Rantaharjualueen osayleiskaavaan. 
Rantaharjualueen yleiskaava on hyväksytty vuonna 2008. Alueelle on kaavassa osoitettu RA-2 ja 
RA-3 merkinnöillä loma-asuntoalueita. Virkistysalueet suunnittelualueella ovat merkkinnöillä VR-
1 ja VU-1. Alueelle on osoitettu yleiskaavassa ulkoilureittejä.  

Rantaharjualueen osayleiskaavassa ei ole suunniteltu Hiekkasärkkien alueelle pysyvää asumista. 

 
Kuva 14. Ote Hiekkasärkkien Rantaharjualueen yleiskaavasta. 
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4.4 Voimassa oleva asemakaava 
Alueella on voimassa 30.9.2014 hyväksytty Kesärannan asemakaava, joka on tullut voimaan hal-
linto-oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyiden jälkeen vuonna 2017. Kaavassa on 
osoitettu RA-merkinnällä loma-asuntojen korttelialueet ja RM-merkinnöillä matkailua palvelevien 
rakennusten korttelialueet. Asemakaavassa on lisäksi runsaasti retkeily- ja ulkoilualueita sekä ur-
heilu- ja virkistyspalveluiden alueita (Kuva 15). Kesärannan asemakaavan alueelle on laadittu 
rakennustapaohjeet, jotka kaupunginhallitus on hyväksynyt 18.6.2018 § 190.  
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Kuva 15. Ote Kesärannan asemakaavakartasta ja määräyksistä. 

Rakennusjärjestys 
Rakennusjärjestys on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 23.3.2021 § 15 ja sen on otettu käyttöön 
1.6.2021 alkaen. 

Rakennuskiellot 
Suunnittelualue ei ole rakennuskiellossa. 

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

5  A S E M A K A AVA N  S U U N N I T T E LU N  VA I H E E T  

5.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 
Tarve kaavamuutoksen laatimiselle syntyi tarpeesta mahdollistaa vakituinen asuminen Hiekkasär-
killä. Kesärannan alue on kaavallisesti loma-asumiseen tarkoitettua aluetta, mutta alueelle usko-
taan olevan kiinnostusta merkittävässä määrin myös vakituiseen asumiseen etenkin uusien raken-
tuvien asuntojen osalta.  Uudet loma-asunnot rakennetaan pääsääntöisesti ympärivuotiseen käyt-
töön soveltuviksi. Alue sijoittuu etäämmälle Hiekkasärkkien matkailukeskuksen ydinalueesta, jota 
kehitetään voimakkaasti tavoitellen matkailun toiminnallisuutta ympärivuotiseen käyttöön. Yöpy-
miskapasiteettia on syntynyt runsaasti Hiekkasärkkien ydinalueelle, joka vapauttaa lievealueita 
mahdolliseen pysyvään asumiseen paremmin.  

5.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 

Kalajoen kaupunginhallitus on kokouksessaan 20.12.2021 päättänyt § 388 mukaisesti käynnistää 
Hiekkasärkkien asemakaavan muutoksen Kesärannan alueella. Kaavamuutoksesta kuulutettiin 
kaupungin kotisivuilla ja kuulutuslehdessä. 

5.3 Osallistuminen ja yhteistyö 

5.3.1 Osalliset 

Osallisia ovat kaikki, jotka tuntevat itsensä osallisiksi. MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat alueen 
maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomatta-
vasti vaikuttaa, sekä ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osal-
lisilla on mahdollisuus jättää mielipiteitä kaavaluonnoksesta ja muistutuksia kaavaehdotuksesta.  
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Viranomaisia ovat Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus, Pohjois-Pohjan-
maan liitto, Pohjois-Pohjanmaan museo, Jokilaaksojen pelastuslaitos sekä Kalajoen kaupungin 
tekninen- ja ympäristölautakunta. Muita toimijoita alueella ovat Elisa Oy, Elenia Verkko Oy, Vesi-
kolmio Oy sekä Osuuskunta Valkeavesi. Alueella toimivia yhdistyksiä ovat Kalajoen yrittäjät ry ja 
Kalajoen matkailuyhdistys ry. Lisäksi ranta-alueilla on osallisina jakokuntia. 

5.3.2 Vireilletulo 

Kalajoen kaupunginhallitus päätti saattaa kaavahankkeen vireille kokouksessaan 20.12.2021 
§388. Kaavan sisältöä ja laadintaa kuvaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on ollut 
nähtävillä 13.1. – 14.2.2022. Kaavan vireille tulosta on ilmoitettu osallisille kaupungin ilmoitustau-
lulla, kaupungin ilmoituslehdessä ja nettisivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on kaava-
selostuksen liitteenä (Liite 1). Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa 
kaavaa valmisteltaessa.  

5.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 

Kaavaluonnosaineisto asetetaan julkisesti nähtäville MRL 62 § ja MRA 30 § mukaisesti __.__.-
__.__.2023 väliseksi ajaksi. Kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta kuulutetaan kaupungin 
kuulutuslehdessä sekä www-sivuilla osallisten kuulemista varten. Kaavaluonnoksesta pyydetään 
lausunnot viranomaisilta ja muilta toimijoilta. Kaava-alueen maanomistajia tiedotetaan kirjeitse 
luonnoksen nähtäville asettamisesta. Osallisilla on mahdollisuus jättää mielipiteensä kaava-aineis-
tosta.  

Lausunnot ja mielipiteet (täydennetään kaavoituksen edetessä). 

Kaavaehdotusaineisto asetetaan julkisesti nähtäville MRL 65 § ja MRA 27 § mukaisesti 30 päivän 
ajaksi kaupungin kotisivuille www.kalajoki.fi sekä tulostettuna kaupungintalolle. Kaavaehdotuk-
sesta pyydetään lausunnot viranomaisilta ja muilta toimijoilta. Kaava-alueen maanomistajia tie-
dotetaan kirjeitse ehdotuksen nähtäville asettamisesta. Osallisilla on mahdollisuus jättää ehdo-
tuksesta muistutuksia normaaliin tapaan 

Lausunnot ja muistutukset (täydennetään kaavoituksen edetessä). 

Kaavan hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto. Kaupunginvaltuuston hyväksymispäätök-
sestä kuulutetaan kaupungin ilmoitustaululla, Kalajokiseutu -lehdessä sekä kaupungin kotisivuilla 
(Täydennetään kaavoituksen edetessä). 

5.3.4 Viranomaisyhteistyö 

Kesärannan asemakaavan muutoksesta ja laajennuksesta on pidetty alustava kaavaneuvottelu 
21.4.2021 ja aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu 15.6.2021. Valmisteluvaiheen viranomaisneu-
vottelu pidettiin 19.1.2023. 
 
Alustavassa kaavaneuvottelussa todettiin, että Kesärannan alueen kaavamuutos tulee luontoar-
vojen vuoksi toteuttaa normaalimuotoisena kaavamuutoksena eikä vaiheittaisena kaavamuutok-
sena (KHO:n valitukset), kuten muut Hiekkasärkkien alueet, joilla on mahdollistettu pysyvä asu-
minen. Lisäksi sovittiin, että alueen luontoselvitystä tarkennetaan ja täydennetään liito-oravien, 
viitasammakoiden ja ruijanesikoiden osalta. 
 

http://www.kalajoki.fi/
http://www.kalajoki.fi/
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Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelussa todettiin, että täydennetty luontoselvitys on riittävä kaa-
vatyön pohjaksi. Neuvottelussa keskusteltiin liito-oravan lisääntymis- ja levähdysalueiden sekä 
kulkuyhteyksien turvaamisesta kaavamuutosalueella. Todettiin, että yksityisten maanomistajien 
tonteilla sijaitsevat elinympäristöt ovat erityisen haastavia, koska tontteja ei voida poistaa/siirtää. 
Tontteja koskevat tiukat suojelumääräykset voivat olla maanomistajan kannalta haastavia, minkä 
vuoksi maanomistajien kanssa on hyvä käydä neuvotteluja kaavaratkaisusta. 
 
Valmisteluvaiheen viranomaisneuvottelussa käsiteltiin alustava kaavaluonnos ja keskusteltiin eri-
tyisesti liito-oravan lisääntymis- ja levähdysalueiden ja niiden välisten kulkuyhteyksien suojelu-
merkintöjen sisällöstä ja kaavaratkaisun vaikutuksista liito-oravien suojeluun. Lisäksi todettiin, 
että pysyvän asumisen määrää sekä sen aiheuttamaa muutosta ja vaikutuksia tulee kuvata kaava-
selostuksessa. 

5.4 Asemakaavan tavoitteet 

5.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 

Kalajoen matkailukeskuksen alueella, joka on kaavallisesti loma-asumisen aluetta, asutaan mer-
kittävässä määrin myös vakituisesti. Kesärannan asemakaavan muutoksessa ja laajennuksessa on 
tavoitteena osoittaa loma-asumisen korttelialueille (RA) mahdollisuus myös pysyvälle asumiselle, 
sillä Hiekkasärkkien alue on ollut viime vuosina haluttua aluetta asuinrakennuksen rakentamiselle. 
Loma-asumisen luonne on viime vuosina muuttunut, sillä rakennukset rakennetaan ympärivuoti-
seen käyttöön kaikin mukavuuksin varustettuina. Näin ollen myös vakituinen asuminen alueella 
tulee useiden asukkaiden tavoitteeksi. Matkailutoiminnan keskittäminen Hiekkasärkkien ydinalu-
eelle tehokkaampana ja toiminnallisena on osa kaupungin matkailustrategiaa, jossa tapahtumat 
ja majoitus ovat lähekkäin helposti saavutettavissa. Kaavamuutoksen yhteydessä tarkastellaan 
myös matkailua palvelevien rakennusten korttelialueilla (RM) vastaava mahdollisuus. 

Kaavamuutoksen yhteydessä on tarve varmistaa liito-oravien elinympäristöjen säilyminen raken-
tamisen lomassa Kesärannan alueella. Lisäksi tehdään tarvittavia teknisiä tarkistuksia ja korjataan 
merkintöjä tarvittaessa, jotta kaava vastaa nykyistä tilannetta mahdollisimman todenmukaisesti. 

5.4.2 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen 

Täydennetään kaavatyön edetessä. 

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

6.1 Kaavan rakenne 
Kaavamuutoksella lisätään voimassa olevan kaavan loma-asumisen ja matkailua palvelevien kort-
telialueiden merkintöihin a-merkintä, joka mahdollistaa asuinrakennusten rakentamisen. Kortte-
lialueiden pääkäyttötarkoitusmerkinnät, rakennusoikeudet ja kerroskorkeudet säilyvät ennallaan. 

Niille tonteille, joilla sijaitsee liito-oravan lisääntymis- ja levähdysalueita, on lisätty liito-oravien 
elinympäristöä suojelevia merkintöjä. 

Kaavaluonnoksessa osoitetaan 6 kpl uusia loma-asuntotontteja Kesärannan alueelle kortteleihin 
509, 511, 531 ja 532. 
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6.1.1 Mitoitus 
Olemassa olevien tonttien osalta rakennusoikeus säilyy entisellään, RA-korttelialueilla 34 180 
kem2 ja RM-korttelialueilla 5000 kem2. Uusien loma-asuntotonttien myötä RA-korttelialueiden 
kerrosala kasvaa 900 kem2. RM-kortteleita jaetaan pienemmiksi tonteiksi niin, että tonttien määrä 
lisääntyy kahdella. 

Kesärannan alueella 144 loma-asuntotontilla mahdollistetaan loma-asuntojen lisäksi pysyvien 
asuinrakennusten rakentaminen. Pysyvä asuminen mahdollistetaan lisäksi neljällä matkailua pal-
velevien rakennusten tontilla. 

6.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 
Asemakaavan muutos mahdollistaa vakituisen asumisen Hiekkasärkkien alueella sijaitsevissa kort-
teleissa, joissa rakentamistapa ja rakentamisen määrä säilyvät ennallaan. Lisäksi Kesärannan alu-
eelle kaavoitetaan 6 uutta loma-asuntotonttia, joiden myötä rakennettu alue lisääntyy hieman ja 
vastaavasti viheralue pienenee. Uusien tonttien paikat on tarkistettu maastossa, millä on varmis-
tettu, että tontit eivät heikennä ympäristön laatua alueella, jossa loma-asuminen ja metsäiset vir-
kistysalueet sijaitsevat rinnakkain. 

6.3 Korttelialueet 
Loma-asuntojen korttelialueet 
Kaavassa osoitetaan kaikki voimassa olevan asemakaavan mukaiset loma-asuntojen korttelialueet 
ja tontit sekä lisäksi 6 kpl uusia tontteja neljään eri kortteliin (509, 511, 531 ja 532). Kaikilla loma-
asuntotonteilla mahdollistetaan loma-asumisen lisäksi pysyvä asuminen uudella kaavamerkin-
nällä: 
/a  Rakennuspaikalle sallitaan asuinrakennuksen rakentaminen pysyvään asumi-

seen. Rakentamisessa tulee noudattaa alueelle osoitetun pääkäyttötarkoitus-
merkinnän mukaista määräystä. 

 
Niille korttelialueille ja tonteille, joilla sijaitsee luontoselvityksen mukaisesti liito-oravien lisäänty-
mis- ja levähdysalueita, osoitetaan liito-oravan elinympäristöä, eli puustoa, suojeleva kaavamer-
kintä: 
s-9 Alueen osa, jolla sijaitsee luonnonsuojelulain perusteella suojellun liito-oravan 

lisääntymis- ja levähdyspaikkoja tai liito-oravan kulkureittejä. Puusto tulee säi-
lyttää, hoitaa ja täydentää niin, että liito-oravan pesäpuut, niitä suojaavat puut 
sekä ruokailemisen ja liikkumisen kannalta riittävä puusto säilytetään. 

 
Liito-oravan lisääntymis- ja levähdysalueet, jotka sijoittuvat osittain loma-asuntojen korttelialu-
eille, on rajattu asemakaavaan luo-merkinnällä: 
luo-9 Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen arvokas alue. 

