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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

1.1 Tunnistetiedot 

Kunta:  KALAJOEN KAUPUNKI 
 
Kunnanosa: HIEKKASARKÄT 
 
Asemakaavan nimi: Hiekkasärkkien ydinalueen asemakaavan muutos  
 
Kaavan sisältö: Asemakaavan muutosalue käsittää voimassa olevan asema-
kaavan korttelit 5-13 ja 15 sekä niihin liittyvät katu-, ulkoilu- ja retkeilyalueet se-
kä yleisen tien alueen. Korttelit ovat RM-, KL-, KL-1-, LH-, LPA-, ET-1-, E-27s-
alueita ja niissä sijaitsevat Dyyni-hotelli, entisen Hilman hotellin alue, Merisärkän 
tanssipaviljonki, Pihvitupa, Siikarysä, Grilli Laguuni, Matkiss Grillikioski, V-Kasi 
Burger, Hiekkasärkkien matkailupalvelu, infopiste, huoltoasema, Formula cen-
ter, Jukujukumaan pysäköintialue, lämpökeskus ja JukuJukumaa.  
 
Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelit 400–413 ja sekä niihin liittyvät 
katu-, lähivirkistys-, retkeily- ja ulkoilualueet ja yleisen tien alue. Korttelialueet 
ovat RM-, KL-, LT-, LH-, LPA- ja PV - alueita. 
 
Kaava-alueen koko: 44,8 ha. 
 
Kaavanlaatija: Suunnittelukeskus Oy / Virpi Rajala, arkkitehti SAFA 
Hallituskatu 13-17 D, 7. krs 90100 Oulu, p. 010 409 6233 
 
 
Vireille tulo: Vireille tulosta kuulutettiin 30.9.2004 yhdessä osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelman nähtävillä olosta kuuluttamisen kanssa. 
 
Nähtävillä olot:  
- OAS oli nähtävillä 30.9.–22.10.2004  
- luonnos oli nähtävillä 17.2.–15.3.2005 
- ehdotus oli nähtävillä 24.10.–23.11.2005 
   
Hyväksymispäivämäärät: 
- kaupunginhallitus 9.1.2006 (§ 1) 
- kaupunginhallitus  30.1.2006 (§ 21) 
- valtuusto 2.2.2006 (§ 4) 
- kaupunginhallitus 10.4.2006 (§ 84) 
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1.2 Kaava-alueen sijainti 

Suunnittelualue sijaitsee Kalajoen Hiekkasärkkien matkailukeskuksen ydinalu-
eella. Kaavamuutosalueeseen sisältyvät ydinkeskustan lisäksi valtatien 8 liitty-
mäalue, hotelli Dyynin alue, JukuJukumaan alue sekä Merisärkän alue. Alueen 
pinta-ala on 44,8 ha. 
 

 

Kuva 1. Suunnittelualueen rajaus. 

 
1.3 Kaavan tarkoitus 

Kaavoitustyössä luodaan edellytykset ydinalueen kehittämiselle ja tiivistämiselle 
huomioon ottaen ja korostaen alueen vetovoimaisia luonto-olosuhteita ja mai-
semaa. Tärkeänä tavoitteena on korkealaatuinen rakennettu ympäristö. 

Nykyiset toiminnot säilytetään ja niitä kehitetään. Ydinkeskustan alueelle sijoite-
taan mm. meriluontokeskus, joka toimii koko alueen infokeskuksena, kylpyläho-
telli sekä ravintola- ja myymälätiloja. Kaavoitustyö sovitetaan yhteen meriluonto-
keskuksen rakennussuunnittelutyön kanssa. Suunnittelun alkuvaiheessa kes-
keistä on tutkia meriluontokeskuksen ja kylpylähotellin sijainti niin, että meriluon-
tokeskuksen rakentamiselle voidaan hakea poikkeamislupa. Suunnittelutyössä 
otetaan huomioon meriluontokeskuksen liiketoimintasuunnitelma. 

JukuJukumaan alueelle luodaan laajennusmahdollisuus mm. talvitoiminnan ke-
hittämistä varten. Dyyni-hotellin ja Merisärkkien alueiden toimintaedellytyksiä ja 
vetovoimaisuutta kehitetään. 
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Alueelle luodaan liikenteellisesti selkeä ratkaisu, jonka avulla liikkuminen ydin-
alueella tulee sujuvammaksi. Alueen sisääntuloa kehitetään vetovoimaisem-
maksi sekä laadullisesti korkeatasoisemmaksi ja selkeämmäksi.  

Lisäksi selvitetään pysäköintipaikkojen riittävyys sekä mahdollisuudet maanalai-
seen pysäköintiin. Tavoitteena on myös lämpökeskuksen siirto pois keskeiseltä 
alueelta. 
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2 TIIVISTELMÄ 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 

Suunnittelutyö aloitettiin elokuussa 2004, jolloin 10.8.2004 pidetyssä ohjaus-
ryhmän palaverissa käytiin läpi aikataulu, työohjelma ja osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmaluonnos. Viranomaisneuvottelujen aloituskokous järjestettiin 
13.8.2004. Muistiot, ks. liitteet 7A ja 7B. 
 
22.9.2004 pidetyssä ohjausryhmän palaverissa konsultti esitteli periaatteelliset 
sijoitusvaihtoehdot 1, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C ja 4 meriluontokeskukselle ja ho-
tellille. Saatujen kommenttien perusteella konsultti laati varsinaiset vaihtoehdot 
A, B, C ja D, jotka esiteltiin 14.10.2004 pidetyssä ohjausryhmän palaverissa. 
Muistiot, ks. liitteet 7C ja 7D. 
 
18.10. pidettiin vielä palaveri, jota varten konsultti laati valokuvasovitteet eri 
vaihtoehtojen rakennusmassoista mereltä päin otettuun näkymään. Tässä pala-
verissa annettiin evästykset konsultille lopullisen sijoituksen laatimiselle. Kon-
sultti esitteli lopullisen vaihtoehdon meriluontokeskukselle ja hotellille 
29.10.2004 pidetyssä palaverissa.  
 
Joulukuun lopussa 28.12.2004 käsiteltiin kaavaluonnos elinkeino- ja maankäyt-
tötoimikunnassa ja 13.1.2005 viranomaisneuvottelussa. Muistio, ks. liite 7F. 
 
Ohessa meriluontokeskuksen poikkeamisluvan ja asemakaavan pohjaksi laadi-
tut sijoitusvaihtoehdot meriluontokeskukselle ja hotellille A-D: Kuvat 2-5. 
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Kaavaluonnos oli nähtävillä 17.2.-15.3.2005. Kesään 2005 mennessä kävi ilmi, 
että Meriluontokeskuksen ja hotellin suunniteltua rakentamisaikataulua lykätään. 
17.6.2005 järjestettiin viranomaisneuvottelu, jossa käytiin läpi luonnoksesta saa-
tu palaute. Muistio, ks. liite 7G. 
 
Elokuun 12. päivänä pidettiin ohjausryhmän palaveri. Muistio, ks. liite 7H. Pala-
veria varten esiteltiin lisätarkasteluja koskien kylpylän hotellin laajennuksen si-
joittumista, Matkailuhotellin rakennuskorkeutta, keskeisen alueen kerroskorke-
uksia ja KL-korttelialueen laajentamista.  
 
Kylpylähotellin laajennuksen osalta uusissa tarkasteluissa kannettiin huolta ra-
vintolatilojen merinäkymistä. Molemmissa vaihtoehdoissa oli rakennusmassa 
ravintolan osalta tuotu dyynin päälle, muu osa oli joko sijoitettu selvästi dyynin 
taakse (vaihtoehto 1) tai myötäili dyynin reunan muotoja (vaihtoehto 2). Ensim-
mäisessä vaihtoehdossa puustoa säilyy enemmän rakennusmassan meren puo-
lella, jolloin myös rakennus maastoutuu paremmin maisemaan. 
 
Ohessa 12.8.2005 käsitellyt vaihtoehtoluonnokset kylpylähotellin laajennuksen 
osalta.  
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Kuva 6. Kylpylähotellin laajennuksen sijoitusvaihtoehto 1. 
 

 
 
Kuva 7. Kylpylähotellin laajennuksen sijoitusvaihtoehto 2. 
 
Leikkaukset vaihtoehdoista, ks. liite 12. 
 
19.9.2005 pidettiin viranomaistyöpalaveri, ks. liite 7J. 
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2.2 Asemakaava 

Keskusalue, meriluontokeskus ja kylpylähotelli 
 
Kaavassa on muodostettu tiivis palvelualue SaniFani-kylpylän eteläpuolelle. Ja-
lankulkijoita palvelevan keskustorin, Hilmantorin, ympärille sijoittuvat uusina toi-
mintoina meriluontokeskus, kylpylähotelli, Diakonaatin laajennus sekä erilaisten 
matkailua palvelevien liike- ja majoitustilojen rakennukset. Kylpylän yhteyteen 
on varattu tila noin 1000 m2 kokoisen liikuntasalin rakentamiselle. Jalankulkijoil-
le miellyttävän ja turvallisen ympäristön luominen varsinkin keskusalueelle on 
yksi suunnitelman peruslähtökohdista. Keskustorilta on luotu reilu jalankulkuyh-
teys hiekkapakan päälle ja sitä kautta ranta-alueelle. Himanpolku-niminen kevy-
en liikenteen reitti yhdistää dyynin tuntumassa sijaitsevat toiminnot toisiinsa. 
 
Sisääntuloalue 
 
Alueelle saavutaan valtatieltä no. 8 nykyisen liittymän kautta. Nykyisen matkai-
luinfo-rakennuksen alueelle sijoittuu myös liikerakentamista sekä reitistöjen info. 
Rakennukset toimivat porttimaisena aiheena alueelle saavuttaessa. Huoltoase-
man taakse sijoittuu lämpökeskus. 
 
Dyyni-hotellin (Matkailuhotellin) alue 
 
Dyyni-hotellille on kaavassa osoitettu laajennus. Ajoneuvokierto Dyyni-hotellin 
koillispuolella on kaavassa siirretty alemmaksi rinteeseen ja tilalle osoitettu alue 
yleiselle jalankululle. Yleisen jalankulun aluetta voidaan maisemoida ja kehittää 
esim. viihtyisäksi terassialueeksi. 
 
Merisärkän tanssipaviljongin alue 
 
Merisärkän tanssipaviljongille on kaavassa osoitettu rakennusoikeutta laajen-
nukselle. Pakkainpolun vastakkaiselle puolelle on kaavassa osoitettu varaus 
Merisärkän majoitustilojen rakentamiselle. Pysäköintialue JukuJukumaan poh-
joispuolella palvelee myös Merisärkkien tanssipaikkaa.  
 
JukuJukumaa 
 
Nykyisen JukuJukumaan alueesta osoitetaan kaavassa osa kylpyhotellin laa-
jennukselle ja osa pysäköintialueeksi. Matkailutien siirrolla lähemmäksi valtatietä 
varmistetaan, ettei huvipuistoalueen supistuminen heikennä JukuJukumaan toi-
mintamahdollisuuksia ja samalla saadaan JukuJukumaan alue laajentumaan 
noin 0,4 ha eli 5,0 ha kokoiseksi. JukuJukumaalle osoitetaan kaavassa raken-
nusoikeutta sisätoiminnan kehittämiselle esim. talvimatkailua silmällä pitäen. 
Olemassa olevat tekniset linjat Matkailutien varressa on kaavassa mahdollista 
säilyttää nykyisellä paikallaan. 
 
Muut toiminnot ja toimintojen siirtymiset 
 
Mikroautorata säilyy kaavassa nykyisellä paikallaan. Sen siirtäminen pohjavesi-
alueella toiseen paikkaan ei onnistu, koska se ei saisi uutta lupaa toiminnalleen 
pohjavesialueella. Osa grillikioskeista joutuu siirtymään kaavan myötä aikanaan 
toiseen paikkaan. Grillikioskien uudet sijoituspaikat tulevat olemaan joko sisään-
tulon yhteyteen rakennettavissa liikerakennuksissa tai keskusalueella. 
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Liikenne ja pysäköinti 
 
Liikenteellisesti uutta on kiertoliittymä heti sisääntulon jälkeen. Siitä tulijat jakau-
tuvat joko Matkailutielle, Keskuskarintielle tai Jukupolulle, jonka kautta pääsee 
keskusalueelle. Tuomipakkaintie kulkee kaavassa nykyistä linjaustaan eteläm-
pänä ja ohjaa liikenteen leirintäalueelle. Tuomipakkaintieltä pääsee Dyynitietä 
pitkin Matkailuhotellille ja Kalakujaa pitkin Siikarysän luo. Kalakuja päättyy pie-
neen aukioon. 
 
Keskusalueelle tulija voi käyttää hyväkseen meriluontokeskuksen, hotellin, kyl-
pylän ja Diakonaatin saattoliikenteelle varattua kääntöpaikkaa tai pysäköidä 
LPA-alueelle Jukupolun vasemmalle puolen. Pysäköinti saattoliikenteen kierron 
varrella on varattu lähinnä invapaikkoja, lyhytaikaista pysäköintiä ja osittain me-
riluontokeskuksen autopaikkoja varten. Loput hotellin, kylpylän ja Diakonaatin 
autopaikoista sijaitsevat kylpylän kaakkoispuolella sekä maan alla hotellin laa-
jennuksen alueella. 
 
Dyyni-hotellin (Matkailuhotellin) laajentuessa joudutaan osa autopaikoista myös 
siellä sijoittamaan maan alle. 
 
Ulkoilu- ja moottorikelkkareitit kulkevat valtatien suuntaisesti suunnittelualueen 
poikki ja alittavat Matkailutien sisääntuloalueella ja ylittävät Merisärkäntien lä-
hinnä valtatietä. Samalla kohtaa alittaa Merisärkäntie ja kevyen liikenteen reitti 
valtatien ja kulkee valtatien kaakkoispuolelle. 
 
Leikkaukset keskeiseltä alueelta ja erikseen korttelista 402, ks. liitteet 10 ja 11. 
 
 
2.3 Asemakaavan toteuttaminen 

Pyrkimyksenä on, että meriluontokeskus-/hotellihankkeen rakentaminen aloite-
taan keväällä 2006 ja se valmistuu kesään 2007 mennessä. Muiden toimintojen 
osalta ei ole vielä tarkkaa aikataulua. 
 
Reittialikulun suunnittelu alkaa vuoden 2005 aikana. 
 
Alueen rakentamisessa vaiheittaisen toteuttamisen suunnittelu on tärkeää. Pää-
suuntaviivat vaiheittaiselle toteuttamiselle on esitelty kohdassa 7.1.2. 
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3 LÄHTÖKOHDAT 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

3.1.1 Luonnonympäristö 

Maa- ja kallioperä 
 
Alueen kallioperä on tasaisesti kulunutta migmaattista gneissiä graniittijuonineen 
(Simonen 1980. Suomen kallioperä 1:1 000 000. Suomen Kartasto 123-126). 
Kallioperä ei kaava-alueella ole paljastuneena missään kohtaa. 
 
Maaperä koko kaava-alueella koostuu rantavoimien, aallokon ja tuulen, alueelle 
kuljettamasta ja kasaamasta hiekasta. Alueen runsaat hiekkamäärät ovat peräi-
sin Tahkokorvannokalla mereen painuvasta harjusta ja sen lievekerrostumista. 
Alun perin aallokko on irrottanut harjuainesta mukaansa ja kuljettanut sitä pitkin 
rantaa. Maankohoamisen myötä hiekkoja jäi kuiville ja tuuli pääsi kuljettamaan 
hiekka-ainesta mukanaan.  
 
Nykytilanteessa lähinnä meren rantaa on leveä kulutustasanne, jolta tuuli kuljet-
taa ainesta sisämaahan päin. Kulutustasanteen maanpuolen laidassa on ranta-
vehnäkasvustojen sitomia pieniä kumpudyynejä. Näiden takana kohoaa kookas 
kulkudyyni, jonka länsirinne ja laki ovat paljasta, tuulen liikuttelemaa hiekkaa. 
Suojapuolella, itärinteellä kasvaa mäntymetsää, joka vähitellen hautautuu tuulen 
kuljettaman hiekan alle (Heikkinen & Tikkanen 1987 The Kalajoki dune field on 
the west coast of Finland. Fennia 165; Jämbäck 1995 Kalajoen Hiekkasärkkien 
alueen luonnon tila. Nordia Tiedonantoja 2/1995). 
 
Kulkudyynin länsipuolella ovat jäänteinä aikaisemmasta, stabiloituneesta eli 
kasvillisuuden peittämästä dyynivaiheesta kaksi metsäistä dyynialuetta, Her-
rainpakat ja Tuomipakat. 
 
Suuren kulkudyynin itäpuolella tavataan jatkuvana sarjana matalia, jopa useita 
kilometrejä pitkiä, rannan suuntaisiksi kasautuneita ranta- ja rantadyynivalleja. 
 
Pääosa kaava-alueen nykyisistä toiminnoista (mm. kylpylä, JukuJukuMaa) sijoit-
tuvat kulkudyynin takarinteelle ja/tai sen takaiselle rantavallien luonnehtimalle 
alueelle. Kulkudyynin päälle sijoittuneena on kaava-alueen pohjoispäässä Me-
risärkän tanssipaviljonki ja Tuomipakkain pohjoisreunassa Dyyni-hotelli. 
 
Vesiolosuhteet 
 
Pohjaveden pinta on kaava-alueella keskimäärin korkeudella + 3 m (Oy Vesi-
Hydro Ab 1994 Pohjavesialueiden maankäytön yleissuunnitelma Kourinkangas 
– Kurikkala – Uusi-Somero. Kokkolan vesi- ja ympäristöpiiri, Himangan kunta, 
Kalajoen kunta, Oy Vesikolmio), jolloin se on kulkudyynin takamaastossa noin 4-
6 m syvyydessä maanpinnasta ja kulkudyynin kohdalla noin 10-16 metrin sy-
vyydessä. Kaava-alue on kokonaisuudessaan tärkeää pohjavesialuetta ja kaa-
va-alueen pohjoispuolella sijaitsevan vesipostin vedenottamon kaukosuoja-
aluetta. 
 
Kasvipeite 
 
Kaava-alueelle sijoittuu avointa hiekka-aluetta toisaalta Tuomipakkain edustalle 
ja toisaalta kulkudyynin laelle. Koska lentohiekka on pääasiassa hyvin heikosti 
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rapautuvaa kvartsia ja maasälpää, se on kasvualustana erittäin niukkaravinteis-
ta. Hiekka on myös hyvin vettä läpäisevää, mikä huuhtoo maaperää vielä lisäksi. 
Lentohiekka on hyvästä vedenläpäisevyydestä johtuen myös suurimman osan 
kasvukaudesta kuivaa ja hiekan kyky imeä vettä syvemmistä maakerroksista on 
heikko. 
 
Paljailla lentohietikoilla vain harvat kasvit pystyvät selviytymään vallitsevista olo-
suhteista. Hiekkadyyneillä rantavehnä muodostaa kuitenkin laajoja kasvustoja ja 
osaltaan sitoo lentohiekkaa tehokkaasti. Kasvustollisesti lisääntyvänä, vankka-
juurakkoisena ja hiekkaan peittymistä sietävänä lajina se on Suomen oloissa 
parhaiten lentohietikon oloihin sopeutunut kasvi. Rantavehnän sitomaa dyyni-
aluetta tavataan kaava-alueella Tuomi- ja Herrainpakkojen välisellä alueella se-
kä Herrainpakkojen pohjoispuolisessa kulkudyynin etumaastossa. 
 