Liito-oravan lisääntymis- ja levähdysalue, jonka hävittäminen on luonnonsuoje-
lulain nojalla kielletty. Alueelle sijoittuvista rakennusluvista ja muista MRL:n 
mukaisista luvista tulee pyytää ELY-keskuksen lausunto. Puita ei saa kaataa il-
man MRL 128 §:n mukaista maisematyölupaa. 

 
 
 
 
 

 
Tontteihin kohdistuvat muutokset on esitetty seuraavassa taulukossa. 
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Voimassa oleva asemakaava Asemakaavaluonnos 

Kortteli 506 Muutokset: 
- Rakennusalueen rajoja on supistettu 
- suojelumerkinnät luo-9 ja s-9 

  

Kortteli 505 Muutokset: 
- Rakennusalueen rajoja on supistettu 
- suojelumerkinnät luo-9 ja s-9 

  

Kortteli 512 Muutokset: 

- Rakennusalueen rajoja on supistettu 
- suojelumerkinnät luo-9 ja s-9 
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Kortteli 503 Muutokset: 

- Rakennusalueen rajoja on supistettu 
- suojelumerkintä s-9 

  
Korttelin 510 tontit 2 ja 3 sekä korttelin 511 
tontit 2 ja 3 

Muutokset: 

- Rakennusalueen rajoja on supistettu 
- suojelumerkintä s-9 

  

Korttelin 500 tontit 12 ja 13 Muutokset: 

- Tontit 12 ja 13 on yhdistetty 
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Matkailua palvelevien rakennusten korttelialueet 
Kaavassa osoitetaan ajantasakaavan mukaiset matkailua palvelevien rakennusten korttelialueet 
pienin muutoksin. Korttelin 518 merkinnät säilyvät ennallaan. Korttelit 519 ja 520 jaetaan pienem-
miksi tonteiksi siten, että molempiin kortteleihin muodostuu kaksi tonttia. Lisäksi korttelin 519 
rajausta muutetaan vähäisesti, jotta saadaan muodostettua kaksi tarkoituksenmukaista tonttia. 
Kortteleissa 519 ja 520 mahdollistetaan matkailupalveluiden lisäksi pysyvä asuminen uudella kaa-
vamerkinnällä: 

/a  Rakennuspaikalle sallitaan asuinrakennuksen rakentaminen pysyvään asumi-
seen. Rakentamisessa tulee noudattaa alueelle osoitetun pääkäyttötarkoitus-
merkinnän mukaista määräystä. 

6.4 Muut alueet 
Suurin osa kaava-alueesta on edelleen osoitettu viheralueeksi merkinnöillä retkeily- ja ulkoilualue, 
urheilu- ja virkistyspalveluiden alue sekä uimaranta-alue. Uusien loma-asuntotonttien myötä vi-
heralueiden pinta-ala pienenee hieman, mutta Kesärannan viheralueverkosto säilyy edelleen var-
sin kattavana ja yhtenäisenä. 
 
Retkeily- ja ulkoilualueille on merkitty luontoselvityksen mukaisesti liito-oravien lisääntymis- ja 
levähdysalueita sekä niiden välisiä kulkuyhteyksiä suojelumerkinnällä: 
s-9 Alueen osa, jolla sijaitsee luonnonsuojelulain perusteella suojellun liito-oravan 

lisääntymis- ja levähdyspaikkoja tai liito-oravan kulkureittejä. Puusto tulee säi-
lyttää, hoitaa ja täydentää niin, että liito-oravan pesäpuut, niitä suojaavat puut 
sekä ruokailemisen ja liikkumisen kannalta riittävä puusto säilytetään. 

 
Liito-oravan lisääntymis- ja levähdysalueet on rajattu asemakaavaan luo-merkinnällä: 
luo-9 Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen arvokas alue. 

Liito-oravan lisääntymis- ja levähdysalue, jonka hävittäminen on luonnonsuoje-
lulain nojalla kielletty. Alueelle sijoittuvista rakennusluvista ja muista MRL:n 
mukaisista luvista tulee pyytää ELY-keskuksen lausunto. Puita ei saa kaataa il-
man MRL 128 §:n mukaista maisematyölupaa. 

 
Asemakaavan laajennus koskee Tiirontien katualuetta, joka on sijainnut osittain kaava-alueen ul-
kopuolella. Voimassa olevassa asemakaavassa virkistysalueelle osoitettu vesialue poistetaan. 

6.5 Kaavamerkinnät ja -määräykset 
Kaavamerkinnät ja -määräykset on esitetty kaavakartalla.  

6.6 Nimistö 
Alueelle ei kaavan myötä tule uutta nimistöä.  
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7  K A AVA N  VA I KU T U K S E T  
Kaavaa laadittaessa selvitetään suunnitelman toteutumisen aiheuttamia vaikutuksia. Erityisesti 
tarkastellaan kaavan vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön, luon-
nonympäristöön ja maisemaan.  

7.1 Suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin 
 

TAVOITE ASEMAKAAVAN VAIKUTUS 

Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 

Edistetään koko maan monikeskuksista, ver-
kottuvaa ja hyviin yhteyksiin perustuvaa 
aluerakennetta, ja tuetaan eri alueiden elin-
voimaa ja vahvuuksien hyödyntämistä. Luo-
daan edellytykset elinkeino- ja yritystoimin-
nan kehittämiselle sekä väestökehityksen 
edellyttämälle riittävälle ja monipuoliselle 
asuntotuotannolle. 

Kaavamuutos vahvistaa Hiekkasärkkien ja Kala-
joen elinvoimaa houkuttelemalla vetovoimai-
selle alueelle uusia asukkaita, monipuolistaa 
kunnan asuintonttien tarjontaa ja luo edellytyk-
siä Hiekkasärkkien palveluiden kehittymiselle. 

Luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurs-
sitehokkaalle yhdyskuntakehitykselle, joka 
tukeutuu ensisijaisesti olemassa olevaan ra-
kenteeseen. Suurilla kaupunkiseuduilla vah-
vistetaan yhdyskuntarakenteen eheyttä. 

Kaavamuutoksella ei osoiteta merkittäviä uusia 
rakentamisalueita. Osoitettavat uudet tontit si-
joittuvat nykyisen yhdyskuntarakenteen sisään. 

  

Edistetään palvelujen, työpaikkojen ja va-
paa-ajan alueiden hyvää saavutettavuutta 
eri väestöryhmien kannalta. Edistetään kä-
velyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä sekä 
viestintä-, liikkumis- ja kuljetuspalveluiden 
kehittämistä. 

Kesärannan alueen liikenne tapahtuu ensisijai-
sesti henkilöautolla. Joukkoliikenteen edellytyk-
siä alueella ei ole, mutta kävelyn ja polkupyöräi-
lyn yhteydet ovat toimivat. 

Merkittävät uudet asuin-, työpaikka- ja pal-
velutoimintojen alueet sijoitetaan siten, että 
ne ovat joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräi-
lyn kannalta hyvin saavutettavissa 

Kaavamuutoksella mahdollistetaan pysyvä asu-
minen loma-asuntoalueella. Alueelle ei ole jouk-
koliikenneyhteyksiä, ja julkiset palvelut sijaitsee 
kävely- ja pyöräilyvyöhykkeen ulkopuolella. 

Tehokas liikennejärjestelmä 

Edistetään valtakunnallisen liikennejärjes-
telmän toimivuutta ja taloudellisuutta kehit-
tämällä ensisijaisesti olemassa olevia liiken-
neyhteyksiä ja verkostoja sekä varmista-
malla edellytykset eri liikennemuotojen ja -
palvelujen yhteiskäyttöön perustuville 
matka- ja kuljetusketjuille sekä tavara- ja 
henkilöliikenteen solmukohtien toimivuu-
delle. 

Kaavamuutos ei koske valtakunnallisia liikenne-
järjestelmiä. 
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TAVOITE ASEMAKAAVAN VAIKUTUS 

Turvataan kansainvälisesti ja valtakunnalli-
sesti merkittävien liikenne- ja viestintäyh-
teyksien jatkuvuus ja kehittämismahdolli-
suudet sekä kansainvälisesti ja valtakunnalli-
sesti merkittävien satamien, lentoasemien 
ja rajanylityspaikkojen kehittämismahdolli-
suudet 

Kaavamuutos ei koske ko. teemaa. 

Terveellinen ja turvallinen elinympäristö 

Varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin 
sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Uusi 
rakentaminen sijoitetaan tulvavaara-aluei-
den ulkopuolelle tai tulvariskien hallinta var-
mistetaan muutoin. 

Kaava-alue ei sijaitse tulvavaara-alueella. Met-
säisellä, melko harvaan rakennetulla alueella ei 
esiinny hulevesitulvia, joihin pitäisi erityisesti 
varautua. 

Ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta il-
manlaadusta aiheutuvia ympäristö- ja ter-
veyshaittoja 

Suunnittelualueella ei esiinny melua, tärinää tai 
huonoa ilmanlaatua. 

Haitallisia terveysvaikutuksia tai onnetto-
muusriskejä aiheuttavien toimintojen ja vai-
kutuksille herkkien toimintojen välille jäte-
tään riittävän suuri etäisyys, tai riskit halli-
taan muulla tavoin. 

Kaavamuutos ei koske ko. teemaa. 

Suuronnettomuusvaaraa aiheuttavat laitok-
set, kemikaaliratapihat ja vaarallisten ainei-
den kuljetusten järjestelyratapihat sijoite-
taan riittävän etäälle asuinalueista, yleisten 
toimintojen alueista ja luonnon kannalta 
herkistä alueista. 

Kaavamuutos ei koske ko. teemaa. 

Otetaan huomioon yhteiskunnan kokonais-
turvallisuuden tarpeet, erityisesti maanpuo-
lustuksen ja rajavalvonnan tarpeet ja turva-
taan niille riittävät alueelliset kehittä-
misedellytykset ja toimintamahdollisuudet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaavamuutos ei koske ko. teemaa. 
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TAVOITE ASEMAKAAVAN VAIKUTUS 

Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 

Huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden 
kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön 
arvojen turvaamisesta. 

Suunnittelualueella ei sijaitse valtakunnallisesti 
arvokkaita kulttuuriympäristöjä. Liito-oravan ja 
viitasammakon esiintymisalueet on turvattu 
asemakaavassa mahdollisimman hyvin. Liito-
oravan osalta haasteita aiheuttaa lisääntymis- ja 
levähdysalueiden sijoittuminen osittain yksityis-
ten maanomistajien kaavoitetuille loma-asunto-
tonteille, joille ei ole mahdollista osoittaa kor-
vaavia sijainteja alueelta. Liito-oravan elinympä-
ristöjen tonteille sijoittuvat osat on rajattu mah-
dollisimman laajasti rakentamisalueen ulkopuo-
lelle ja niiden puusto on osoitettu säilytettä-
väksi. Kulkuyhteydet liito-orava-alueiden välille 
on osoitettu pääosin virkistysalueiden kautta, 
mutta joissain tapauksissa tonteilla säilytettä-
vien puustoalueiden kautta. 

Edistetään luonnon monimuotoisuuden 
kannalta arvokkaiden alueiden ja ekologis-
ten yhteyksien säilymistä. 

Kaavamuutoksella ei osoiteta merkittäviä uusia 
rakentamisalueita suunnittelualueen metsiin. 
Uudet tontit eivät katkaise ekologisia yhteyksiä. 

Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien 
alueiden riittävyydestä sekä viheraluever-
koston jatkuvuudesta. 

Suunnittelualueella ja laajemmin Hiekkasärk-
kien alueella on laaja ja jatkuva viheraluever-
kosto. 

Luodaan edellytykset bio- ja kiertotaloudelle 
sekä edistetään luonnonvarojen kestävää 
hyödyntämistä. Huolehditaan maa- ja met-
sätalouden kannalta merkittävien yhtenäis-
ten viljely- ja metsä- alueiden sekä saame-
laiskulttuurin ja -elinkeinojen kannalta mer-
kittävien alueiden säilymisestä. 

Suunnittelualueen metsät säilytetään virkistys-
alueina. 

Uusiutumiskykyinen energiahuolto 

Varaudutaan uusiutuvan energian tuotan-
non ja sen edellyttämien logististen ratkaisu-
jen tarpeisiin. Tuulivoimalat sijoitetaan ensi-
sijaisesti keskitetysti usean voimalan yksiköi-
hin 

Kaavamuutos ei koske ko. teemaa. 

Turvataan valtakunnallisen energiahuollon 
kannalta merkittävien voimajohtojen ja kau-
kokuljettamiseen tarvittavien kaasuputkien 
linjaukset ja niiden toteuttamismahdollisuu-
det. Voimajohtolinjauksissa hyödynnetään 
ensisijaisesti olemassa olevia johtokäytäviä. 

Kaavamuutos ei koske ko. teemaa. 
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7.2 Suhde yleiskaavaan 
Kesärannan asemakaavassa on osoitettu huomattavasti enemmän rakentamista kuin 
Rantaharjualueen osayleiskaavassa. Rakentamisen lisäys on perusteltu Kesärannan vuonna 2014 
hyväksytyn asemakaavan selostuksessa. 

Rantaharjualueen osayleiskaava on laadittu ajanjaksolla 2000-2008, minkä jälkeen Hiekkasärkkien 
matkailukeskus on kehittynyt ja laajentunut huomattavasti. Yleiskaavan hyväksymisen jälkeen 
loma-asutus on levittäytynyt matkailukeskuksen länsipuolelle Viitapakkojen alueelle sekä 
itäpuolelle Tapionportin alueelle sekä tiivistynyt huomattavasti matkailun ydinalueella. 
Rakentaminen on toteutunut paikoin huomattavastikin yleiskaavassa osoitettua mitoitusta 
tehokkaampana. Matkailukeskuksen kehittyminen ja loma-asutusalueiden laajentuminen on 
lisännyt mielenkiintoa loma-asutuksen lisäämiseen myös Kesärannan alueella. Hiekkasärkkien 
alue on kysyttyä loma-asutusaluetta, jossa potentiaaliset rakentamisalueet halutaan hyödyntää 
niin tehokkaasti, kuin alueen sijainti, luonnonympäristö, maisema, virkistystarpeet ja muut alueen 
ominaisuudet antavat myöten. 