Muita lentohietikoilla viihtyviä lajeja, jotka muodostavat harvoja sekakasvustoja, 
ovat mm. lampaannata, sarjakeltano, metsälauha ja paikoin myös variksenmar-
ja. Sammalista yleisimpiä ovat karvakarhunsammal ja kangaskarhunsammal 
(Kuorilehto 1995 Perämeren dyynirantojen kasvillisuus. Tutkielma. Oulun yli-
opisto kasvitieteen laitos). 
 
Kulkudyynin metsäisellä rinteellä, Tuomipakoilla ja takamaaston rantavallialueel-
la kasvillisuus on pääasiassa variksenmarja-kanerva- ja variksenmarja-
puolukkatyypin kuivaa ja kuivahkoa kangasta. 
 
Kalajoen kaupunki laati syksyllä 2004 selvityksen suunnittelualueen puustosta ja 
sen säilyttämisen tärkeydestä. Selvitys puustosta, ks. liite 3. 
 
Uhanalaiset kasvit 
 
Kukko-ojan ym. (1990 Luonnon perusselvitys Kalajoella. Ympäristöinstituutti) ja 
Tikkasen (1994 Kalajoen Vihas-Keihäslahden linnusto- ja kasvillisuusselvitys 
1993. Pohjanmaan ympäristötutkimus) luontoselvityksissä kaava-alueelta ei ta-
vattu uhanalaisia kasvilajeja. 
 
Maisema 
 
Suunnittelualueen maisemaa luonnehtii maaston alavuus ja horisontaalisuuden 
korostuminen ranta-alueella. Lähes saareton ranta ja sen avoin ulappa vaikutta-
vat maisemaan ja sen kokemiseen voimakkaasti ranta-alueella. Hiekkarannan 
lentohiekka-alueen maisemaa hallitsevat monimuotoiset rannasta mantereelle 
päin kohoavat avoimet ja osittain fossiiliset, metsän peittämät dyynit (kulutus-
alue, kumpudyynialue, Tuomi- ja Herrainpakkojen jäännösdyynialueet, paikoin 
yli 20 m korkeuteen kohoava, mahtava kulkudyyni). 
 
Kookas kulkudyyni rajaa hyvin selkeästi ranta-alueen sisämaaluontoisesta met-
säalueesta. Korkea dyynivalli vaimentaa tehokkaasti sekä tuulen että meren ää-
net. Alavalta metsäalueelta kulkudyynin päälle tultaessa mereisyyden vaikutel-
ma on äkillinen ja hyvin vaikuttava. 
 
Hiekkasärkkien-Rahjan alue on luokiteltu maakunnallisesti merkittäväksi mai-
sema-alueeksi (Pohjois-Pohjanmaan liitto 1997 Pohjois-Pohjanmaan arvokkaat 
maisema-alueet). 
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Rakentamista rajoittavat tekijät 
 
Tieteellisesti ja maisemakuvallisesti arvokas kulkudyyni tulee säilyttää pinnan-
muodoiltaan mahdollisimman muuttumattomana. Kulun ohjauksella ja suojara-
kenteilla kasvittuneet alueet tulee pyrkiä säästämään mahdollisimman hyvin 
(rantavehnää kasvavat alueet, Tuomipakkojen ja kaava-alueen ulkopuolisen 
Herrainpakkojen eroosiojäännealueet, kulkudyynin suojapuolen metsät). Suoja-
rakenteet tulee toteuttaa siten, että rannan luonnolliset kehitysprosessit eivät 
esty. Paljaan hiekan alueilla liikkuminen pitää hiekka-alueet aktiivisina ja hidas-
taa luonnollista rantavyöhykkeiden kasvittumista, mikä alueen virkistyskäytön 
kannalta on katsottava positiiviseksi seikaksi. 
 
Suurin osa kaava-alueesta kuuluu pohjavesialueen kaukosuoja-alueeseen. Poh-
javeden pinta on kulkudyynin takamaastossa keskimäärin 4-6 m syvyydessä, 
joten kunnallistekniikan rakentaminen tapahtuu kokonaisuudessaan pohjavesi-
tason yläpuolella. Kaikissa toimenpiteissä alueella on kuitenkin otettava huomi-
oon pohjaveden pilaamiskielto (ympäristönsuojelulaki 86/2000 8 § 1 mom.) ja 
maaperän pilaamiskielto (YSL 7 §). Mikäli alueella tehdään massanvaihtoja 
ja/tai täyttöjä, on niissä pyrittävä käyttämään alueelta saatavia massoja. 
 
 
3.1.2 Rakennettu ympäristö 

Väestö ja yhdyskuntarakenne 
 
Suunnittelualueella ei sijaitse olevaa asutusta. 
 
Palvelut 
 
Alue on matkailupalveluiden aluetta, jolla sijaitsee majoitus-, kylpylä-, huvipuis-
to-, ravintola-, grilli-, huoltoasema- ja elintarvikeliikepalveluita. 
 
Liikenne 
 
Alueen kaakkoispuolella kulkee valtatie 8, jonka liittymästä saavutaan suunnitte-
lualueelle. Maisematienä toimiva Matkailutie alkaa suunnittelualueelta ja jatkuu 
pohjoiseen nousten hiekkadyynin päälle. Tuomipakkaintie kulkee 8-tieltä Dyyni-
hotellille, jota ennen siitä haarautuu kulkureitti leirintäalueelle. Matkailutien ja 
Tuomipakkaintien liittymäkohdasta erkanee myös Keskuskarintie lounaaseen 
Keskuskarin venesatamaan ja Golf-kentälle. 
 
Rakennukset 
 
Alueen rakennuskanta on vaihtelevaa ja se on rakennettu 1960-luvulta alkaen. 
1960-luvulla rakennettiin Matkailijahotelli, nykyinen Dyyni-hotelli, 1970-luvulla 
kalaravintola Siikarysä, Merisärkkien tanssipaviljonki ja uimahalli. 1980-luvulla 
rakennettiin Pihvitupa ja JukuJukumaa ja 1990-luvulla kylpylä SaniFani. Osaa 
rakennuksista on laajennettu sittemmin ja osa on menettänyt muutos- ja laajen-
nustöiden myötä alkuperäisen tyylinsä ja sen seurauksena osa rakennuskan-
nasta on muodostunut tyyliltään sekavaksi.  
 
Suunnittelualueen rakentamaton alue käsittää nykyisen hiekkapakan sekä siitä 
merelle päin laskeutuvan alueen, metsikön keskusalueesta lounaaseen ja pää-
asiassa valtatien ja Matkailutien välisen metsäisen alueen. 
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Tekninen huolto 
 
Suunnittelualueella sijaitsee 20 kV:n sähkölinja, joka kulkee valtatien reunaa 
pitkin ja kääntyy info-pisteen luona pohjoiseen. Muuntaja sijaitsee JukuJuku-
maan pysäköintialueen eteläpuolella. Samoin kulkee 20 kV:n sähkölinja ilmajoh-
tona valtatien liittymästä Dyyni-hotellille ja siitä länteen. 
 
Alue on liitetty yleiseen viemäri- ja vesijohtoverkostoon. Olemassa olevat linjat, 
ks. liitteet 8 ja 9. 
 
3.1.3 Erityispiirteet, suojelukohteet, ympäristön häiriötekijät 

Suunnittelualueella luonnon ominaispiirteet antavat alueelle omaa erityisluonnet-
ta. Laaja rantaan rajoittua hiekka-alue, dyynipakka ja mäntypuusto ovat alueella 
leimaa antavia.  
 
Hiekkasärkkien-Rahjan alue on luokiteltu maakunnallisesti merkittäväksi mai-
sema-alueeksi (Pohjois-Pohjanmaan liitto 1997 Pohjois-Pohjanmaan arvokkaat 
maisema-alueet).  
 
Ympäristön häiriötekijöinä voi alueella pitää keskeisen alueen poikki kulkevaa 
sähkölinjaa. Myös tyyliltään sekalainen ja osittain myös kunnoltaan korjauksen 
tarpeessa oleva rakennuskanta on häiritsevää maisemassa. Rakennuskannan 
sattumanvaraiselta vaikuttava sijoittuminen alueelle ei luo viihtyisää ympäristöä. 
Ympäristön yleinen viimeistelemättömyys (sekalaiset viitat ja kyltit, rumat tekni-
set järjestelyt) on osittain häiritsevää. 
 
3.1.4 Maankäyttö 

Alue on matkailukäytössä ja alueella sijaitsee kylpylä, hoitopalveluita, ravintoloi-
ta, tanssipaviljonki, vesihuvipuisto, carting-rata, huoltoasema, infopiste, grilli-
kioskeja ja majoitusvälityspalvelua. Toiminnoista hiekkapakan päälle sijoittuvat 
Merisärkän tanssipaviljonki sekä Dyyni-hotelli (ent. Matkailijahotelli). Muutoin 
toiminnot sijaitsevat hiekkapakan mantereen puolella. Pienet grilli- ja majoitus-
palvelurakennukset sijaitsevat hajallaan pääreittien varsilla. 
 
3.1.5 Maanomistus 

Suunnittelualueen omistaa pääasiassa Kalajoen kaupunki. Yksityiset maanomis-
tajat omistavat Dyyni-hotellin alueen, huoltoaseman alueen sekä V-Kasi Burge-
rin tontin. 
 
Seuraavalla sivulla on kuva maanomistuksesta. 
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Kuva 8. Maanomistus. Sinisellä Kalajoen kaupungin omistamat maa-alueet. 
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3.1.6 Valokuvia alueelta 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuvat 9, 10, 11: Inforakennus ja huoltoasema valtatien liittymässä sekä Pihvitu-
pa kylpylän edustalla. 
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Kuvat 12, 13, 14: Korkeuseroja keskusalueella, nykyinen pysäköintialue kylpylän  
edustalla sekä Merisärkän tanssipaviljonki. 
 



SUUNNITTELUKESKUS OY ASEMAKAAVASELOSTUS 21 
 Kalajoen kaupunki  
 Hiekkasärkkien ydinalueen asemakaavan muutos  
  0384-C5052 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuvat 15, 16, 17: Näkymä suunnittelualueelle mereltä päin, entinen Matkailija-
hotelli Tuomipakkain alueella sekä näkymä hiekkapakan takaa merelle päin. 



SUUNNITTELUKESKUS OY ASEMAKAAVASELOSTUS 22 
 Kalajoen kaupunki  
 Hiekkasärkkien ydinalueen asemakaavan muutos  
  0384-C5052 

 
 

 

3.2 Suunnittelutilanne 

3.2.1 Maakuntakaava 

Maakuntavaltuusto hyväksyi Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 11.6.2003 
ja ympäristöministeriö vahvisti 17.2.2005.  
 
Maakuntakaavassa suunnittelualue on merkitty matkailun vetovoima-alueeksi 
sekä matkailupalvelujen alueeksi, jolla tulee yksityiskohtaisemmassa suunnitte-
lussa ja rakentamisessa ottaa huomioon maankohoamisrannikon erityispiirteet. 
Alue sisältyy myös maakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen ja alu-
eelle ulottuu tärkeä pohjavesialue. Koko ranta-alueen pituisesti on merkitty vi-
heryhteystarve. 
 

Kuva 18. ote maakuntakaavasta. 
 
 
3.2.2 Yleiskaava 

Alue sisältyy parhaillaan laadittavaan Hiekkasärkkien rantaharjualueen 
osayleiskaavaan. Kalajokisuusta Rahjan satamaan ulottuvan osayleiskaava kä-
sittää Hiekkasärkkien matkailualueen, Maristonpakat, Leton ranta-alueen, Hol-
manperän maa- ja metsätalousalueen sekä valtatien maanpuolen. Yleiskaava-
työn yhteydessä on laadittu kunnan matkailun kehittämisohjelma, ”Marepolis”-
strategia sekä sen päivitys ”Kalajoki mahdollisuuksiensa mukaiseen kuntoon 
2020”. 
 
Yleiskaavakonsulttina on Oulun Yke Oy ja liikennesuunnittelukonsulttina Oulun 
Viatek Oy. 
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3.2.3 Voimassa oleva asemakaava 

Alueella on voimassa Hiekkasärkkien asemakaava, joka on alun perin vahvistet-
tu 4.2.1986. Sen jälkeen siihen on tehty muutoksia ja laajennuksia vuosina 
1986-1992. Voimassa oleva asemakaava myös liitteenä, ks. liite 13. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 19. Voimassa oleva asemakaava. Suunnittelualue rajattuna punaisella vii-
valla. 
 
3.2.4 Rakennusjärjestys 

Kaupungin valtuusto on hyväksynyt rakennusjärjestyksen 30.1.2003 (§ 9). 
 
 
3.2.5 Pohjakartta 

Pohjakartan on laatinut Origo Oy kevään 1998 ilmakuvauksesta.  
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4 SUUNNITTELUN VAIHEET 

4.1 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätök-
set 

Kalajoen kaupunki teki päätöksen alueen asemakaavan muutoksen laatimisesta 
kaavoituskatsauksen käsittelyn yhteydessä (kh 16.2.2004 § 38, kv 26.2.2004 § 
12). Kaavoittajaksi valittiin Suunnittelukeskus Oy 5.8.2004 (kh § 221). Asema-
kaavatyön ohjausryhmäksi päätettiin asettaa elinkeino- ja maankäyttötoimikunta 
5.8.2004 (§ 177). Kaavan vireille tulosta kaupungin hallitus päätti 20.9.2004 (§ 
221). 
 
Kaavan suunnittelu käynnistyi elokuussa 2004 ja ensimmäinen ohjausryhmän 
palaveri pidettiin 10.8.2004. 
 
 
4.2 Osallistuminen ja yhteistyö 

4.2.1 Osalliset 

Asemakaavan valmistelu- ja laadintatyön aikana kuultavia tahoja ovat: 

1) Maanomistajat 
2) Alueen yrittäjät 
3) Kalajoen kaupungin viranhaltijat ja luottamuselimet 
4) Viranomaiset: 

- Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 
- Pohjois-Pohjanmaan liitto 
- Tiehallinto 

5) Meriluontokeskuksen toimijat: 
- Metsähallitus 
- Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 
- Kalajoen hiekkasärkät Oy 
- Kalajoki-matkailu ja keskusvaraamo 

6) Hiekkasärkkien yrittäjäyhdistys 
7) Pohjanmaan PPO Oy, Osuuskunta Valkeavesi ja Vattenfall 
8) Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri 
 
 
4.2.2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma käsiteltiin ohjausryhmän palaverissa 
10.8.2005 ja viranomaisneuvottelussa 13.8.2005. Osallistumis- ja arviointisuun-
nitelman nähtävillä olosta ilmoitettiin Kalajoki-lehdessä 30.9.2004. Osallistumis- 
ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 30.9.-22.10.2004 välisen ajan.  
 
4.2.3 Viranomaisneuvottelut 

Viranomaisneuvotteluiden aloituskokous pidettiin 13.8.2004. Muistio ks. liite 7B. 
 
4.2.4 Ohjausryhmän neuvottelut 

Kaavan ohjausryhmä kokoontui ennen luonnoksen nähtäville asettamista neljä 
kertaa. Muistiot, ks. liitteet 7.  
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4.2.5 Nähtävillä olot 

Asemakaavan muutos ja laajennus oli luonnoksena nähtävillä Kalajoen kaupun-
gintalolla 17.2.-15.3.2005. 
 
Kaavaehdotuksen nähtävillä olon ajankohta, ks. kohta 8 Vaiheet kaavaehdotuk-
sen nähtävillä olon jälkeen. 
 
4.2.6 Mielipiteet ja lausunnot 

Kaavaluonnos 
 
Kaavaluonnoksen nähtävillä olon aikana saatiin seitsemän lausuntoa ja yhdek-
sän mielipidettä.  
 
Lausunnon antajina olivat Vattenfall Verkko Oy, Osuuskunta Valkeavesi, Kala-
joen Lämpö Oy, Kalajoen kaupungin ympäristölautakunta ja tekninen lautakun-
ta, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus sekä Tiehallinnon Oulun tiepiiri. Lau-
sunnoissa kiinnitettiin huomiota lähinnä teknisten linjojen siirtoihin, Matkailutien 
linjaukseen ja pohjavesiasioihin. Lausunnot, ks. liite 14. 
 
Mielipiteissä kannettiin huolta etupäässä Matkailutien linjauksesta, pienyritysten 
säilymismahdollisuuksista alueella ja hotellin sijoituspaikasta. Mielipiteet, ks. liite 
14. 
 
Kaavaehdotuksesta esitetyt lausunnot ja muistutukset, ks. kohta 8 Vaiheet kaa-
vaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen. 
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4.3 Asemakaavan tavoitteet 

4.3.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 

Maakuntakaava 
Maakuntakaavan mukaan suunnittelussa tulee ottaa huomioon maankohoamis-
rannikon ominaispiirteet, pohjavesialue ja rannansuuntainen viheryhteystarve. 
 
Yleiskaava 
Yleiskaavan laatiminen etenee rinnan asemakaavan kanssa. Yleiskaavan aset-
tamat tavoitteet koskevat riittäviä aluevarauksia reitistöille sekä alueen toiminto-
jen sijoittamista niin, että niistä muodostuu aktiivinen jalankulkureitti leirintäalu-
eelta keskusalueen kautta kohti Rantakalla-hotellia. 
 
Suunnittelukilpailu 
Suunnittelutyössä otetaan huomioon Kalajoen kaupungin järjestämän Hiek-
kasärkkien suunnittelukilpailun kilpailuohjelman tavoitteet. Asemakaavan muu-
tostyö on suoranainen jatke kilpailulle ja siinä sovelletaan kilpailussa saatuja 
ideoita. 
 
4.3.2 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet 

Osallisten tavoitteet 
 
Kaupungin tavoitteet 
Kaupungin tavoitteet, ks. osallistumis- ja arviointisuunnitelma liite 1. 
 
Viranomaisten tavoitteet 
 
Viranomaiset kiinnittivät huomiota mm. maiseman ja pohjavesialueen säilymi-
seen sekä korkealaatuiseen rakennettuun ympäristöön. 
 
Yksityisten maanomistajien ja alueen yrittäjien tavoitteet 
 
Yksityisillä maanomistajilla kuten alueen yrittäjilläkin tavoitteena oli oman toi-
minnan kehittäminen. Samalla varsinkin pienemmillä yrittäjillä oli huolenaiheena 
oman yrityksen toimintamahdollisuuksien säilyminen alueella. 
 
Paikallisten asukkaiden tavoitteet 
 
Paikalliset asukkaat eivät ole esittäneet kaavaluonnoksesta mielipiteitään. 
 
Muiden tahojen tavoitteet 
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5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1 Kaavan rakenne 

Aluevaraukset 
 
Asemakaavan muutos muodostuu 13 matkailupalveluiden korttelialueesta (RM), 
kahdesta huvi- ja viihdepalveluiden korttelialueesta (PV), yhdestä huoltoaseman 
korttelialueesta (LH), yhdestä liikerakennusten korttelialueesta (KL), neljästä au-
topaikkojen korttelialueesta (LPA), yhdestä energiahuollon alueesta (EN) ja yh-
destä yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueesta 
(ET) sekä niihin liittyvistä katualueista, yleisen tien alueesta ja viheralueista.  
 
Tiiviin rakentamisen alue sijoittuu kylpylän ympäristöön. Sen eteläpuolelle sijoit-
tuu torialue, jonka ympärillä matkailua palvelevat rakennukset ovat 3½-
kerroksisia. Etäämmällä torista rakennukset ovat 2-3-kerroksisia. Rakennusten 
ensimmäiset kerrokset on tarkoitettu lähinnä liiketiloille ja yläkerrokset voivat toi-
mia esimerkiksi majoitustiloina. Tiiviin alueen rakennusoikeudesta tulee toteut-
taa vähintään 75 % uusilla tonteilla.  
 