Rantaharjualueen osayleiskaavassa ei ole suunniteltu pysyvää asumista Hiekkasärkkien alueelle. 
Yleiskaavaa laadittaessa ei kaupungin tavoitteena vielä ollut vakituisen asumisen osoittamista 
yleiskaavatasolla, joten yleiskaavassa ei ole tarkasteltu erikseen niitä alueita, jonne pysyvää 
asumista osoitettaisiin. Tarve kaavalliselle tarkastelulle on tullut kymmenen vuotta myöhemmin. 

Kalajoen kaupunginhallitus on päättänyt pysyvän asutuksen mahdollistamisesta Hiekkasärkkien 
alueella ensimmäisen vaiheittaisen kaavamuutoksen käynnistämisen yhteydessä 15.1.2018 § 6. 

7.3 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen 
Hiekkasärkkien matkailualueella on tehty pysyvän asumisen mahdollistavia vaiheittaisia asema-
kaavan muutoksia viidelle osa-alueelle. Kesärannan asemakaavan muutos ja laajennus on viimei-
nen loma-asuntoalue, jolla muutos on tarkoituksena tehdä. Kalajoen kaupunki on päättänyt, että 
matkailun ydinalueella ei mahdollisteta pysyvää asumista. 

    
Kuva 16. Hiekkasärkkien vaiheittaisten asemakaavanmuutosten aluejakokartta. Hiekkasärkkien 
ydinalue jää tiivistyvän matkailun alueeksi.  

Kesärannan asemakaavan muutoksella ja laajennuksella mahdollistetaan Kesärannan alueen ra-
kentuminen vakituiselle asutukselle. Vaikka pääkäyttötarkoituksena alueella on edelleen matkailu 
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ja loma-asuminen, tulee alueesta kaavamuutoksen myötä todellinen vaihtoehto myös omakotira-
kentajille. Asemakaavan muutosalueella arvioidaan asuvan pysyvästi nykyään muutamia asuk-
kaita. Kaavamuutoksen myötä pysyviä asukkaita voisi alueella olla enimmillään noin 400 hlö, jos 
kaikki tontit rakentuisivat pysyvään asumiseen ja oletetaan, että jokaisessa asunnossa asuisi kes-
kimäärin kaksi henkilöä. Todellisuudessa pysyvien asukkaidenmäärä tulee olemaan huomattavasti 
tätä pienempi, koska Hiekkasärkät on ensisijaisesti matkailualue, jolla on kysyntää loma-asumi-
selle ja majoitukselle. 

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

7.4 Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön 
Kaavalla toteutetaan Kalajoen kaupungin päätöstä pysyvän asumisen mahdollistamiseksi Hiek-
kasärkkien alueella. Loma-asumisen korttelialueille rakennettujen, pysyvässä asuinkäytössä ole-
vien rakennusten nykytilanne on osoittautunut ongelmalliseksi asukkaiden kannalta. Ilman pysy-
vän asumisen statusta arkielämän mukanaan tuomat tarpeet voivat jäädä toteutumatta. Tällainen 
tilanne syntyy esimerkiksi osamaksuhakemusten yhteydessä tai muuten erilaisten palveluiden pii-
rissä olevien toimenpiteiden kohdalla. Näille ihmisille kaavamuutoksella on myönteinen vaikutus. 

Hiekkasärkkien alueella on vilkasta liikehdintää varsinkin kesän sesonkiaikoina. Kautta aikojen lo-
manviettopaikkana tutuksi tulleella alueella lisääntyvä pysyvä asuminen vilkastuttaa myös talvi-
kauden liikehdintää. Palvelutarjonta ja julkiset palvelut sijoittuvat pääasiassa Kalajoen keskustaan, 
jonne on matkaa Hiekkasärkkien ydinalueelta noin 9 km ja suunnittelualueelta noin 12 km. Hiek-
kasärkkien alueella asuvat ja alueelle muuttavat tiedostavat, että alue on pääasiassa matkailulle 
kaavoitettu ja arkielämässä tarvittavat palvelut eivät välttämättä sijoitu lähelle asuinalueita. Mat-
kailua palveleva palvelutaso toki on tavoitettavissa helposti, mikäli asuinpaikka sijoittuu Hiek-
kasärkkien alueelle. 

Hiekkasärkkien alue on asuinympäristönä varsin ainutlaatuinen ja vetovoimainen; alueella on pal-
jon vapaita ja yhtenäisiä luonnonalueita sekä runsaasti erilaisia vapaa-ajanviettomahdollisuuksia. 
Julkisia palveluja alueella ei ole, sen sijaan kaupallisten ja vapaa-ajan palvelujen taso alueella on 
hyvä ja lisää liike- ja majoitustiloja ollaan rakentamassa parhaillaan. Laajemmin kaupallisia ja jul-
kisia palveluja on saatavilla Kalajoen keskustasta. 

Alueella jo asuvat voivat kokea pysyvän asutuksen lisäyksen vaikutukset eri tavoin. Myönteisenä 
todennäköisesti koetaan alueelle tulevan väenlisäyksen myötä kaupallisen palvelutason säilymi-
nen tai parantuminen. Alueelle tulee myös enemmän ympärivuotista toimintaa uusien asukkai-
den myötä. Kielteisenä voidaan kokea liikenteellinen muutos, kun alueen työmatka- ja asiointilii-
kenne kasvaa.  

Alueella lomailevien ja siellä asuvien päivärytmin, liikkumisen ja oleilun erilaisuus voi aiheuttaa 
ristiriitatilanteita. Vakituiset asukkaat voivat kokea häiritsevänä viikoittain vaihtuvat lomalaiset 
alueella ja matkailijat voivat kokea, että eivät voi lomailla alueella vapaasti, mikäli korttelialue on 
jo pitkälti rakentunut pysyvälle asutukselle. Ristiriita todennäköisesti korostuu, mikäli selkeästi 
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suurempi osa lähialueen rakennuksista on asuinkäytössä. Matkailupalveluiden toiminnan ja ma-
joittumisen yhä enenevässä määrin ydinkeskustan alueelle tulee vähentämään ristiriitatilanteiden 
muodostumista, kun selkeä matkailulle keskitetty alue säilyy matkailun ydinalueena. 

7.5 Vaikutukset luonnonympäristöön 
Asemakaavan muutoksen vaikutukset luonnonympäristöön, vesistöihin ja pohjaveteen jäävät 
kaavan toteuduttua arvioiden kokonaisuudessaan vähäisiksi. Muutoksen myötä virkistysalueiden 
käyttäjien määrä voi lisääntyä, mikä lisää riskiä ympäristön kulumiselle. Hiekkasärkkien alueella 
on kuitenkin kattavat ulkoilureitistöt, joita pidetään yllä ja joiden opastukseen on myös kiinnitetty 
huomiota. Mahdollisimman monipuolinen ja helppo reittien käyttömahdollisuus turvaa ympäröi-
vän luonnontilaisen maaston säilymistä.  Lomailija turvautuu hyvin kunnossa pidettyihin ja opas-
tettuihin reitteihin. Paikalliset voivat kulkea myös muussa luonnossa eksymättä jokamiehen oi-
keudella esimerkiksi marjastamassa. Kuntoiluun kuitenkin voidaan ajatella ihmisten käyttävän ra-
kennettuja, helposti kuljettavia ja kunnossapidettyjä reittejä, joiden saavutettavuus on vaiva-
tonta. 

7.5.1 Luontodirektiivin liitteen IV lajit 

Lajistoselvityksessä (Sweco Infra & Rail Oy 2021) asemakaava-alueelle on rajattu kaksi liito-oravan 
lisääntymis- ja levähdysaluetta. On todennäköistä, että näillä alueilla voi olla liito-oravan pesiä, 
mutta pesäpuun/pesäpuiden tarkkaa sijaintia ei tehdyissä selvityksissä ole pystytty määrittämään. 
Liito-oravan lisääntymis- ja levähdysalueet on rajattu kaavakarttaan ja niiden hävittäminen tai hei-
kentäminen on kielletty. Lisäksi lisääntymis- ja levähdysalueiden sekä niiden välisten yhteyksien 
puuston säilyttämistä, hoitamista ja täydentämistä ohjataan kaavamerkinnällä s-9. 
 
Liito-oravan lisääntymis- ja levähdysalueiden ja niiden välisten yhteyksien säilymisedellytykset pa-
ranevat voimassa olevaan asemakaavaan verrattuna. Kaavaluonnoksen suojelumerkinnät ovat 
täsmällisemmät ja ne sijoittuvat useamman vuoden havaintojen perusteella luotettavasti raja-
tuille lisääntymis- ja levähdysalueille. Kaavaluonnoksesta ei kuitenkaan ole poistettu tontteja, 
joille sijoittuu liito-oravan lisääntymis- ja levähdysalueita, eikä tonttien rakennusoikeuksia ole vä-
hennetty. Kaavamuutoksen tavoitteena on, että asukkaat ja liito-oravat voivat elää Kesärannan 
alueella rinnakkain. Osa kaava-alueen tonteista on vielä rakentumattomia, mikä vaikeuttaa kaa-
vamuutoksen liito-oraviin kohdistuvien vaikutusten arviointia. Jos verrataan kaavamuutoksen vai-
kutuksia maastossa olevaan todelliseen tilanteeseen, tulee rakentaminen vähentämään alueen 
puustoa ja kaventamaan liito-oravien elinympäristöjä. Jos taas verrataan kaavamuutosta voi-
massa olevaan asemakaavaan, jonka perusteella alue tällä hetkellä rakentuu, paranee liito-ora-
vien elinympäristöjen säilyttämisen taso laajempien ja täsmällisempien suojelumerkintöjen 
myötä. 
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Kuva 17. Liito-oravan läntisen lisääntymis- ja levähdysalueen rajaus ja liito-oravien havaintopai-
kat voimassa olevassa asemakaavassa (vas) ja kaavaluonnoksessa (oik).  

  
Kuva 18. Liito-oravan itäisen lisääntymis- ja levähdysalueen rajaus ja liito-oravien havaintopaikat 
voimassa olevassa asemakaavassa (vas) ja kaavaluonnoksessa (oik).  

Viitasammakon lisääntymis- ja levähdyspaikat on kaavassa osoitettu merkinnällä luo-2, luonnon 
monimuotoisuuden kannalta erityisen arvokas alue, eikä niille kohdistu vaikutuksia kaavan mah-
dollistamasta rakentamisesta.  

7.5.2 Natura 2000 -alueet 

Pysyvän asumisen mahdollistavien Hiekkasärkkien asemakaavan vaiheittaisten muutosten yhtey-
dessä on arvioitu vaihekaavojen vaikutuksia Hiekkasärkkien lähialueella sijaitseviin Natura-aluei-
siin, joita ovat Maristonpakat, Vihas-Keihäslahti, Siiponjoki sekä Rahjan saaristo. Näistä Kesäran-
nan asemakaavan muutoksen ja laajennuksen vaikutusalueella sijaitsevat Siiponjoki ja Rahjan saa-
risto. 

Vaiheittaisten kaavamuutosten vaikutukset Natura-alueisiin kohdistuvat lähinnä Maristonpakko-
jen Natura-alueeseen sen kulutusherkkien luontotyyppien ja alueen vetovoimaisuuden vuoksi. 
Maristonpakat sijaitsevat lähes 4 kilometrin etäisyydellä Kesärannan alueesta, joten kaavamuu-
toksen vaikutukset Maristonpakkojen Natura-alueeseen ovat vähäiset. 
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Kesärannan asemakaavan muutoksen myötä kasvavat luonto- ja virkistysalueiden käyttäjämäärät 
kohdistunevat suurimmaksi osin Siiponjoen ja Rahjan saariston Natura-alueelle, jotka sijaitsevat 
lähimmillään 1700 metrin ja 750 metrin etäisyydellä kaava-alueesta 

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

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

7.6 Vaikutukset maisemaan 
Asemakaavan muutoksen pääasiallisena tarkoituksena on mahdollistaa pysyvä asuminen loma-
asumisen rinnalla Kesärannan alueella. Lisäksi kaava-alueelle osoitetaan 6 kpl uusia loma-asunto-
tontteja, jotka sijoittuvat kaava-alueen keskiosiin metsäisille alueille. 

Kaavamuutoksella ei ole maisemallisia vaikutuksia suhteessa merenrantamaisemaan, koska pysy-
vän asumisen mahdollistaminen ei muuta rakentamisen volyymia tai rakentamistapaa ranta-alu-
eella. Metsäisellä alueella rakentaminen johtaa puuston vähentymiseen ja maiseman avartumi-
seen. Vaikutusten lieventämiseksi alueelle on laadittu rakennustapaohjeet, jotka tulee huomioida 
tontin ja rakennusten suunnittelussa. Ohjeiden mukaan rakennuspaikan luontoa on pyrittävä säi-
lyttämään mahdollisimman paljon ja toiminnot sijoitettava siten, että vältetään tarpeetonta 
maaston muotojen muuttamista ja aluskasvillisuuden rikkomista. Piha-alueet tulee palauttaa 
mahdollisimman luonnonmukaisiksi. Tonteilla saa istuttaa ainoastaan luonnonympäristöön sopi-
via kasveja ja puita. Toimenpiteillä on pyritty siihen, että maisema alueella säilyisi mahdollisim-
man paljon luonnonmukaisena rakennusten ympärillä.  

Kaavamuutos ei heikennä Rahjan saariston valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen arvoja 
tai muuta maisema-alueen arvokkaita ominaispiirteitä. 