Rakennusoikeudet 
 
Rakennusoikeus on määritelty kerrosalaneliömetreinä. Rakennusoikeus vaihte-
lee korttelialueittain 30 – 10 000 k-m2 välillä, siten että esim. kylpylähotellilla ja 
meriluontokeskuksella on rakennusoikeutta yhteensä 10 000 m2, Matkai-
lu/Dyynihotellilla 9 600 m2 ja kylpylä SaniFanilla ja Diakonaatilla yhteensä 9 500 
m2. Lisää rakennusoikeutta on osoitettu myös Merisärkän tanssipaviljongille ja 
JukuJukumaalle. Merisärkän kokonaiskerrosala on 4 000 m2 ja JukuJukumaan 
8 000 m2. Pienimmät rakennusoikeudet ovat korttelin 403 LPA-alueen kioskira-
kennuksella, 30 k-m2.  
 
Rakennusoikeudet kortteleittain sekä muutos kaavaluonnokseen nähden, ks. 
kohta 5.5. Muutokset kaavaluonnoksen nähtävillä olon jälkeen sekä liite 5 Las-
kelmat. 
 
Autopaikkamitoitus 
 
Autopaikkavaatimus on Dyyni-hotellin ja kylpylähotellin korttelialueilla 1ap/40 k-
m2 hotellitoimintojen ja 1ap/50k-m2 muiden toimintojen osalta, keskustorin RM-
4-korttelialueilla 1ap/65 k-m2 ja muualla 1ap/50 k-m2. 
 
 
5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutumi-

nen 

Rakennuksen korkeuden rajoittaminen 
 
Hiekkadyynien päälle tulevalle rakentamiselle on kaavassa asetettu maisemalli-
sista syistä rajoitus rakennuksen korkeudelle. Hotellin osalta se on esitetty ylim-
mällä vesikaton korkeusasemalla. Hotellin laajennuksen osalta on sallittu yhden 
kerroksen korkeampi rakennusmassa, edellyttäen että rakennus sijaitsee 
etäämmällä dyynistä. 
 
 
 



SUUNNITTELUKESKUS OY ASEMAKAAVASELOSTUS 28 
 Kalajoen kaupunki  
 Hiekkasärkkien ydinalueen asemakaavan muutos  
  0384-C5052 

 
 

 

Rakennetun ympäristön korkea laatu 
 
Kaavan yleismääräyksissä on määrätty, että rakentaminen on suoritettava kort-
teleittain yhtenäisellä tavalla. Kaavaa varten laaditaan rakennustapaohjeet, joi-
den avulla rakennetun ympäristön laatu pyritään varmistamaan. 
 
Maisemallisesti merkittävät puut 
 
Kaavaa varten on Kalajoen kaupunki laatinut puustoa koskevan selvityksen. 
Sen mukaisesti on kaavassa määrätty maisemallisesti arvokkaimmat yksittäiset 
puut ja puuryhmät, jotka tulisi pyrkiä säästämään mahdollisuuksien mukaan. 
 
Hiekkadyynin säilyttäminen rakentamattomana koskemattomilta osiltaan 
 
Kaavassa rakentaminen dyynin päällä on sijoitettu ainoastaan niille alueille, joita 
on käsitelty jo aiemman rakentamisen yhteydessä, poikkeuksena meriluonto-
keskus ja kylpylähotelli. Muualla dyyniin ei ole koskettu. 
 
 
5.3 Kaavamerkinnät 

5.3.1 Korttelialueet 
 
PV Huvi- ja viihdepalveluiden korttelialue. 
 Merkinnällä on osoitettu JukuJukumaan huvipuiston korttelialue. 
 
PV-1 Huvi- ja viihdepalveluiden korttelialue. 

Merkinnällä on osoitettu alue, jolla sallitaan mikroautoratatoiminta. 
Alue on rajattu vaadittavan turvaetäisyyden mukaisesti (minimissään 
6 metriä). 

 
KL-2 Liikerakennusten korttelialue. 

Merkinnällä on osoitettu valtatien varteen sijoittuva liikekortteli. Alueen 
merkitys ensivaikutelman luojana alueelle on suuri ja siksi rakennus-
ten suunnitteluun tulisi paneutua tavallistakin tarkemmin. Ks. kohta 
7.1. 

 
RM Matkailupalveluiden korttelialue. 

Merkinnällä on osoitettu Merisärkän tanssipaviljongin sekä Merisär-
käntien varren ja Matkailutien meren puoleiset matkailupalveluiden 
korttelialueet. 

 
RM-2 Matkailupalveluiden korttelialue. 

Merkinnällä on osoitettu kylpylä SaniFanin ja Diakonaatin korttelialue. 
 
RM-3 Matkailupalveluiden korttelialue. 

Merkinnällä on osoitettu kylpylähotellin ja Dyyni-hotellin (Matkailuho-
tellin) korttelialueet. 

 
RM-4 Matkailupalveluiden korttelialue. 

Merkinnällä on osoitettu keskusalueella torin länsi- ja eteläpuolen 
korttelialueet sekä pakan päällä sen länsiosassa sijaitseva kortteli-
alue, joihin sijoittuu ensimmäiseen kerrokseen lähinnä liiketiloja ja 
ylempiin kerroksiin majoitustiloja. Merkintä sallii myös kappeliraken-
nuksen sijoittamisen alueelle. Kaavamääräyksellä on rajoitettu majoi-
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tustilojen sijoittamisesta niin, että rakennuksen maanpäällisestä ker-
roksesta vähintään 80% tulee osoittaa muuksi kuin majoitustiloiksi. 
Rakennusoikeudesta tulee toteuttaa 75 %. Tämä ei koske tontteja, 
joilla sijaitsee olemassa olevia rakennuksia. 
 

RM-5 Matkailupalveluiden korttelialue. 
Merkinnällä on osoitettu puhtaasti majoituspalveluille varatut kortteli-
alueet Merisärkän tuntumassa ja keskeisen alueen länsiosassa. 
 

LH-1 Huoltoaseman korttelialue. 
 Merkinnällä on osoitettu valtatien varren huoltoaseman alue. 
 
LPA-1 Autopaikkojen korttelialue. 
 Merkinnällä on osoitettu kortteleita palvelevat pysäköintialueet. Näitä  

ovat mm. keskeisen alueen liike- ja majoituskorttelialueita, meriluon-
tokeskus-hotellia, kylpylää, Diakonaattia, JukuJukumaata ja Merisär-
kän tanssipaviljonkia palvelevat pysäköintialueet. 
 

5.3.2 Muut alueet 

VP Puisto. 
Merkinnällä on osoitettu torialueen tuntumassa sijaitsevat korkeata-
soisesti hoidettavat viheralueet. 

 
VL Lähivirkistysalue. 

Merkinnällä on osoitettu kortteleiden tuntumassa sijaitsevat pienehköt 
erilliset viheralueet sekä voimassa olevan asemakaavan VL-alueisiin 
liittyvät viheralueet. 
 

VR Retkeily- ja ulkoilualue. 
Merkinnällä on osoitettu voimassa olevan asemakaavan VR-alueisiin 
liittyvät viheralueet.  

 
LP Yleinen pysäköintialue. 

Merkinnällä on osoitettu yleinen pysäköintialue valtatien varren liike-
korttelin viereen. Pysäköintialue toimii matkailijoiden alueelle orientoi-
tumispaikkana (infotaulut) sekä yhteytenä reitistöille. 

 
LT Yleisen tien alue. 
 Merkinnällä on osoitettu valtatie 8:n liikennealue. 
 
LYT Yleinen tie vierialueineen. 

Merkinnällä on osoitettu Matkailutien yleisen tien alue. 
 
ET Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten 

alue. 
 Merkinnällä on osoitettu radiomaston alue huoltoaseman lounaispuo-

lella ja jätevesipumppaamon alue Matkailutien varressa. 
 
EN-1 Energiahuollon alue. 

Merkinnällä on osoitettu lämpölaitokselle varattu sijoituspaikka huolto-
aseman lounaispuolella. Alue on varattu 3x1,5 MW:n lämpökeskuksel-
le. Lämpökeskukseen rakennettaan pääkattilaksi uusi 1,5 MW:n bio-
kattila. Huippu- ja varateho tuotetaan nykyisestä 2x1,5 MW:N POR-
kontista, joka uudelleen sijoitetaan rakennettavan biolämpökeskuksen 
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viereen. Lämpökeskuksen alueella liikutaan huolto-, kuljetus- ja kun-
nossapitoasioissa sekä polttoaineen kuljetusasioissa. Lämpökeskuk-
sella käy säiliöautoja noin kaksi kertaa vuodessa sekä täysperävau-
nullisia rekka-autoja noin 48 kertaa vuodessa (eli noin kerran viikos-
sa). Rakennusoikeutta on alueelle varattu 1000 k-m2 ja sosiaali- ja 
varastotilat sallitaan rakennettaviksi erillisiin rakennuksiin. 
 

5.3.3 Muut kaavamerkinnät 

Maanalainen tila. 
Merkinnällä on osoitettu pakan päälle nousevan jalankulkualueen alle 
jäävä tila, joka yhdistää meriluontokeskuksen vastakkaisen puolen 
matkailua palveleviin tiloihin. 

 
Katuaukio/tori. 

Merkinnällä on osoitettu keskeisen alueen torialue sekä Kalakujan 
päätteenä sijaitseva pienempi aukio. 

 
Jalankululle varattu katu. 

Merkinnällä on osoitettu torilta pakan päälle kulkeva jalankulkuyhteys, 
joka on tarkoitus toteuttaa portaikkona sekä keskustorin rakennus-
massojen taakse jäävät jalankulkuyhteydet Siikarysälle ja LPA-
alueelle. 

 
Pihakatu. 

Merkinnällä on osoitettu keskustoriin liittyvät jalankulkupainotteiset ka-
tualueet, joilla tontille ajo on sallittu. 
 