7.7 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 
Kesärannan alueella sijaitsee eri-ikäisiä loma-asuntoja ja rakentamattomia loma-asunto- ja mat-
kailupalveluiden tontteja. Vapaat tontit rakentunevat lähivuosien aikana. Alueella ei sijaitse ar-
vokkaita rakennettuja kulttuuriympäristöjä. 

Asemakaavan muutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia rakennettuun ympäristöön. Vaikka ny-
kyiset rakennukset on mahdollista muuttaa pysyviksi asuinrakennuksiksi ja uudet rakennukset ra-
kentaa suoraan asunnoiksi, muutos ei ole merkittävä, koska Kesärannan alueella loma-asunnot on 
joka tapauksessa pitänyt rakentaa asuinrakentamista koskevia määräyksiä noudattaen. 
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Merenranta-alueella sijaitsee vanhempia loma-asuntoja, jotka on rakennettu ennen Kesärannan 
alueen asemakaavoittamista. Vanhimmat, ns. kalamökkeinä rakennetut rakennukset eivät välttä-
mättä sovellu pysyvän asumisen rakennuksiksi lainkaan. Käyttötarkoituksen muutosta haettaessa, 
tulee rakennuksen täyttää voimassa olevat tekniset vaatimukset siten kuin niistä on erikseen sää-
detty. Esim. MRL 117 §:ssä on todettu, että käyttötarkoituksen muutosten yhteydessä on raken-
nuksen energiatehokkuutta parannettava, jos se on teknisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti 
toteutettavissa. Vanhojen rakennusten kohdalla voi olla, ettei käyttötarkoituksenmuutos ole ta-
loudellisesti järkevää.  

7.8 Vaikutukset liikenteeseen 
Kesärannan alue sijaitsee n. 12 km etäisyydellä Kalajoen keskustasta. Hiekkasärkkien alueella asu-
vien työmatka- ja asiointiliikenne suuntautuu suurelta osin Kalajoen keskustaan tai kauemmas 
ympäryskuntiin. Julkisen liikenteen palvelut eivät ole tarpeeksi hyvin käytettävissä asukkaiden 
oman ajoneuvoliikenteen vähentämiseksi, joten liikkuminen perustuu nykytilassa ja todennäköi-
sesti myös pitkällä aikavälillä henkilöautoiluun. Kunnes julkisen liikenteen palvelutaso laajenee, 
on henkilöautoliikenteen lisääntyminen pysyvän asumisen myötä todennäköistä. Näin ollen suuri 
osa asuntokunnista tarvitsee kaksi henkilöautoa päivittäisten asioiden hoitamiseen. Kaupungin 
kustantamat koululaiskuljetukset kuitenkin vähentävät liikennöintitarvetta ja alueella on hyvät 
mahdollisuudet joukkoliikenteen kehittämiselle, mikäli pysyvien asukkaiden määrä alueella kas-
vaa riittävän suureksi. Kevyen liikenteen verkko alueella on turvallinen ja kattava. Se ulottuu yh-
tenäisenä myös Kalajoen ydinkeskustaan, mikä voi puolestaan vähentää henkilöautoilun tarvetta 
alueella liikuttaessa. Kävellen tai pyöräillen on myös helppo saavuttaa alueen selkeät liikenteelli-
set solmukohdat, joissa alempiasteinen tieverkko liittyy valtatielle 8. Kesärannan alueelta on lyhyt 
matka valtatielle 8 Satamatien kautta, mikä todennäköisesti vähentää hitaampiliikenteisen Usva-
metsäntien liikennemäärää jonkin verran. Tonttikatujen rakenteet sekä tiestön talvikunnossapito 
kattavat pysyvän asumisen vaatimukset jo nykytilassa. 

7.9 Sosiaaliset vaikutukset 
Asemakaavan muutoksella on sosiaalisia vaikutuksia niille loma-asuntoalueille, jotka asukkaat ha-
luavat jatkossakin säilyttää loma-asumisen alueena. Kesärannan alueella ei nykyisellään vielä asu 
vakituisesti paljoa ihmisiä. Muuttoliike Hiekkasärkkien suuntaan on viime vuosina ollut vetovoi-
maista ja Kesärannan alue on etäämmällä Hiekkasärkkien ydinalueesta. Tämä voi näin ollen olla 
houkutteleva alue rauhallisemmasta asumisen alueesta pitävälle. Alueelle voi sijoittua kuitenkin 
myös loma-asuntoja, joita vuokrataan lomailijoille ympäri vuoden. Viikoittain vaihtuvat asukkaat 
voidaan kokea häiritsevänä toimintana alueella pysyvästi asuvien keskuudessa. Alueet ovat kui-
tenkin kautta aikojen olleet tavoitteena rakentaa loma-asukkaita varten, mikä alueen asuttami-
sessa tulee mieltää myös jatkossa. Alueen asuttamisessa tulee pohdittavaksi, onko asuttamisella 
vaikutuksia loma-asukkaiden käyttäytymisessä ja mielikuvissa Hiekkasärkkien alueesta. Pysyvien 
asukkaiden ja lomalaisten sovittaminen yhteen voi tuoda omat haasteensa matkailun kehittämi-
selle. Kesärannan alue on etäämmällä ydinalueesta, mikä ei välttämättä lomailijalle ole se ensisi-
jainen sijaintivaihtoehto.  

7.10 Taloudelliset vaikutukset 
Nykyisellään Hiekkasärkkien alueella on vilkkainta kesäkaudella. Talviaikaan Hiekkasärkillä olevia 
palveluita kuitenkin käytetään aktiivisesti, mikä näkyy paikoitusalueiden täyttymisenä. Palvelutar-
jontaa käyttävät sekä Hiekkasärkillä asuvat, että kaupungin muilla alueilla asuvat perheet.  
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Matkailu tuo Kalajoen kaupungille merkittäviä tuloja. Matkailualuetta on kehitetty pitkäjänteisesti 
ja uusia alueita matkailulle osoitetaan kaavoituksella. Viimeisimmäksi valmistunut Marinan ase-
makaava-alue tulee toteutuessaan lisäämään meren tuomia mahdollisuuksia matkailuun ja eri 
alueiden nivoutumista toisiinsa. Hiekkasärkkien ydinaluetta ei osoiteta pysyvälle asumiselle, jotta 
voidaan turvata myös matkailun säilyminen tulevaisuudessakin. Muutoin merkittävän matkailu-
alueen mahdollistaminen pysyvälle asutukselle vähentää pitkällä aikavälillä matkailumahdolli-
suuksia alueella, kun tähän asti matkailulle varattua yöpymiskapasiteettia muutetaan pysyvälle 
asutukselle. Vaikutuksia kuitenkin lieventää se, että nykyisellään alueen käyttöaste on talvikau-
della noin 20 % ja kesäkaudella keskimäärin 45 %. Samoin on huomattava, että Hiekkasärkkien 
ydinalueelle ei osoiteta asumista vaan se säilyy yksinomaan matkailukäytössä. Lisäksi valtatien 8 
mantereen puolelle suunnitellaan uusia majoitusalueita sekä matkailua tukevia toimintoja ja ak-
tiviteetteja.  

Pysyvän asumisen mahdollistaminen Hiekkasärkkien alueelle lisää myös lapsiperheiden mahdolli-
suutta muuttaa alueelle. Paineita esimerkiksi päiväkodin rakentamiseksi saattaa tulla, mutta etäi-
syys kuntakeskukseen on kuitenkin kohtuullinen. Alle kouluikäisten osalta ei taloudellisia kustan-
nuksia kaupungille ole odotettavissa, mutta kouluikäisten kohdalla koulukuljetusten mahdollinen 
lisääntyminen voi tuoda kustannuksia jonkin verran.   

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

Kaavamuutoksen aiheuttamat taloudelliset vaikutukset yksityisille tulevat lähinnä rakennusten 
asumisvaatimusten täyttämisen kautta. Osa rakennuskannasta on vanhaa ja niiden saattaminen 
vakituisen asunnon vaateiden tasolle voi tulla omistajalleen kalliiksi. Vaikutusta lieventää kuiten-
kin se, että rakennuksia voidaan edelleen käyttää ainoastaan loma-asuntoina, jolloin kustannuk-
siakaan ei synny. 

8  A S E M A K A AVA N  TOT E U T U S  
Kesärannan alueelle on laadittu rakennustapaohje, joka on hyväksytty kaupunginhallituksessa 
18.6.2018 § 190. Rakennustapaohjeen tarkoituksena on ohjata rakentamista Kesärannan alueella 
siten, että alueesta muodostuu viihtyisä ja yhtenäinen luonnonympäristöä korostava koko-
naisuus. Rakennustapaohje täydentää asemakaavan määräyksiä ja merkintöjä. 

Asemakaavan muutoksen ja laajennuksen voimaantulon jälkeen uusia rakennuslupia voidaan 
myöntää suoralla rakennusluvalla myös pysyvän asumisen rakennuksille.  
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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 lähtökoh-

dista, aikataulusta sekä osallistumis- ja arviointimenettelystä. 

KAAVOITETTAVA ALUE JA HANKKEEN TARKOITUS   
Hiekkasärkkien asemakaavan muutos ja laajennus Kesärannan alueella sijoittuu kokonaisuudessaan Kesäran-

nan asemakaava-alueelle. Muutos käsittää korttelit 500-520, jotka eivät olleet mukana vuonna 2018 tehdyssä 

vaiheittaisessa asemakaavanmuutoksessa, joka käsitteli vakituista asumista alueella. Kaavan ensisijaisena 

tarkoituksena on tutkia alueella olevien tonttien soveltuvuus ympärivuotiseen asumiseen.  

ASEMAKAAVOITUSTA OHJAAVAT SUUNNITELMAT 
Asemakaavahankkeissa huomioidaan ylemmät suunnittelutasot; valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, 

maakuntakaava ja yleiskaavat. Kaavatasot on kuvattu tarkemmin kaavaselostuksessa. 

KAAVAN SELVITYKSET 
Kaavamuutoksessa hyödynnetään pääasiassa Kesärannan asemakaavan yhteydessä laadittuja selvityksiä 

sekä muita alueelle tehtyjä selvityksiä.  Suunnittelualueelle on tehty vuonna 2021 luontodirektiivin liitteen IV 

lajiselvitykset. 

OSALLISET JA VIRANOMAISTAHOT 
MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloi-

hin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa 

käsitellään. Osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, esimerkiksi arvioida kaavan vaikutuk-

sia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä kaavan valmisteluaineistosta tai jättää muistutuksia kaa-

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

jois-Pohjanmaan liitto, Jokilaaksojen pelastuslaitos sekä Kalajoen kaupungin tekninen- ja ympäristölauta-

kunta. Muita toimijoita alueella ovat Elisa Oy, Elenia Verkko Oy, Kalajoen Lämpö Oy, Kalajoen Kuitu Oy, Vesi-

kolmio Oy sekä Osuuskunta Valkeavesi. Alueella toimivia yhdistyksiä ovat Kalajoen yrittäjät ry, Kalajoen mat-

kailuyhdistys ry ja Kalajoen omakotiyhdistys ry. 

KAAVAN AIKATAULU 
Hiekkasärkkien asemakaavan muutos ja laajennus Kesärannan alueelle laaditaan konsulttityönä ja kaavaluon-

nos asetetaan nähtäville helmikuussa 2023. Ehdotus ajoittuu huhtikuulle 2023 ja hyväksymiskäsittely kesä-

kuulle 2023. 

  

Y H T E Y S T I E D O T  
Kaavoituspäällikkö   Jaana Pekkala   044-4691 225 

Kaavasuunnittelija   Terhi Hietala  044-4691 450 

Kaavoitusteknikko   Terho Männistö  044-4691 222 

E-mail: etunimi.sukunimi@kalajoki.fi                  www.kalajoki.fi 
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Kuva 6. Ote Kesärannan asemakaavasta, lainvoimainen 2017. 

 

  



 

 

 

 

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

lajoen kaupunginvaltuuston päätöksen 29.3.2001 § 26 mukaan maankäyttösopimuksista ja asemakaavan 

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

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

listumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään kaavamuutostyön edetessä. 
 

1. KAAVAN VIREILLETULO JA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 

MRL 63 § 

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

kaupungin internetsivuilla ja kirjeitse osallisille.  
 

2. KAAVAN VALMISTELU- ELI LUONNOSVAIHE 

MRL 62 §, MRA 30 § 

Kaavaluonnos valmisteluaineistoineen asetetaan julkisesti nähtäville palautteen saamiseksi ja siitä pyy-

detään lausunnot viranomaisilta. Luonnoksen nähtävilläolosta ilmoitetaan paikallislehdessä, kaupungin 

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

simmäinen viranomaisneuvottelu järjestetään tarvittaessa valmisteluvaiheessa. 
 

3. KAAVAEHDOTUS 

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

Kaavaehdotus asetetaan nähtäville kaupunginhallituksen päätöksellä, ja se on julkisesti nähtävillä 30 päi-

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

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

tävilläoloaikana. Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot. Kalajoella muistutukset käsittelee kaavoittaja, 

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

neet osoitteensa, ilmoitetaan kaupungin perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen. Tarvittaessa 

ehdotusvaiheessa voidaan järjestää viranomaisneuvottelu.  
 

4. KAAVAN HYVÄKSYMINEN 

MRL 52 § (ak), 37 § (yk) ja 67 § 

Kaupunginvaltuusto käsittelee kaavan hyväksymistä kaupunginhallituksen esityksestä. Hyväksymispää-

töksestä kuulutetaan paikallislehdissä ja kaupungin internetsivuilla. Kaavan hyväksymistä koskevasta 

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

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

ELY-keskus voi tehdä kaupungille oikaisukehotuksen valitusajan kuluessa.   
 

5. KAAVAN VOIMAANTULO 

MRA 93 § 

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

 

 

 

 

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

kaupunginvaltuuston päätöksen 27.5.2019 mukaan kaavoitusviranomaisena toimii kaupunginhallitus. Asema-

kaavan laatimisesta päättää kaupunginhallitus, elleivät kyseessä ole yhdyskuntakehityksen kannalta keskeiset 

tavoitteet, jolloin päättäjänä toimii valtuusto. Vähäiset asemakaavan muutokset hyväksyy kaupunginhallitus. 

Yleiskaavan laatimisesta ja hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto. Kaavojen valmistelusta vastaa kaa-

voitus- ja elinvoimalautakunta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään kaavoitustyön edetessä. 
 

1. KAAVAN VIREILLETULO JA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 
MRL 63 § 

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

pungin kotisivuilla ja kirjeitse osallisille. Ensimmäinen viranomaisneuvottelu järjestetään vireilletulovai-

heessa. 
 

2. KAAVAN VALMISTELU- ELI LUONNOSVAIHE 
MRL 62 §, MRA 30 § 

Kaavaluonnos valmisteluaineistoineen asetetaan julkisesti nähtäville palautteen saamiseksi ja siitä pyyde-

tään lausunnot viranomaisilta. Luonnoksen nähtävilläolosta ilmoitetaan paikallislehdessä, kaupungin kotisi-

vuilla ja kirjeitse osallisille. Nähtävilläoloaikana kaavaluonnoksesta voi jättää mielipiteitä. Kaavaluonnos ase-

tetaan tavoitteellisesti nähtäville talvella 2023. 
 

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

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

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

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

tehdä kaavasta kirjallinen muistutus kaavan nähtävilläoloaikana. Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot 

(MRA 28 §). Kalajoella muistutukset käsittelee kaavoittaja sekä kaavoitus- ja elinvoimalautakunta. Muistu-

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

tyyn mielipiteeseen. Tarvittaessa ehdotusvaiheessa voidaan järjestää viranomaisneuvottelu. Kaavaehdotus 

asetetaan nähtäville tavoitteellisesti huhtikuussa 2023. 
 

4. KAAVAN HYVÄKSYMINEN 
MRL 52 § (ak), 37 § (yk) ja 67 § 

Kaupunginvaltuusto käsittelee kaavan hyväksymistä kaupunginhallituksen esityksestä. Hyväksymispäätök-

sestä kuulutetaan paikallislehdissä ja kaupungin kotisivuilla. Kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä 

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

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

tehdä kaupungille oikaisukehotuksen valitusajan kuluessa.  Kaava valmistellaan hyväksymiskäsittelyyn kesä-

kuussa 2023.  
 

5. KAAVAN VOIMAANTULO 
MRA 93 § 

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

 

 

KALAJOEN KAAVOITUSPROSESSI 



 

KALAJOEN KAUPUNKI 

HIEKKASÄRKKIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KESÄRANNAN ALUEELLA 

OAS PALAUTE JA VASTINEET 

7.2.2023 

 

Nähtävillä ollut kaavaluonnos. 
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1 JOHDANTO 

Hiekkasärkkien asemakaavan muutosta ja laajennusta Kesärannan alueella koskeva osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 13.1.-14.2.2022. OAS:ta saatiin nähtävilläoloaikana 3 
lausuntoa. 

2 LAUSUNNOT 

Asemakaavaluonnoksesta pyydettiin lausunnot viranomaisilta ja yhteisöiltä, joiden toimialaa 
suunnittelu koskee. 

Lausunto pyydetty Lausunto saapunut 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 25.2.2022 

Pohjois-Pohjanmaan museo, arkeologinen kulttuuriperintö 3.2.2022 

Jokilaaksojen pelastuslaitos 17.1.2022 

 

2.1 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 

”ELY‐keskus on tutustunut hankkeen OAS‐vaiheen aineistoon. Vastauksena ELY to-
teaa, että kaavahankkeesta on neuvoteltu ELY‐keskuksen ja Kalajoen kaupungin välillä en-
nen sen käynnistymistä, viimeksi kesällä 2021. Vuonna 2021 on laadittu maastotarkistuksia di-
rektiivilajien (liito‐orava, viitasammakko ja ruijannuokkuesikko) suhteen, ja selvitykset on to-
dettu riittäviksi neuvottelussa. Lisäksi olemassa olevien selvitysten pohjalta on laadittu luonto-
selvityskooste. OAS:ssa tilannetta selvitysten osalta voisi täydentää nykytilanteen mukaisiksi.   

Kaavahankkeen tarkoituksena on tutkia tonttien soveltuvuus ympärivuotiseen asumi-
seen mutta myös turvata liito‐oravan säilymisedellytykset alueella luonnonsuojelulain ja luon-
todirektiivin säädökset huomioiden. Arvojen huomioiminen tapahtuu kaavaratkaisussa. ELY‐
keskuksella ei tässä vaiheessa ole lausuttavaa OAS:sta. Hankkeesta on tarpeen järjes-
tää MRL 66 §:n mukainen viranomaisneuvottelu. Neuvottelun ajankohta on hyvä olla siinä vai-
heessa, kun on laadittu alustava kaavaratkaisu ja vaikutusarviot.” 

Kaavoittajan vastine 

Hankkeesta on järjestetty lausunnon mukainen viranomaisneuvottelu ennen kaavaluonnoksen 
asettamista nähtäville. 

2.2 Pohjois-Pohjanmaan museo, arkeologinen kulttuuriperintö 

”Kalajoen kaupunki on pyytänyt Pohjois-Pohjanmaan museolta lausuntoa koskien Kalajoen 
kaupungin Hiekkasärkkien Kesärannan alueen asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arvioin-
tisuunnitelmaa. Tämä Pohjois-Pohjanmaan museon lausunto koskee arkeologista kulttuuripe-
rintöä.  

Suunnittelualue sijaitsee kokonaisuudessaan Kesärannan asemakaava-alueella. Muutos sisäl-
tää korttelit, jotka eivät olleet mukana vuonna 2018 tehdyssä vaiheittaisessa asemakaava-
muutoksessa, joka käsitteli vakituista asumista alueella. Kaavamuutoksen tarkoituksena on 
tutkia alueella olevien tonttien soveltuvuus ympärivuotiseen asumiseen.    

Kaavamuutosalueelta ei tunneta muinaismuistolain (295/1963) rauhoittamia muinaisjäännök-
siä tai muita arkeologisen kulttuuriperinnön kohteita. Kaava-alueella ei ole tehty arkeologista 
inventointia vuoden 2003 jälkeen (Kalajoen inventointi 2003 / Museovirasto). Pohjois-Pohjan-
maan museo kuitenkin arvioi, että suunnittelualue ei ole maastoltaan ja topografialtaan po-
tentiaalista uusille arkeologisen kulttuuriperinnön kohteille. Lisäksi kaavamuutos koskee 
vuonna 2017 lainvoiman saaneen asemakaavan tonttien muutosta ympärivuotiseen 
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asumiseen. Tämän vuoksi asemakaavan muutosalueelle ei ole tarvetta tehdä tarkempia arkeo-
logisia selvityksiä, ja alueen arkeologisen kulttuuriperinnön osalta riittää sen tilanteen totea-
minen Museoviraston ylläpitämään muinaisjäännösrekisteriin viitaten. Kyseisen tiedon yhtey-
dessä tulee mainita päivämäärä, milloin tieto on tarkistettu muinaisjäännösrekisteristä.  

Kaavamuutoksella ei ole vaikutusta arkeologiseen kulttuuriperintöön, eikä Pohjois-Pohjan-
maan museolla ei ole huomautettavaa Hiekkasärkkien Kesärannan alueen asemakaavamuu-
toksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.”  

Kaavoittajan vastine 

Merkitään tiedoksi. Suunnittelualueen muinaisjäännökset on tarkistettu muinaisjäännösrekis-
teristä, ja arkeologisen kulttuuriperinnön tilanne on todettu kaavaselostuksessa ohjeistetusti. 

2.3 Jokilaaksojen pelastuslaitos 

”Kalajoen kaupunki on lähettänyt Jokilaaksojen pelastuslaitokselle ilmoituksen Hiekkasärkkien 
asemakaavan muutoksen vireilletulosta Kesärannan alueella sekä osallistumis- ja arviointi-
suunnitelman nähtävilläolosta. Pelastusviranomainen on tutustunut asiakirjoihin ja toteaa, 
ettei kaavoituksen tässä vaiheessa ole huomautettavaa.  

Pelastusviranomainen antaa lausuntonsa asemakaavan muutosluonnoksesta.” 

Kaavoittajan vastine 

Merkitään tiedoksi. 
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1 JOHDANTO 

Selvityksessä kartoitettiin luontodirektiivin liitteen IV lajien esiintymistä Kalajoen Kesärannan 
alueella. Viitasammakko- ja liito-oravaselvitys tehtiin 12.5.2021 ja ruijannuokkuesikon kartoitus 
10.6.2021. Selvitys on tehty maastokäynnin ja olemassa olevan tiedon perusteella. Selvityksen 
on tehnyt FM biologi Aija Degerman Sweco Infra & Rail Oy:stä.  

 

Kuva 1  Selvitysalueen rajaus.  

2 AINEISTO JA MENETELMÄT 

Viitasammakon esiintymistä kartoitettiin 12.5.2021 maastokäynnillä arvioituun lajin kutuaikaan. 
Sää oli melko tyyni, lämpötila kartoituksen aikaan illalla +19 oC … +17 oC. Kartoitus ajoitettiin 
ajankohtaan, jolloin sää oli aiempina päivinä ja viikkoina ollut melko kolea ja lämpötila nousi 
nopeasti.  

Liito-oravan esiintymistä kartoitettiin maastokäynnillä 12.5.2021 lajille sopivista ympäristöistä 
papanahavaintojen perusteella. Papanoita kertyy yleensä eniten talven aikana käytettyjen 
kolopuiden alle, mutta myös ruokailussa käytettyjen puiden alle ja kulkureiteille. Liito-oravan 
papanat ovat parhaiten havaittavissa keväällä ja alkukesällä. Papanoita etsittiin puiden juurilta 
selvitysalueen metsäisiltä ja puustoisilta alueilta. Liito-oravan pesä voi sijaita puunkolossa, 
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oravan rakentamassa risupesässä tai linnunpöntössä. Kartoituksessa tarkkailtiin myös 
mahdollisia liito-oravalle sopivia pesäkoloja. 

Ruijannuokkuesikko kukkii kesäkuun alkupuolella. Maastokäynti ajoitettiin kukinnan aikaan, 
koska toukokuussa muiden lajien kartoituksen aikaan rantaniittyjen kasvillisuus ei ollut vielä 
kehittynyttä.  

Lähtötietoina selvityksessä on käytetty aikaisempia selvityksiä (Natans Oy 2013, Wistbacka 
2015, Sweco Ympäristö Oy 2018 ja 2020), peruskarttoja, ilmakuvia ja ympäristöhallinnon 
tietokantojen (Karpalo) sekä Metsäntutkimuslaitoksen valtakunnan metsien inventoinnin 
kartta-aineistoja (Paikkatietoikkuna.fi). Laji.fi-sivuston havainnot luontodirektiivin IV lajeista, on 
tarkastettu 27.5.2021. Ennen maastokäyntiä pidettiin palaveri selvityksistä ELY-keskuksen 
Maarit Vainion kanssa.  

3 VIITASAMMAKKO 

Viitasammakko on luontodirektiivin liitteen IV (a) laji. Sen lisääntymis- ja levähdyspaikkojen 
hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä luonnonsuojelulain 49 § mukaan. Viitasammakko 
on koko maassa rauhoitettu. Se ei ole uhanalainen. 

Viitasammakko on tavallisen, eli ruskosammakon näköinen laji. Viitasammakolla on mm. 
terävämpi kuono ja se on kooltaan pienempi. Viitasammakot ovat helpoimmin havaittavissa ja 
tunnistettavissa kutuaikaisesta ääntelystään, joka poikkeaa ruskosammakon äänestä. Ääntelyä 
havainnoimalla voidaan saada myös käsitys viitasammakoiden lukumääristä. Kutuaika ajoittuu 
viitasammakolla yleisesti huhtikuun puolesta välistä kesäkuun alkuun maantieteellisestä 
sijainnista ja kevään etenemisestä riippuen ja kestää noin pari viikkoa. Pienillä esiintymisalueilla 
kutu voi kestää vain muutaman päivän. (sammakkolampi, SYKE) 

3.1 Tulokset 

Viitasammakkoa kartoitettiin alueen lammista. Lajia ei toukokuussa 2021 tehdyssä 
kartoituksessa havaittu. Golfkentän lammessa havaittiin sammakonkutua. Samassa lammessa 
liikkui myös kalanpoikasia. Suoalueen lammen rannalla hiippaili kurki, joka voi olla syynä siihen 
ettei sammakoita alueella kuulunut. Paikalla käytiin illan aikana kuitenkin kahteen kertaan.  

Alueella on edelleen lampia, eivätkä olosuhteet ole suuresti muuttuneet aiempaan verrattuna, 
eli viitasammakkoa hyvin todennäköisesti esiintyy edelleen. Sonninnokantien varren lammessa 
oli pajunvesoja, mutta vettä lammessa oli vielä kesäkuussakin.  

Viitasammakon tärkeimmäksi kutu- ja kerääntymisalueeksi on Natans Oy:n vuoden 2013 
selvityksessä rajattu Sonninnokan takaisen soistumasarjan lähinnä rantaa oleva soistunut 
lampare. Vuonna 2013 viitasammakoita havaittiin alueella satoja ja niiden ääntä kuului myös 
yläpuolen soilta. Viitasammakoiden yksittäisiä ääniä kuultiin myös golfkentän lammista. 