Hidaskatu. 
Merkinnällä on osoitettu tanssipaviljongin ohi kulkeva katualue, jolla 
rakentein, istutuksin ja käyttämällä alhaisempia nopeusrajoituksia tai 
muilla toimenpiteillä pyritään välttämään läpiajoliikennettä. Kadulla lä-
piajo on kuitenkin sallittua. 
 

Yleiselle jalankululle varattu alueen osa. 
Merkinnällä on osoitettu keskusalueella tonttien puolella sijaitsevat 
yleiselle jalankululle varatut alueen osat. Tällaisia ovat mm. Dyyni-
hotellin entisen kiertoajon alue, joka on tarkoitus saattaa maise-
moiduksi jalankulku- ja oleskelualueeksi. 

 
Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa. 

Merkinnällä on osoitettu pääkevyenliikenteen reitti pakan meren 
puolella. 

 
Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa, jolla huoltoajo on sallit-
tu.  

Merkinnällä on osoitettu pakan päällä, liikerakennusten editse kulke-
va kevyen liikenteen reitti, jota pitkin on sallittua ajaa huoltoajoa 
(esim. saattoliikenne) portaiden eteläpuolella sijaitsevalle tontille (jo-
ka on mahdollinen kappelin paikka) asti. 

 
Pysäköimispaikka. 

Merkinnällä on osoitettu korttelin 403 autopaikat. 
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Ohjeellinen pysäköimispaikka. 
Merkinnällä on osoitettu korttelialueella sijaitsevat ohjeelliset auto-
paikka-alueet sekä Matkailu/Dyynihotellin itäpuolella sijaitsevat auto-
paikat, jotka on tarkoitettu yleiseen pysäköintiin esim. maisemasta 
nautiskelun merkeissä.  
 

Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa, jolle ei saa rakentaa. 
Merkinnällä on osoitettu Matkailutien varren olemassa olevat tekniset 
linjat, jotka on mahdollista säilyttää myös Matkailutien siirron jälkeen. 

 
e Eritasoristeys 
 Merkinnällä on osoitettu valtatien alittava Merisärkäntie. 
 
a Kadun tai liikennealueen alittava yhteys. 

Merkinnällä on osoitettu Matkailutien alittava reitistöjen alikulku huol-
toaseman ja kiertoliittymän välissä. 

 
y Kadun tai liikennealueen ylittävä yhteys. 
 Merkinnällä on osoitettu Merisärkäntien ylittävä reitistöjen ylikulku. 
 
21 ap Merkintä osoittaa kuinka monta asuntopaikkaa tonttia varten tu-

lee järjestää. 
 Merkinnällä ilmoitetaan Kylpylähotellin ja meriluontokeskuksen vaadit-

tujen autopaikkojen jakautuminen tonteittain. 
 
(21ap) Merkintä osoittaa kuinka monta vaadituista autopaikoista tulee 

sijoittaa tontille.  
 Merkintä koskee tontteja, joiden alueelle eivät kaikki vaadituista auto-

paikoista mahdu. Loput voidaan sijoittaa LPA-alueelle. LPA-alueiden 
kohdalla on kerrottu minkä korttelin/tontin autopaikkoja sen alueelle 
saa sijoittaa. 

 
Sähkölinja ja muuntamo. 

Muuntamomerkinnällä on osoitettu Jukujukumaan paikoitusalueella si-
jaitseva muuntamo. Kylpylän takana sijaitsevan muuntamon suoja-
vyöhykettä ei ole merkitty, vaan se määritellään rakentamishankkeen 
yhteydessä. 

 
pv-1 Vedenhankinnalle tärkeä pohjavesialue. 

Merkinnällä on osoitettu pohjavesialue, joka kattaa koko kaava-alueen 
lukuun ottamatta Matkailuhotellia. 

 
pv-s Vedenottamon suoja-alueen raja. 

Merkinnällä on osoitettu kaava-alueen pohjoispuolella sijaitsevan ve-
sipostin vedenottamon kaukosuoja-alueen raja. Alueella rakentami-
sessa ja muissa toimenpiteissä on noudatettava Pohjois-Suomen ve-
sioikeuden päätöksessä 17.7.1968 ilmoitettuja suoja-aluetta koskevia 
määräyksiä. Niissä määrätään, että kaukosuoja-alueella ei ilman ve-
sioikeuden lupaa sallita vesiensuojeluasetuksessa 283/1962 mainittu-
ja tehtaita, laitoksia tai varastoja, romun ja jätteiden kaatopaikkoja, jä-
teveden sadetusta, maahan imeytystä tai puhdistamoa, uusia tason 
+4,50 alapuolelle ulottuvia hiekka- ja sorakuoppia tai muita maaleik-
kauksia, varotoimenpiteillä suojaamattomia öljytuotteiden, tiesuolojen, 
fenolipitoisten aineiden sekä muiden pohjavedelle vaarallisten ainei-
den varastoja ja säiliöitä, myrkkyjen ja tuholaistorjunta-aineiden varas-
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toja, uusia hautausmaita, tuholaismyrkkyjen ja väkilannoitteiden run-
sasta käyttöä sekä muuta toimintaa, joka voi aiheuttaa pohjaveden 
laadun muuttumisen vedenottamossa. 

 
 
5.4 Asemakaavamääräykset 

Kaavan yleismääräykset koskevat luonnonympäristön säilyttämistä, alueen ark-
kitehtuuria, puuston säilyttämistä, yhtenäistä rakentamistapaa, maanalaista py-
säköintiä sekä tonttien aitaamista. Luonnonympäristön osalta määrätään, että 
arvokkaat luonnon ominaispiirteet tulee ottaa kaikessa toiminnassa huomioon. 
Alueen pinnanmuotoja ei saa tuhota. Hilman hotellin läheisyydessä saa varo-
vasti muotoilla dyynin yläosaa. Kasvittuneilla alueilla on kulun ohjauksella pyrit-
tävä säilyttämään luontaiset kasvillisuusvyöhykkeet sekä estämään eroosiota 
rinteissä. Kaikki rakenteet alueella tulee suunnitella niin, etteivät rannan luontai-
set kehitysprosessit esty. 
 
Pyrkimys korkealaatuiseen arkkitehtuuriin tulee olla kaikessa rakentamisessa 
lähtökohtana. Tämä tarkoittaa sitä, että rakentamisessa käytetään sekä ammat-
titaitoista suunnittelijaa että korkealaatuisia materiaaleja. Tällöin alueen veto-
voimaisuus varmistetaan. Suunnittelualue on kaikkien tärkeintä aluetta Hiek-
kasärkillä rakentamisen suhteen ja antaa ensivaikutelman alueelle saapujalle. 
Tässä kaikki rakentaminen sisältää myös kaikkein vähäpätöisimmät suunnittelu-
tehtävät, joilla kuitenkin on suuri merkitys kokonaisuuteen. 
 
Maanalaisen pysäköinnin järjestäminen on kaavassa sallittua ydinkeskustassa 
luetelluilla korttelialueilla. Sen rakentamisessa on otettava huomioon pohjave-
den pinnan taso. Maanalaisen pysäköinnin yhteyteen on mahdollista rakentaa 
keskitetty väestönsuoja. 
 
Toria ja pihakatua rajaavilla tonteilla sallitaan rakennuksen vähäisten osien ulot-
tuminen torin tai pihakadun puolelle. Korttelissa 400 esitetään kaavan tavoit-
teeksi rakennuksen istuttaminen rinteeseen terassoimalla. Ohessa leikkaus kort-
telista 400. 
 

 

Kuva 20. Korttelin 400 hotellin istuttaminen rinteeseen. 
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5.5 Muutokset kaavaluonnoksen nähtävillä olon jälkeen 

Kaavaluonnoksen nähtävillä olon jälkeen tehtiin seuraavat muutokset kaavakart-
taan (kaavaehdotuskartta , päivätty 4.10.2005): 
 
Korttelialueita koskien: 
- Korttelirakennetta muutettiin keskeisellä alueella kortteleiden 403, 404 ja 

405 osalta siten, että voitiin säilyttää Pihvitupa nykyisellä paikallaan, samalla 
läpiajo Jukupolulta Tuomipakkaintielle poistui 

- LPA-alue kylpylän ja Diakonaatin edestä poistettiin ja kyseiset autopaikat 
sijoitettiin osittain pihakadulle ja osittain kylpylähotellin laajennuksen piha-
alueelle ja rakenteelliseen pysäköintiin 

- Uusi LPA-alue osoitettiin torin varren rakennusten, Pihvituvan sekä Pihvitu-
van ja Siikarysän välille sijoitettujen korttelialueiden tarpeisiin, LPA-alueelle 
osoitettiin kioskia varten rakennusoikeutta 30 k-m2 

- Merisärkäntien pohjoispuolelle osoitettiin lisää RM-aluetta ja sieltä poistettiin 
vaihtoehtoinen alue lämpökeskukselle 

- Osa korttelin 402 alueesta osoitettiin puistoksi ja osa pyörätieksi 
 
Kerroslukuja ja rakennusoikeutta koskien: 
- Hotellin laajennuksen osalta meren puoleinen rakennusalan raja poistettiin 

ja rakennuksen kerrosluku porrastettiin siten, että taemmaksi pakasta ra-
kennettaessa voi rakentaa rakennuksen yhden kerroksen korkeampana, ve-
sikaton korkoa nostettiin yhdellä metrillä 

- Rakennusoikeus torin ympäristössä (korttelit 403-404) kasvoi 1570 k-m2, ja 
kerrosluku nousi torin varrella kahdesta ja kolmesta kolmeen ja puoleen, ja 
taustalla osittain kahdesta kolmeen (osa säilyi kahtena) 

- Korttelin 401 rakennusoikeus kasvoi 900 k-m2 (4800 k-m2:iin) ja kerrosluku 
nousi kahdesta kahteen ja puoleen 

- Jukujukumaan rakennusoikeus kasvoi 4000 k-m2 (8000 k-m2:iin) 
- KL-alue valtatien varressa laajeni ja sen rakennusoikeus kasvoi 2300 k-m2 

(3700 k-m2:iin) 
- huoltoaseman takana olevaa lämpökeskuksen EN-aluetta laajennettiin ja 

sille osoitettiin 1000 k-m2 rakennusoikeutta 
 
Muut muutokset: 
- Keskeistä torialuetta hieman pienennettiin  
- Matkailutien linjausta muutettiin niin, että olevia toimintoja sen varrella saa-

tiin säilytettyä Merisärkäntien liittymän tuntumassa 
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Muutokset kerrosalassa  
(keskeisellä alueella viitataan alueeseen, joka käsittää korttelit 400-404 ja kortte-
lin 405 PV-aluetta lukuun ottamatta): 
 
Koko alueella kerrosala noussut on 56530 k-m2:stä 66575 k-m2:iin eli 10045 k-
m2 (mukaan ei ole laskettu kaavaehdotuksen EN-1-alueen rakennusoikeutta, 
koska sitä ei ollut osoitettuna kaavaluonnoksessa) 

- jakautuminen kortteleittain (k-m2):  
400/ +0 
401/ +900 
402/ +0 
403/ +1060 
404/ +510 
405/ +4000 
406/ +0 
407/ +2300 
408/ +0 
409/ +420 
410/ +875 
411/ +0 
412/ +0 
pihakadun basaaritori/-20 k-m2 
 
jakautuminen korttelialueittain: PV/+4000, RM/+1295, RM-2/+0, RM-3/ 
+0, RM-4/+1540, RM-5/+900, LH-1/+0, KL-2/+2300, LPA-1/+30(kl-2) 
 

Keskeisellä alueella kerrosala noussut 43930 k-m2:stä 46380 k-m2:iin eli 2450 
k-m2 

- jakautuminen kortteleittain (k-m2):  
400/ +0 
401/ +900 
402/ +0 
403/ +1060 
404/ +510 
405/ +0 
pihakadun basaaritori/-20k-m2 
 

- jakautuminen korttelialueittain: RM-2/+0, RM-3/+0, RM-4/+1540, RM-
5/+900, LPA-1/+30(k-l2) 

 
Muutokset kerrosluvuissa 

- kortteli 400/ kerrosluku noussut ½kIIIu½:sta IV:ään, kerrosluku noudat-
taa kylpylähotellin vesikaton tason ylintä korkoa (1 m korkeampi) 

- kortteli 401/ kerrosluku noussut II:sta IIu½:een 
- kortteli 403/ noussut II:sta ja III:sta IIIu½:een 
- kortteli 404/ noussut osittain II:sta III:een 
- kortteli 405/ kerrosluvussa seuraavat muutokset: tontin 4 kohdalla vesi-

katon korko noussut +33 m:stä +34 m:iin, tontin 3 kohdalla samoin nous-
sut +33 m:stä +34 m:iin ja lisäksi rajatulla alueella pakan takana sallitaan 
muuta tonttia kerrosta korkeampi rakentaminen (kerrosluku VII ja vesika-
ton ylin korko +38 m) 

- kortteli 407/ noussut I:stä II:een 
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Korttelitehokkuuksien vertailu 
 
Korttelitehokkuudet kaavaluonnoksessa: 
 
Kortteli pinta-ala  rakennusoikeus korttelitehokkuus 
400 22050  9600  0,44 
401 11302  3800  0,34 
402 4030  2300  0,57 (kaikki autopai-
kat pihakadulla) 
403 5942  4640  0,78  
404 6928  3850  0,56 
405 83571  23500  0,28 
406 17812  2400  0,13 
407 7130  1400  0,20 
409 4389  1300  0,30 
411 3453  1500  0,43 
412 14457  4000  0,28 
 
Keskeisen alueen korttelitehokkuuden keskiarvo kortteleiden 402-403 osalta on 
0,63 (korttelin 402 autopaikat korttelin ulkopuolella pihakadulla, niiden aluetta ei 
laskelmissa mukana) 
 
Korttelitehokkuudet kaavaehdotuksessa: 
 
Kortteli pinta-ala  rakennusoikeus korttelitehokkuus 
400 22080  9600  0,43 
401 11302  4800  0,42 

(rak.oikeus kasvanut 900 k-m2) 
402 3151  2300  0,73  

(kaikki autopaikat pihakadulla, osa aiemmasta korttelialueesta osoitettu 
pp-tieksi ja osa puistoksi ) 

403 5805  5700  0,98  
(rak.oikeus kasvanut 1060 k-m2, osa autopaikoista korttelin 404 LPA-
alueella, rakennukset kiinni laajassa torialueessa) 

404 9232  4360  0,47 
(rak.oikeus kasvanut 510 k-m2) 

405 82878  27500  0,33 
(rak.oikeus kasvanut 4000 k-m2 Jukujukumaan osalta) 

406 20848  2400  0,11 
407 10825  3700  0,34 

(rak.oikeus kasvanut 2300 k-m2) 
409 10349  720  0,07 

(rak.oikeus kasvanut 420 k-m2) 
410 4464  875  0,20 

(osoitettu uutta rakennusoikeutta 875 k-m2) 
411 3453  1500  0,43 
412 14457  4000  0,28 
 

Keskeisen alueen korttelitehokkuuden keskiarvo kortteleiden 402-403 osalta on 
0,68 (korttelin 402 autopaikat korttelin ulkopuolella pihakadulla, niiden aluetta ei 
laskelmissa mukana). 
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6 KAAVAN VAIKUTUKSET (EHDOTUSVAIHEESSA 
NÄHTÄVILLÄ) 

6.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

6.1.1 Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen 

Kaava selkeyttää Hiekkasärkkien alueen yhdyskuntarakennetta luomalla yhden 
tiiviimmän palvelukeskittymän. Pirstaleinen pienten yksiköiden hajalleen sijoit-
tuminen ja sen myötä hajanainen aluerakenne estyvät jatkossa ydinalueella.  
 
6.1.2 Vaikutukset palveluihin 

Kaava antaa keskusalueelle runsaasti rakennusoikeutta erilaisille matkailua pal-
veleville toiminnoille. Niiden sijoittuminen keskitetysti antaa mahdollisuuden 
myös talvitoiminnan kehittämiselle. Tiiviys parantaa yleisestikin kannattavuutta 
kun kaikki keskeiset palvelut ovat lyhyen kävelymatkan päässä toisistaan. 
 
6.1.3 Vaikutukset liikenteeseen 

Liikenteellisesti kaava selkiyttää alueen tiestöä ja sen myötä myös liikenteen 
sujuvuus ja yleinen orientoitavuus helpottuvat. Keskeistä on alueen hahmotta-
minen sinne saavuttaessa. Sen takia myös teiden nykyinen hierarkia muuttuu 
kaavan myötä. Tuomipakkaintien merkitys valtatieltä asti ulottuvana keskusreit-
tinä väistyy ja pääreiteiksi muodostuvat Matkailutie ja Keskuskarintie, jotka toi-
mivat tosiasiallisesti pääreitteinä koko Hiekkasärkkien alueella. Ne liittyvät yh-
teen heti sisääntuloalueen päässä sijaitsevalla kiertoliittymällä. Tärkeäksi suun-
naksi korostuu myös kulku, jonka kautta kiertoliittymästä saavutetaan keskus-
alueen palvelut eli SaniFani, keskustori, meriluontokeskus ja kylpylähotelli. Ny-
kyinen Tuomipakkaintie siirtyy etelämmäksi alkaen Keskuskarintieltä ja muodos-
taen suoran ja selkeästi viitoitettavan reitin leirintäalueelle.  
 
Kaavan myötä jalankulkijan asema paranee. Kaavassa korostetaan jalankulku-
ympäristöä erityisesti keskusalueella. Keskustori muodostaa laajan jalankulku-
alueen, johon liittyvät lähialueen hidaskatu, pihakatu sekä tonttien jalankululle 
varatut alueet. Kaava ja siinä osoitettu torialue ja jalankulkuyhteys pakan päälle 
antavat mahdollisuudet korkealaatuisen jalankulkuympäristön luomiselle. Muual-
lakin jalankulkureitit on ohjattu jatkuviksi ja varmistettu jalankulkuyhteydet eri 
alueiden välillä. Jalankulkijoiden orientoitavuus parantuu, kun pääreitiltä avataan 
reilu yhteys torille. Samalla luodaan psyykkinen yhteys torilta merelle, joka sieltä 
nykyisin puuttuu. 
 
Uuden lämpökeskuksen sijaintipaikka huoltoaseman takana keskittää raskaiden 
ajoneuvojen liikenteen pois keskusalueelta huoltoaseman tuntumaan, jossa 
muutenkin on raskasta liikennettä. 
 
 
6.1.4 Vaikutukset tekniseen huoltoon 

Alue on liitetty yleiseen viemäri- ja vesijohtoverkostoon, joten lisäkustannuksia 
runkolinjojen rakentamisesta ei alueelle aiheudu. Sen sijaan linjojen siirroista 
aiheutuu lisäkustannuksia, jotka todennäköisesti jakaantuvat pitkälle aikavälille 
riippuen alueen vaiheittaisen toteutuksen aikataulusta. Kustannuksia aiheuttavat 
myös uudet muuntamojärjestelyt sekä ilmajohtona kulkevien sähkölinjan muut-
taminen maakaapeleiksi. JukuJukumaan tasausallas vaatii myös siirtoa nykyi-
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sen jäädessä hotellirakentamisen alle. Kaavassa altaalle on varattu alue nykyis-
ten puku- ja saunarakennusten kaakkoispuolelta. Liikuntasalille kaavaluonnok-
sessa esitetty paikka kylpylän takana vaatisi puistomuuntamon siirtoa. Siirto olisi 
hankala ja kallis. Sen takia uudeksi paikaksi liikuntasalille on kaavaehdotukses-
sa osoitettu Diakonaatin puoleiselle sivulle. 
 