Viitasammakon elinympäristöksi sopiva alue, eli alueen kosteat avoimet suot, ja kutupaikoiksi 
sopivat lampareet on rajattu liitteen 1 karttaan. Golfkentän lampia ei kartalle ole rajattu 
erikseen.  
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4 LIITO-ORAVA 

Liito-orava on luontodirektiivin liitteen IV (a) laji. Sen lisääntymis- ja levähdyspaikkojen 
hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä luonnonsuojelulain 49 §:n perusteella 
(Luonnonsuojelulaki 1996). Uhanalaisuusluokituksen mukaan liito-orava on vaarantunut (VU) 
(Hyvärinen ym. 2019). Se on myös luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettu. Merkittävin syy liito-
oravan uhanalaisuuteen on metsätalous, koska laji suosii vanhoja kuusivaltaisia sekametsiä ja 
kärsii kolopuiden vähenemisestä.  Liito-oravaa tavataan Etelä- ja Keski-Suomessa aina Kuusamon 
korkeudelle asti. Liito-orava käyttää ravintonaan haapaa, mutta myös muita lehtipuita. Pesät 
voivat olla kolopuissa tai vanhoissa oravanpesissä. Liito-orava voi pesiä myös rakennuksissa tai 
linnunpöntöissä. Liito-oravayksilöllä on vuoden aikana käytössä useita pesäpaikkoja. Aikuisen 
naaraan elinpiiri on kooltaan yleensä 4-10 ha, koiraan useita kymmeniä hehtaareja. Tärkeää liito-
oravan elinympäristölle on yhteys muihin sopiviin metsäalueisiin. (Hanski 2006; SYKE) 

Kuva 2 Ylhäällä vasemmalla suoympäristöä, alhaalla vas. lampi suolla. Ylhäällä oike-
alla golfkentän lampi, alhaalla oikealla  vesilammikko Sonninnokan tien varressa ke-
säkuun maastokäynnillä kuvattuna.  
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4.1 Tulokset 

Liito-oravasta tehtiin havaintoja eri puolilta selvitysaluetta. Vuoden 2021 havaintopaikat on 
esitetty liitteessä 2. Papanahavaintojen koordinaatit vuosilta 2018, 2020 ja 2021 on esitetty 
liitteessä 3. Liitteessä 4 on esitetty kootusti vuosien 2018, 2020 ja 2021 sekä Lajitietokannan 
havaintopisteet. Kartalle on näiden perusteella rajattu mahdolliset liito-oravan lisääntymis- ja 
levähdyspaikat ja esitetty ne paikat ja suunnat, joissa puustoiset kulkuyhteydet liito-oravan 
liikkumiseen tulee säilyttää.  

Lisääntymis- ja levähdyspaikat on rajattu sen perusteella, mihin suurin osa havainnoista vuosien 
välillä keskittyy. Vuonna 2018 papanahavaintoja tehtiin runsaasti Pikkutiirantien itäpuolen 
metsiköstä. Vuonna 2021 Pikkutiirantien itäpuolen metsiköstä papanoita löytyi yhden puun alta 
hyvin runsaasti, joka viittaisi pesään. Pesää ei paikannettu, mutta alueella on runsaasti 
linnunpönttöjä. Kultalahdentien pään ja Leporannan länsipuolen metsiköstä papanahavaintoja 
on tehty runsaasti hylätyn kesämökin ympäristöstä, jossa on varttuneempaa kuusivaltaista 
puustoa. Kaava-alueen ulkopuolella havaintoja on tehty kaikkina kartoitusvuosina Tiironnokan-
Harjavan välisellä alueella sijaitsevan aution kesämökin ympäristöstä. Tällä alueella kuusimetsää 
on laajemmin.  

4.2 Tulosten tarkastelu 

Kesärannan alueen luontoarvoja on selvitetty vuonna 2013 tehdyssä luontoselvityksessä 
(Natans Oy). Tässä yhteydessä kartoitettiin liito-oravareviirejä keväällä 2012, mutta liito-oravaa 
ei havaittu. Luontoselvityksessä arveltiin reviirien tyhjillään olon voivan olla tilapäistä ja 
suositeltiin puuston säilyttämistä rantamökkien takana. 

Wistbacka on tehnyt liito-oravakartoituksen Tiironnokan-Sonninnokan alueella keväällä 2015. 
Tällöin kartoitettiin liito-oravalle sopivat metsät sekä pesäpaikat, eli lisääntymis- ja 
levähdyspaikkojen keskeiset kohteet ja ruokailualueet. Samassa yhteydessä koottiin olemassa 
oleva tieto alueella todetuista liito-oravista ja etenkin lisääntyvistä naaraista tehdyt havainnot. 
Selvityksessä esitetään kartoituksen tulokset ja huvilanomistajien havainnot. Wistbackan 
selvityksessä kuvataan Tiironnokan ja Sonninnokan alueen olevan yhtenäinen ja jatkuvasti 
käytössä oleva liito-oravan lisääntymis- ja levähdysalue. Liito-oravalle sopivien metsien pinta-ala 
oli vuonna 2015 noin 8 ha. Alueella saattaa Wistbackan mukaan esiintyä enimmillään 2-3 
lisääntyvää naarasta. Wistbackan mukaan liito-orava on kärsinyt hakkuista ja jäljellä olevia lajille 
soveltuvia metsäalueita tulisi säästää ja jo hakattuja alueita tulisi palauttaa kuusivaltaisiksi 
sekametsiksi. 
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Kuva 3 Kartta Wistbackan (2015) selvityksestä. 1-19 liito-oravahavainnot, R = ruokailualueet (ran-
noilla tai korpijuoteissa kasvavat koivikot ja lepikot, vihreä = liito-oravalle sopiva metsä. A1-7 
asukkaiden havaintoja. 

 
Liito-oravan esiintymistä Kesärannan alueella on selvitetty vuosina 2018, 2020 ja nyt 2021 
(Sweco). Näiden vuosien havainnot keskittyvät samoille alueille. Keväällä 2020 liito-oravan pa-
panoita löytyi laajemmalta alueelta kuin 2018 ja 2021, mutta havaintojen keskittyminen tietyille 
paikoille osoittaa niiden merkityksen liito-oravan elinympäristönä.  
 
Wistbackan selvityksen (2015) jälkeen Kesärannan alue on alkanut rakentua. Alueelle on raken-
nettu uusia teitä ja mökkejä/taloja. Ympäröivien metsien puustoa on harvennettu, joten ympä-
ristö on selvästi muuttunut.  
 
Varttuneet kuusivaltaiset metsät ovat liito-oravalle tärkeitä elinympäristönä ja lehtipuusto ruo-
kailuun. Kuvissa 4 ja 5 on esitetty metsien kuusivaltaisuus Metsäntutkimuslaitoksen monilähtei-
sen valtakunnan metsien inventoinnin biomassa, kuusi, elävät oksat -aineiston mukaan, kuvissa 
6 ja 7 lehtipuuston osuus (biomassa, lehtipuut, elävät oksat) ja kuvissa 8 ja 9 puuston ikä vuosina 
2011 ja 2019. Kesärannan alue ilmakuvissa vuosina 2014 ja 2019 on esitetty kuvissa 10 ja 11. 
Kuvia vertaamalla voi nähdä kuusen ja lehtipuuston vähenemisen ja puuston nuorentumisen 
alueella.    
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Kuva 4 Biomassa kuusi elävät oksat (10 kg/ha). Monilähteisen valtakunnan metsien inventoinnin 
kartta-aineisto (Metsäntutkimuslaitos 2011, Paikkatietoikkuna.fi). 

 

Kuva 5 Biomassa kuusi elävät oksat. Monilähteisen valtakunnan metsien inventoinnin kartta-ai-
neisto (Metsäntutkimuslaitos 2019, Paikkatietoikkuna.fi). 
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Kuva 6 Biomassa, lehtipuut, elävät oksat (2011). (Metsäntutkimuslaitos, Paikkatietoikkuna.fi). 
 

 
Kuva 7 Biomassa, lehtipuut, elävät oksat (2019) (Metsäntutkimuslaitos, Paikkatietoikkuna.fi). 
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Kuva 8 Puuston ikä vuonna 2011 (Metsäntutkimuslaitos, Paikkatietoikkuna.fi). 

 
Kuva 9 Puuston ikä 2019 (Metsäntutkimuslaitos, Paikkatietoikkuna.fi). 
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Kuva 10 Kesäranta ilmakuvassa vuonna 2014 (Paikkatietoikkuna.fi) 

 
Kuva 11 Kesäranta ilmakuvassa vuonna 2019 (Paikkatietoikkuna.fi) 
 
Ympäristö on muuttunut metsien käsittelyn ja rakentamisen vuoksi. Liito-oravan käyttämät alu-
eet Kesärannassa ovat pienialaisia metsiköitä, joissa vielä on varttuneempaa kuusivaltaista puus-
toa ja lehtipuuta. Liito-oravan säilymisen kannalta on tärkeä säästää nämä jäljellä olevat alueet 
ja turvata kulkuyhteys sille sopivien alueiden välillä.  
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5 RUIJANNUOKKUESIKKO 

Ruijannuokkuesikko on luontodirektiiivn liitteen IV (b) laji, uhanalaisuudeltaan silmälläpidettävä 
(NT), koko maassa rauhoitettu ja kiireellisesti suojeltava laji. Se on vähentynyt 
merenrantaniittyjen umpeenkasvun ja rehevöitymisen myötä (Väre ym. 2014a, 2014b). Muita 
uhkia on rantarakentaminen (SYKE). Ruijannuokkuesikon kasvupaikat ovat alavia ajoittain veden 
peittämiä matalakasvuisia hiesupohjaisia ja harvoin kivikkoisia niittyjä. Ruijannuokkuesikko 
lisääntyy maavartensa avulla ja muodostaa näin laikkumaisia kasvustoja.   

 

Kuva 12 Ruijannuokkuesikko kukassa Rahjan saaristossa. Kuva Terho Männistö. 

5.1 Tulokset 

Ruijanesikkoa on havaittu vuonna 2001 Sonninnokan-Tiironnokan tienoilta. Esiintymän koko on 
ollut 3 m x 4 m ja yksilömäärä 150. Havaintopaikan tarkka sijainti ei ole ollut tiedossa (Natans Oy 
2013). Vuonna 2013 (Natans Oy) lajia ei enää tarkistuksissa löydetty. Ruijannuokkuesikkoa etsit-
tiin Sonninnokan ja Tiironnokan väliseltä alueelta niittyrannalta kesämökkien edustalta. Ruijan-
nuokkkuesikkoa ei alueelta löytynyt. Lajille sopivaa matalakasvuista niittyä on rannalla, mutta 
hyvin pienialaisesti. Ympäröivillä alueilla taas on hiekka- tai kivikkorantoja, joilla ei ole sopivaa 
kasvualustaa. Ruijannuokkuesikkoa esiintyy selvitysalueelta länteen Rahjan rannoilta ja Rahjan 
saaristossa.  
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6 YHTEENVETO JA SUOSITUKSET 

Viitasammakolle tärkeät alueet, suoympäristö ja kutualueet, eli luonnonsuojelulain 49 § 
tarkoittamat lisääntymis- ja levähdyspaikat tulee huomioida suunnittelussa. Nämä alueet on 
esitetty liitteen 1 kartalla.  

Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikat on rajattu kartalle liitteeseen 4. Alueiden välille tulee 
jättää riittävät puustoiset kulkuyhteydet, jotta liito-orava pääsee liikkumaan niiden välillä.  

Ruijannuokkuesikkoa ei selvitysalueelta löytynyt, joten lajia ei tarvitse suunnittelussa erikseen 
huomioida.  
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https://wwwp2.ymparisto.fi/KarpaloSilverlight/ 
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https://wwwp2.ymparisto.fi/KarpaloSilverlight/


viitasammakko, lisääntymis- ja levähdysalue

LIITE 1

Kartat MML 2021

elinympäristöä suot



2021

LIITO-ORAVAHAVAINNOT

LIITE 2

Pohjakartat MML 2021



 

 

LIITE 3  

Havaintopisteet kartoitusvuosina 2018, 2020 ja 2021. Koordinaatisto ETRS TM35FIN.  

2018   2020   2021  
X Y  X Y  X Y 

342334.028 7125660.646  343544.261 7126016.430  343074.518 7125831.029 

342303.357 7125646.365  343713.953 7126138.074  343057.592 7125830.775 

342306.432 7125639.957  343725.705 7126165.717  343061.615 7125780.901 

342293.583 7125635.815  343767.545 7126222.304  343043.994 7125759.364 

342292.890 7125630.827  343758.664 7126222.531  343017.991 7125735.463 

342297.367 7125630.933  343701.428 7126183.355  343020.057 7125728.326 

342305.820 7125628.938  343652.573 7126144.647  343015.541 7125716.948 

342755.811 7125888.454  343243.384 7125939.633  343010.328 7125710.963 

342741.305 7125867.987  343070.872 7125835.791  342898.201 7125795.809 

342780.090 7125804.174  343039.141 7125759.499  342895.881 7125800.839 

342789.076 7125858.407  343020.555 7125724.729  342895.852 7125802.179 

342793.612 7125862.529  343014.403 7125718.457  342890.440 7125804.687 

342797.678 7125862.210  342805.035 7125836.833  342883.432 7125802.589 

342797.601 7125861.656  342811.931 7125853.893  342833.459 7125784.264 

342814.036 7125840.839  342759.830 7125882.445  342814.484 7125837.244 

342817.575 7125838.761  342757.577 7125884.010  342814.875 7125838.229 

342817.516 7125811.865  342755.187 7125886.700  342811.706 7125852.342 

342826.542 7125806.828  342307.752 7125643.908  342818.393 7125865.283 

342832.654 7125799.931  342280.681 7125655.338  342824.758 7125872.883 

342832.831 7125799.587  342273.748 7125667.077  342798.306 7125859.276 

342847.741 7125801.283  342267.953 7125671.615  342796.500 7125862.939 

343007.514 7125718.696     342638.940 7125690.608 

343012.189 7125720.802     342506.330 7125573.151 

343037.435 7125753.671     342506.992 7125568.987 

343044.746 7125762.674     342493.626 7125516.653 

343055.771 7125785.440     342296.551 7125637.783 

343054.506 7125833.164       

343068.102 7125832.918       

343082.657 7125828.606       

343101.636 7125835.788       
 



2018

2020

2021

Laji.fi havainnot 2018-2021

lis_lev_aluerajaus2021

LIITO-ORAVAHAVAINNOT

LIITE 4

Pohjakartat MML 2021

Metsäinen / puustoinen
yhteys säilytettävä
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Nuoli
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Kaavaneuvottelu, Hiekkasärkkien asemakaavan muutos Kesärannan alueella 
 

Aika: 21.4.2021 klo. 9.00- 10.30 
 
Paikka: Teams-neuvottelu 
 

Läsnä: ELY-keskus: 
Taina Törmikoski 
Touko Linjama 
Maarit Vainio 
 
Kalajoen kaupunki/ kaavoitus: 
Jaana Pekkala 
Sanna Matkaselkä 

 

1. Avaus ja järjestäytyminen 

Avattiin Hiekkasärkkien asemakaavan muutosta Kesärannan alueella koskeva kaavaneuvot-

telu. Suoritettiin järjestäytyminen. Puheenjohtajaksi valittiin Taina Törmikoski ja muistion-

laatijaksi Sanna Matkaselkä. 

2. Kutsun liitteenä oli neuvotteluun osallistujille lähetetty etukäteen tutustuttavaksi Kesäran-

nan asemakaavan muutoksen alustava osallistumis- ja arviointisuunnitelma, karttarajaus 

kaavamuutosalueesta, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lau-

sunto 11.11.2019 sekä Kesärannan liito-oravaselvitys 25.5.2020. Siirryttiin lähtötilanteen 

esittelyyn. Kesärannan asemakaavan muutos sisältyy Kalajoen kaupungin kaavoitusohjel-

maan 2021-2023 (Kalajoen kaupunginvaltuusto hyväksynyt kaavoitusohjelman 23.3.2021) , 

jossa tavoitteena on käynnistää Kesärannan asemakaavan muutos vuoden 2021 aikana. Ke-

särannan kaavamuutos on tarkoitus laatia Kalajoen kaupungin omana työnä.  

Jaana Pekkala esitteli karttarajauksen, lähtötilanteen ja alustavan osallistumis- ja arviointi-

suunnitelman sekä Swecon laatiman liito-oravaselvityksen 25.5.2020.  

ELY-keskus totesi, että Kesärannan alueen kaavamuutos tulee luontoarvojen vuoksi toteut-

taa normaalimuotoisena kaavamuutoksena eikä vaiheittaisena kaavamuutoksena (KHO:n 

valitukset), kuten muut alueet. Alueelle on tehty useita selvityksiä viime vuosien aikana, vii-

meisimpänä liito-oravaselvitys keväällä 2020.  
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3. Osanottajien puheenvuorot ja keskustelu 

Liito-oravaselvitys, Maarit Vainio 

Vainio toi puheenvuorossaan esille, että alueella esiintyvien luontoarvojen vuoksi vaiheittai-

nen kaavamuutos ei tule kyseeseen, vaan kaavamuutos tulee toteuttaa ns. tavanomaisena 

kaavahankkeena. ELY-keskus on antanut lausuntoja jo aiemmissa vaiheissa (mm. ELY-kes-

kuksen lausunnot 11.11.2019 ja 26.8.2019), joissa oleva tieto on edelleen ajankohtaista. 

Liito-orava on tiukasti suojeltu direktiivilaji, yksilöt ovat rauhoitettuja, lisääntymis- ja leväh-

dyspaikkojen heikentäminen on kielletty (luonnonsuojelulaki 49 §). Olevaa tilannetta ei saa 

heikentää, alueet tulee säilyttää liito-oravalle kelvollisina paikkoina. Poikkeamisehdot luon-

todirektiivistä ovat tiukat, eikä ko. ole tässä tapauksessa niin merkittävä hanke, että poik-

keamista luontodirektiivistä kannattaisi harkita, vaan kaavaratkaisun tulee olla mahdollisim-

man hyvä.  

Vuonna 2020 tehty liito-oravaselvitys ei sellaisenaan ole yksin riittävä kaavamuutoksen sel-

vitysaineistoksi, sillä sen tekijästä, tarkkuudesta, työn tekemiseen käytetystä ajasta ei ole 

mainintaa. Selvitykseen on täydennettävä tietoa. Merkittävä asia pesäpuiden ja ruokailupui-

den ja -alueiden lisäksi, on myös lisääntymis- ja levähdyspaikkojen säilyminen alueella sekä 

riittävästi turvattava kulkuyhteydet alueen sisällä ja ulkopuolelle. Lisäksi tarvittaisiin tarkat 

koordinaattitiedot havaintokohteista sekä jonkinlainen luokitus havaittuihin papanamääriin. 

Selvityksessä ei ole myöskään osoitettu pesäpuita, ruokailualueita eikä kulkuyhteyksiä.  

Selvityksessä ei ole myöskään otettu huomioon aikaisempaa historiatietoa, aikaisempia sel-

vityksiä. Aikaisemmat liito-oravaselvitykset ja havaintohistoria tulee ottaa selvityksessä laa-

jemmin huomioon ja käyttöön mm. Tikkanen ja Degermanin laatima Hiekkasärkkien liito-

oravaselvitys vuodelta 2018 sekä Wistbackan laatima liito-oravaselvitys vuodelta 2015. Li-

säksi pohjatietona liito-oravaselvityksessä tulisi käyttää mm. Laji.fi-, Lajigis (Hertta) ja Uljas-

pohjatietoa. Yhden vuoden havaintojen perusteella ei voi laatia selvitystä. Havaintojärjes-

telmä elää. Selvityksessä tulee esittää koontitieto, tulee olla yksi kokoava selvitys, aikaisem-

pien selvitysten kooste. 

Pitäisikö vielä tehdä maastokäynti asioiden tarkistamiseksi? Luontoselvittäjän tulisi olla mu-

kana aloituspalaverissa. 

 

Vainio totesi, että kortteleiden 511 ja 510 osalta tonttien sijoittelua tulisi tarkastella, jotta 

kulkuyhteys alueelta lounaan suuntaan toteutuisi. Lisäksi kortteleiden 503, 504 ja 505 aluei-

den nykytilanne tulisi tarkistaa ennen kaavoituksen etenemistä.  
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Touko Linjama totesi, että kaavamuutostyö on haasteellinen mm. siksi, että suunnittelualue 

sijoittuu jo rakentuneelle alueelle ja alueella on paljon yksityisomistusta. Tiettyjen paikkojen 

tilanne on vielä hyvä tarkistaa kaavatyön aikana. 

Kaavan laadinnan tueksi oltava luontoasiantuntija. Jatkoa varten yhteistyössä luontoselvittä-

jän kanssa tulisi tarkastella kaavaratkaisua kartalla yhdessä sekä tehdä selostusta varten vai-

kutusten arviointia yhdessä.  

 

Vainio totesi, että alueella esiintyy myös viitasammakko, joka on myös luontodirektiivin mu-

kainen laji. Viitasammakon lisääntymis- ja levähdyspaikkaa (kosteikot ja niiden lähiympä-

ristö) ei saa näin ollen heikentää ja alueen vesitasapainoa ei saa heikentää. Viitasammakko-

selvitystä tulee päivittää.  

 

Tiironnokan pohjoispuolisella alueella on vanha ruijanesikkoa-havainto, joka voi olla hävin-

nyt mökkirannan rakentumisen vuoksi, mutta tulisi selvittää. 

Sonninnokalle osoitettu luo-alue on edelleen relevantti. 

 

Lähtötietokartta 

Lähtötietokartassa ei ole huomioitu liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja eikä ruokai-

lualueita, määräykset eivät ole riittäviä, kaavamerkinnät ovat liian väljiä. Kulkuyhteydet tu-

lee turvata, lähtötietokartalla kulkuyhteydet katkeavat. Kaavamuutoksessa tutkittava tar-

kemmin soveltuvia tontteja ja tonttien siirtoa sekä mietittävä puuston käsittely. 

 

 

4. Jatkotoimenpiteet 

Linjama toi esille, että vakituinen asuminen ei ole voimassa olevan yleiskaavan mukaista toi-

mintaa, joten toimenpiteet tulee perustella kaavaselostuksessa huolellisesti. Lisäksi on syytä 

kiinnittää huomiota muutoksen aiheuttamiin vaikutuksiin esimerkiksi palveluiden ja kunnal-

listekniikan osalta. Tämä ei vaadi selvityksiä.  

RA-3 -merkinnän mukainen vähäinen rakentaminen ranta-alueilla, tulee tarkastella muutok-

sessa myös niin, ettei rakennusoikeuden määrä kasva merkittävästi ranta-alueella.  

Liito-oravaselvitys on asemakaavan muutoksessa keskeinen. 
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Lopuksi sovittiin, että aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu järjestetään ennen kaavaluon-

noksen nähtäville asettamista, jolloin tarkastellaan kaavaluonnosratkaisua, tehtyjä selvityk-

siä sekä selvitysten riittävyyttä sekä vaikutusten arviointeja.  

Sovittiin, että Maarit Vainion kanssa voi pitää työneuvottelun liito-oravaselvityksestä. 

5. Kokous päätettiin noin klo. 10.30 

 

 

Sanna Matkaselkä 

Kaavasuunnittelija 
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Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu, Hiekkasärkkien asemakaavan muutos Kesärannan alueella 
 

Aika: 15.6.2021 klo. 14.15- 15.15 
 
Paikka: Teams-neuvottelu 
 

Läsnä: ELY-keskus: 
Taina Törmikoski 
Touko Linjama 
Maarit Vainio 
 
Kalajoen kaupunki/ kaavoitus: 
Jaana Pekkala 
Sanna Matkaselkä 
Terho Männistö 
 
Sweco: 
Aija Degerman 

 

1. Avaus ja järjestäytyminen 

Avattiin Hiekkasärkkien asemakaavan muutosta Kesärannan alueella koskeva aloitusvaiheen 

viranomaisneuvottelu ja suoritettiin järjestäytyminen. Taina Törmikoski avasi neuvottelun ja 

toimi kokouksen puheenjohtajana. Muistion laatii Sanna Matkaselkä. Käytiin läpi osallistu-

jat.  Asialista hyväksyttiin siten, että asialistan mukaiset kohdat 2 ja 3 käsitellään kohdassa 2. 

 

2. Kalajoen kaupungin puheenvuoro 

Hiekkasärkkien asemakaavan muutoksesta on käyty alustava kaavaneuvottelu 21.4.2021 

kaupungin kaavoitusyksikön ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kesken.  

Jaana Pekkala esitteli kaavamuutosalueen lähtötilanteen, taustatiedot, tehdyt selvitykset ja 

voimassaolevan kaavatilanteen. Suunnittelualueen maanomistus on osin kaupungilla, osin 

yksityisillä maanomistajilla ja alue on jo osittain rakentunut, mikä tuo omat haasteensa ase-

makaavan muutoksen laadintaan. Lisäksi käytiin läpi asemakaavan muutoksen alustava osal-

listumis- ja arviointisuunnitelma ja siinä esitetty alustava aikataulu. Kaavoitusohjelmassa 

2021-2023 asemakaavan muutos on esitetty aloitettavaksi vuoden 2021 aikana ja aikaa ase-

makaavanmuutostyölle on varattu vuodelle 2022. Asemakaavan muutos laaditaan kaupun-

gin kaavoitusyksikön omana työnä ns. tavanomaisena kaavahankkeena ja kaavaa laaditaan 

yhteistyössä luontoasiantuntijan kanssa. 
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4.Selvitykset 

Aija Degerman Sweco Oy:ltä on käynyt luontoselvityksistä työneuvottelun Pohjois-Pohjan-

maan ELY-keskuksen Maarit Vainion kanssa, suorittanut maastokäynnin suunnittelualueella 

keväällä 2021 sekä maastokäynnin, aikaisemmin laadittujen selvitysten pohjalta sekä 

mm.Laji.fi-tietojen pohjalta laatinut yhteenvedon, luontoselvityskoosteen 2021, joka esitet-

tiin neuvottelussa:  

 

Liito-oravaselvitys 

Tehtyjen liito-oravaselvitysten (Sweco 2018, 2020, 2021) ja Lajitietokannan (laji.fi) havainnot 

vuosien 2018-2021 väliltä keskittyvät kaava-alueella kahdelle alueelle Tiironnokan itäpuo-

lella. Lisäksi Kesärannan alueelta on yksittäisiä havaintoja. Selvitysten tulosten perusteella 

on rajattu lisääntymis- ja levähdyspaikat niille alueille, missä papanahavaintoja on tehty 

vuosittain. Näillä alueilla mm. on pesimiseen sopivia linnunpönttöjä. Metsäinen/puustoinen 

yhteys alueiden välillä on liito-oravalle tärkeää.    

 

Viitasammakkoselvitys 

Viitasammakoiden osalta maastokäynnillä ei tehty äänihavaintoja. Alueella kuitenkin on po-

tentiaalisia viitasammakolle sopivia kutualueita. Kutua löytyi maastokäynnillä myös golf-

kentän lammesta, mutta varmuutta viitasammakolle kuuluvaksi kuduksi ei ole. Viitasamma-

koiden osalta oletetaan, että tilanne on ennallaan vuoden 2013 tehtyjen havaintojen mukai-

sesti.  

 

Ruijannuokkuesikkoselvitys 

Alueella aiemmin esiintynyt ruijannuokkuesikon potentiaaliset kasvualueet, niittyrannat, 

käytiin maastokäynnillä läpi, mutta lajia ei havaittu. Käynti oli ajoitettu juuri kukinta-aikaan. 

Kaavamuutosalueella rannat ovat pääosin hiekkaisia ja eivät siten sovellu ruojannuok-

kuesikon kasvuympäristöksi. 

 

Todettiin, että selvitykset ovat riittävät.  

 

5. Viranomaisten kannanotot ja yleiskeskustelu/ alustavat muutosehdotukset kaavakartalle 

Selvitysten esittelyn jälkeen käytiin läpi alustavia muutosehdotuksia kaavakartalla. Alueen 

läntisestä reunasta lähtien myös yksittäisten puiden, joilta liito-oravahavaintoja on tehty, 
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säilyttäminen on tärkeää. VR-alueet voivat mahdollisesti tulevaisuudessa olla laajemminkin 

liito-oravan käytössä, jos niillä on sopivaa puustoa. Korttelin 510 osalta tonttien poisto/siirto 

toisaalle on hyvä asia, mutta tilanne tulee tarkastella myös maastossa, jotta kulkuyhteys alu-

eiden välillä toteutuu eikä kulkuyhteys katkea puuston puuttuessa. Korttelin 510 osalta 

myös kuusipuiden istuttamista tulisi harkita, jotta kulkuyhteydet säilyisivät vahvana tulevai-

suudessa. Lisäksi olemassa olevaa puustoa ei saisi alueelta enää karsia. Korttelin 506 alu-

eella oleva yksityisen henkilön tontti on liito-oravalle hyvää elinympäristöä, jossa liito-orava 

on sopeutunut olemassa olevaan vanhaan rakennuskantaan. Näin ollen olemassa oleva ra-

kennuskanta loma-asumiseen alueella voi säilyä, mutta uuden rakentamisen osalta tilanne 

on tarkasteltava tarkoin. Kortteleiden 505 ja 506 välisten liito-oravan lisääntymis- ja leväh-

dyspaikkojen välille on muodostettava kulkuyhteys, joka on tarkasteltava myös maastossa, 

jotta toteutuu myös todellisuudessa. Kortteli 505 osalta rakentaminen havaintomerkintöjen 

osoittamille tonteille olisi estettävä ja alue säilytettävä ehdottomasti puustoisena. Korttelin 

503 alueella oleva yksittäinen havainto on huomioitava myös kulkuyhteyksien ja rakentami-

sen osalta. Suunnittelualueella tullaan miettimään myös jalankulkuyhteydet ohjeellisena 

uudelleen.  

 

Keskustelussa nousi esille kaavamerkinnän avulla osoitettava määräys, jossa kriittisille ton-

teille osoitettaisiin määräys, joka turvaa liito-oravan elinympäristöt alueella. Kaupungin 

omistuksessa olevat tontit on mahdollista siirtää, mutta ongelmaksi muodostuu todennäköi-

sesti yksityisten mailla olevat tontit, joille ei todennäköisesti pystytä osoittamaan korvaavaa 

sijaintia vastaavan arvoiselta alueelta. Touko Linjama toi esille merkintöjen ja määräysten 

kautta rakentamisen rajoittamisen ongelmallisuuden, tiukat määräykset voivat olla ongel-

mallisia maanomistajan kannalta. Jatkoa varten on hyvä käydä neuvotteluja maanomistajien 

kanssa, jotta myös he ymmärtävät asian taustan ja tärkeyden.  

 

6. Yhteenveto ja jatkotoimet 

Todettiin, että suunnittelua voidaan jatkaa, luontoselvitys on riittävä. Jatkotyön kannalta on 

tärkeää, että keskustelut ELY-keskuksen ja Kalajoen kaupungin välillä jatkuvat vielä yksityis-

kohtien osalta. Työneuvotteluja järjestetään Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa 

vielä ennen luonnoksen nähtäville asettamista. 

 

7. Muut asiat 
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Kokouksessa ei noussut esille muita käsiteltäviä asioita. 

 

  

8. Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin noin klo. 15.15 

 

 

Sanna Matkaselkä 

Kaavasuunnittelija 
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Valmisteluvaiheen viranomaisneuvottelu, Hiekkasärkkien asemakaavan muutos ja laajennus Kesä-
rannan alueella 

 

Aika: 19.1.2023 klo. 12:30-13:45 
 
Paikka: Teams-neuvottelu 
 

Läsnä: ELY-keskus: 
Taina Törmikoski 
Touko Linjama 
Maarit Vainio 
 
Kalajoen kaupunki/ kaavoitus: 
Jaana Pekkala 
Terhi Hietala 
 
Lukkaroinen Arkkitehdit: 
Satu Fors 
 
Sweco: 
Aija Degerman 

 

1. Avaus ja järjestäytyminen 
Touko Linjama avasi neuvottelun. Sovittiin, että neuvottelun puheenjohtajana toimii Taina Törmikoski 
ja muistion laatii Satu Fors. Esiteltiin osallistujat. 
 

2. Kalajoen kaupungin puheenvuoro 
Jaana Pekkala kertoi, että Kesärannan asemakaavan muutos ja laajennus on Kalajoen kaupungin kaa-
voitusohjelmassa ja kaupungille erittäin tärkeä ja kiireellinen hanke. Kesärannan maanomistajat odot-
tavat pysyvän asumisen mahdollistumista alueella. Kaupunki on linjannut, että Hiekkasärkkien alueella 
voidaan mahdollistaa pysyvä asuminen muualla kuin aivan matkailun ydinalueella. Suunnittelualueelle 
on tehty selvityksiä alkuperäisen Kesärannan asemakaavan yhteydessä, ja lajiselvityksiä on täyden-
netty viime vuosina. Kaupungin tavoitteena on, että liito-oravien elinympäristöt huomioidaan kaava-
muutoksessa alueen asukkaiden rinnalla. Asemakaavan laajennus koskee Tiirontien alkupäätä, joka on 
tällä hetkellä kaavoittamaton. 
 

3. Kaavaluonnoksen esittely 
Satu Fors kertoi kaavaluonnoksen rakenteesta ja merkintöjen sisällöstä: 
- Pysyvä asuminen mahdollistetaan a-merkinnällä kaikilla RA-korttelialueilla ja kahdella RM-kortteli-

alueella 
- Kesärannan alueelle kaavoitetaan 6 kpl uusia loma-asuntotontteja 
- RM-korttelit 519 ja 520 jaetaan kumpikin kahdeksi tontiksi 
- Kaikkien RA-tonttien laajuus, rakennusoikeus ja suurin sallittu kerrosluku säilyvät ennallaan. 
- Niillä RA-tonteilla, joille sijoittuu liito-oravan lisääntymis- ja levähdysalueita tai niiden välisiä kulku-

yhteyksiä, rakentamisalueen rajoja on supistettu ja tontin rakentamattomat on osoitettu säilytet-
tävän puuston merkinnällä (sp). 
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- Retkeily- ja ulkoilualueilla liito-oravan lisääntymis- ja levähdysalueet ja niiden väliset kulkuyhteydet 
on osoitettu s-5 -merkinnällä.  

- sp- ja s-5-merkintöjen sisältö on tässä vaiheessa ajantasakaavan mukainen, ja viranomaisneuvotte-
lussa tulisi keskustella siitä, pitääkö merkintöjen sisältöä tarkentaa. 

 
Taina Törmikoski kysyi, onko kaupungin omistamilla mailla sijaitsevia loma-asuntotontteja siirretty pois 
liito-oravan lisääntymis- ja levähdysalueilta paremmille paikoille, vai onko kaavaluonnoksessa säily-
tetty kaikki ajantasakaavan mukaiset tontit ja lisätty muutamia uusia tontteja. Jaana Pekkala vastasi, 
että kaupungin näkökulma on, että tontteja ei voida poistaa tai siirtää kaupungin, eikä yksityisten 
omistamilta mailta, vaan tontteja olisi ennemminkin tarpeen saada lisää. 
 

4. Viranomaisten kannanotot ja yleiskeskustelu 
Maarit Vainio totesi, että luonnonympäristön nykytilan osalta kaavamuutoksen tietopohja on riittävä. 
On hyvä, että liito-oravaselvityksiä on tehty kolmen peräkkäisen vuoden aikana, koska lisääntymis- ja 
levähdyspaikat voidaan niiden pohjalta rajata luotettavasti. Liito-oravan lisääntymis- ja levähdysalueet 
on rajattu kartalle ja rajaukset vastaavat ELY-keskuksen käsitystä alueiden laajuudesta.  
 
Vainio esitti, että liito-oravan lisääntymis- ja levähdysalueiden rajaukset merkitään kaavaan luo-mer-
kinnällä: Liito-oravan lisääntymis- ja levähdysalue, jonka hävittäminen tai heikentäminen on luonnon-
suojelulain 49 §:n nojalla kielletty. 
- Merkinnän tulisi lisäksi sisältää mekanismit, joilla hävittämis- ja heikentämiskielto toteutuu: 

o kaikista MRL:n mukaisista luvista tulee pyytää ELY-keskuksen lausunto 
o Puiden kaatamiselle tulee hakea MRL 128 §:n mukainen maisematyölupa. 

- Kaava-alueella sijaitsevan viitasammakoiden lisääntymis- ja levähdysalueen luo-merkintä tulee päi-
vittää vastaavaan muotoon. 

 
Vainio esitti, että luo-merkinnän lisäksi liito-oravan lisääntymis- ja levähdysalueille ja niiden välisille 
kulkuyhteyksille tulee osoittaa puuston säilyttämistä, hoitamista ja täydentämistä ohjaava kaavamer-
kintä. 
- Esimerkiksi Ylivieskassa on laadittu hyviä kaavamerkintöjä, joiden pohjalta voidaan muotoilla so-

piva merkintä Kesärannan alueelle. 
 
Vainio kommentoi, että kaavaluonnoksessa osoitettujen liito-oravan lisääntymis- ja levähdysalueiden 
välisten kulkuyhteyksien toteutumisessa on kriittisiä paikkoja, joissa yhteyden toteutuminen tulee var-
mistaa.  
- Korttelit 510 ja 511 läpäisevä ja Räyskäntien ylittävä yhteys on melko kapea (10 metriä). Olisi hyvä 

tarkistaa maastossa, että kaistaleelle sijoittuu riittävä määrä isoja puita ja velvoittaa kaavamää-
räyksellä istuttamaan kaistaleelle lisää suojaavaa kuusi- ja lehtipuustoa. 

 
- Kortteleissa 506 ja 507 Kalatiirantien molemmin puolin osoitettu yhteys on kapea. Yhteyden puus-

toisuus tarkistettiin paikkatietoikkunasta ja todettiin, että Kalatiirantien pohjoispuolella on kuusik-
koa, mutta eteläpuolelle osoitettu säilytettävän puuston alue on todellisuudessa puuton. Korttelin 
507 eteläpuolella VR-alueella kulkee rinnakkainen metsäinen yhteys. 

 
- Kultalahdentien ympäristössä kosteikko hankaloittaa riittävän puustoisen kulkuyhteyden muodos-

tumista ja yhteydet ovat kapeat.  
 



Kalajoen kaupunki Muistio 3 (3) 
Kaavoitus  [Liitetieto]  
  [Asianumero]  
 15.6.2021 
 

 
Kalajoen kaupunki | Kalajoentie 5, 85100 Kalajoki | kirjaamo@kalajoki.fi | +358 8 46 911 | www.kalajoki.fi | Y-tunnus 0185924-7 

Vainio totesi, että liito-oravan elinympäristöt ja olosuhteet ovat heikentyneet Kesärannan alueella ra-
kentamien ja puuston harventamisen seurauksena. Kesärannan asemakaavan muutoksessa ja laajen-
nuksessa nykyiset elinympäristöt pitäisi säilyttää ja liito-oravan olosuhteita kohentaa.  
 
Touko Linjama kommentoi, että kaavaselostukseen voisi täydentää seuraavat asiat: 
- Muutoksen kuvaaminen, kun alueelle tullee loma-asuntojen lisäksi vakituisia asuntoja 
- Vakituisen asumisen vaikutusten arviointi 
- Perustelut yleiskaavasta poikkeamiselle 
- Arvio pysyvien asukkaiden määrästä alueella 

 
Linjama totesi, että liito-oravan elinympäristöt loma-asuntoalueella on haastava ja maanomistajien 
kannalta herkkä asia. Liito-oravan lisääntymis- ja levähdysalueista johtuvat rajoitukset, kuten raken-
nusoikeuksien rajaaminen, riittävät kulkuyhteydet ja suojelumääräykset, olisi hyvä esittää mahdolli-
simman tiukkoina jo kaavan valmisteluvaiheessa. Tulisi myös pohtia, mikä on rakennusvalvonnan ja 
rakentajan jälkivastuu, eli miten estetään liito-oravien elinympäristöjen hävittäminen ja heikentämi-
nen lupavaiheiden ja rakentamisen jälkeen. 

 
Maarit Vainio kommentoi, että kun loma-asutus muuttuu pysyväksi asutukseksi, tontin rakentamisvai-
heessa voi herkemmin tulla eteen tontin raivaaminen kokonaan puustosta ennen rakentamista. 
- Satu Fors kommentoi, että Kesärannan alueella on voimassa rakennustapaohje, jossa edellytetään 

säilyttämään tontin rakentamattomat osat mahdollisimman luonnonmukaisina. Nurmeaminen on 
kielletty. Fors esitti, että Kesärannan alueella vastaavan ohjeen voisi muokata kaavamääräykseksi, 
jolloin sen ohjausvaikutus olisi rakennustapaohjetta voimakkaampi. 

 
5. Yhteenveto ja jatkotoimet 

Sovittiin, että liito-oravan suojelua koskevat kaavamääräykset lähetetään Maarit Vainiolle tarkistetta-
vaksi ennen kaavaluonnoksen nähtäville asettamista, mikäli sen on aikataulun puitteissa mahdollista. 
 
Taina Törmikoski totesi, että ELY-keskus antaa lausunnon kaavaluonnoksesta ja ottaa lausunnossa kan-
taa ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelun tarpeellisuuteen, 

 
6. Muut asiat 

Ei muita asioita 
 

7. Kokouksen päättäminen 
Taina Törmikoski päätti neuvottelun klo 13:45. 
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