 
6.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 

6.2.1 Vaikutukset maisemarakenteeseen ja maisemakuvaan 

Maiseman kannalta keskeistä alueella on näkymä mereltä päin. Tätä näkymää 
hallitsee laaja rantadyynialue sekä horisontaalisuus, jonka saa aikaan maanko-
hoamisrannikolle tyypillinen nauhamaisten alueiden vuorottelu (rantahiekka-, 
rantaheinä-, hiekkapakka- ja havupuualueet). Rannan puolelle uudesta raken-
tamisesta on nähtävissä uusi kylpylähotelli ja rakentaminen kylpylähotellin ja 
Dyyni-hotellille välillä sekä Merisärkän majoitustilat. Kylpylähotellin rakennus-
massa on kaavassa määritelty korkeintaan kuusikerroksiseksi, niin että korkein-
taan neljä kerrosta siitä on näkyvissä dyynitason päällä. Rakennusmassasta tu-
lee tällöin horisontaalinen, joka myötäilee maiseman rakennetta. Muu rakenta-
minen on määritelty korkeintaan kaksikerroksiseksi, jolloin se jää puiden lavojen 
alapuolelle eikä siten merkittävästi vaikuta maisemakuvaan. Rantadyynin alue 
jää kaavassa rakentamisen ulkopuolelle. 
 
Puustolla on maisemassa tärkeä rooli. Puuston osalta kaava määrää, että kai-
kessa rakentamisessa on otettava puuston säilyttäminen huomioon. On kuiten-
kin todettava, että tiivis rakentaminen väistämättä aiheuttaa puuston vähenemis-
tä keskusalueelta. Toisaalta tiivis rakentaminen yhdessä paikassa samalla sääs-
tää yhtenäisiä metsäalueita muualla koko alue huomioon ottaen. 
 
 
6.2.2 Vaikutukset luonnonoloihin 

Täysin luonnontilaisena ei ole säilynyt oikeastaan mikään osa aluetta. Luontoar-
voiltaan merkittävä osa alueesta eli hiekkapakka on pyritty nykyisin koskemat-
tomilta osiltaan säilyttämään rakentamattomana mahdollisimman pitkälle. Pakan 
päälle sijoittuvat kylpylähotellin ensimmäinen vaihe, siitä rakentaminen Dyyni-
hotellille päin ja Merisärkän majoitustilat. 
 
Suunnitelmassa on otettu huomioon alueelle luontainen pinnanmuodostus säi-
lyttämällä se ja esimerkiksi istuttamalla rakentaminen rinteeseen ja ohjaamalla 
jalankulku portaita pitkin hiekkapakan päälle.  
 
Alueelta ei ole havaintoja uhanalaisista kasvi- tai eläinlajeista. 
 
Suunnittelualue toimii nykyisellään matkailualueena, jonka rakentamattomat 
alueet ovat pääasiassa joko rantadyynialuetta tai kuivaa kangasmetsää. Kaa-
vassa hiekkapakalta merelle laskeutuva rantadyynialue jää edelleen rakentami-
sen ulkopuolelle.  
 
Uuden lämpökeskuksen aiheuttamat laskeumat sijaitsevat noin 250-300 metriä 
lämpökeskuksesta pohjoiseen. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus on anta-
nut lausunnon ympäristölupahakemuksesta koskien lämpökeskuksen rakenta-
mista. Lausunnossa puolletaan lupahakemusta edellyttäen, että lupaa myönnet-
täessä otetaan huomioon mm. näkökohtia koskien lämpökeskuksen polttoainet-
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ta, maaperän ja pohjaveden pilaantumisvaaraa, polttoaineiden kuljetusta, toi-
minnan häiriöttömyyttä sekä velvoitetta tarkkailla toiminnan ympäristövaikutuk-
sia. 
 
6.2.3 Vaikutukset pohjaveteen ja vesistöihin 

Uusia, pohjavesialuetta uhkaavia toimintoja ei alueelle sijoiteta.  
 
Nykyinen lämpökeskus siirretään SaniFanin edustalta pois ja sen uusi sijoitus-
paikka on valittu niin, että se olisi mahdollisimman edullinen sekä pohjaveden 
että taloudellisuuden kannalta.  
 
Yleismääräyksissä kielletään toimenpiteet, joka saattavat vaarantaa pohjaveden 
laatua ja määrää. 
 
Alue liitetään yleiseen viemäriverkostoon eikä jätevesien osalta aiheuteta haittaa 
alueen pohjavedelle tai vesistölle. 
 
 
6.3 Muut vaikutukset 

6.3.1 Vaikutukset kustannuksiin 

Seuraavassa on eritelty kaavasta aiheutuvia kustannuksia. Osa kustannuksista 
aiheutuu tavanomaiseen rakentamiseen verrattuna kalliimmista ratkaisuista ja 
osa valitusta maankäyttöratkaisusta. 
 
Maanalainen pysäköinti 
Lisäkustannuksia verrattuna tavanomaiseen rakentamiseen alueella aiheuttavat 
maanalaiset pysäköintipaikat hotellien yhteydessä. Ne joudutaan rakentamaan, 
jos halutaan rakentaa korttelialueen suurin sallittu rakennusoikeus. Esimerkiksi 
Dyyni-hotellia voidaan laajentaa noin 4500 k-m2:ksi ilman maanalaista pysä-
köintiä (nykyisin 1995 k-m2). Kylpylähotellin laajentaminen ensimmäisen vai-
heen (4150 k-m2) jälkeen edellyttää pysäköinnin sijoittamista maan alle. Kaava 
sallii lisäksi keskustorin tietyillä korttelialueilla maanalaisen pysäköinnin, jos 
maan päälle sijoittuvat autopaikat rakentamisen tullessa ajankohtaiseksi katso-
taan järkeväksi sijoittaa ainakin osittain maan alle. Jos esim. kylpylän taakse 
sijoitetaan pysäköintiä maan alle, saadaan osalla aluetta puusto säilytettyä. 
 
Maanalaisen pysäköinnin hinta kustannusarvioissa on yleensä noin 15 000-
17 000 euroa autopaikkaa kohti. Hinta riippuu siitä, kuinka monta autopaikkaa 
maan alle sijoitetaan ja kuinka monta autopaikkaa yhtä ramppia kohti rakenne-
taan. Hintaa lisäävät maanalaisen paikoituksen vaatima koneellinen ilmanvaihto. 
Lisäksi paikkakunnalla on vaikutusta hintaan siten, että rakentaminen muodos-
tuu kalliimmaksi, jos rakennusurakoitsijalla ei ole aikaisempaa kokemusta 
maanalaisen pysäköinnin rakentamisesta tai jos rakennustyöntekijöiden saata-
vuus alueella on huono. Maaperällä ei ole merkittävää vaikutusta ellei ole ky-
seessä kallio. Kaupunkien keskusta-alueilla on päästy jopa noin 13 000 eu-
roon/autopaikka, mutta tuolloin autopaikkamäärät ovat olleet yli neljäsataa paik-
kaa yhtä maanalaista pysäköintialuetta kohti ja paikkakuntakohtaiset tekijät eivät 
ole olleet nostamassa hintaa. Kalajoella hintaa nostaa pohjavesialueen asetta-
mat suojausvaatimukset, joiden johdosta hinta/ autopaikka voi nousta edellä esi-
tettyä hintahaitaria korkeammaksi. Toisaalta suojaaminen joudutaan suoritta-
maan joka tapauksessa myös maanpäällisten autopaikkojen ollessa kyseessä. 
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Matkailutien siirto 
Matkailtutien siirtäminen JukuJukumaan laajennuksen tieltä aiheuttaa lisäkus-
tannuksia. Uuden tien rakentaminen maksaa noin 170 000 euroa/kilometri ja 
sen rinnalla kulkevan pyörätien 100 000 euroa /km. Kustannukset sisältävät va-
laistuksen. Tässä tapauksessa siirron pituus on noin 620 m, joten hinta on arvi-
olta yhteensä noin 167 400 euroa. Siirron lisäksi myös vanhan tielinjan maise-
mointi tuo kuluja, tosin osa tiestä jää pysäköintialueen ja JukuJukumaan laajen-
nuksen alle.  
 
Toimintojen siirrot 
JukuJukumaan nykyinen liukumäki altaineen joudutaan siirtämään pois hotelli-
laajennuksen alta esimerkiksi JukuJukumaan pohjoisosaan. Siirto tapahtunee 
kuitenkin lähellä ajankohtaa, jolloin liukumäet ja altaat joka tapauksessa joudut-
taisiin korjaamaan tai uusimaan. 
 
Nykyisistä toiminnoista vain kaksi grillikioskia joutuvat etsimään uudet liiketilat. 
Kyseiset toiminnot sijaitsevat vuokratonteilla. V-Kasi Burgerin toiminta siirtyy 
vain osittain ja sen tontti rajataan uudella tavalla. 
 
Lämpökeskuksen siirto aiheuttaa kustannuksia, mutta sen nykyinen sijainti 
huomioon ottaen siirto ei johdu pelkästään kaavasta, vaan on perusteltua jo alu-
een viihtyisyyden takia. 
 
Teknisten linjojen siirrot 
 
Ks. myös kohta 6.1.4. Teknisten linjojen siirtokustannukset sovitaan sitten, kun 
siirto tulee ajankohtaiseksi. 
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7 KAAVAN VAIKUTUKSET (TÄYDENNETTY NÄHTÄVIL-
LÄ OLON JÄLKEEN) 

 
7.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

7.1.1 Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen 

Kaava selkeyttää Hiekkasärkkien alueen yhdyskuntarakennetta luomalla yhden 
tiiviimmän palvelukeskittymän. Pirstaleinen pienten yksiköiden hajalleen sijoit-
tuminen ja sen myötä hajanainen aluerakenne estyvät jatkossa ydinalueella.  
 
7.1.2 Vaikutukset palveluihin 

Kaava antaa keskusalueelle runsaasti rakennusoikeutta erilaisille matkailua pal-
veleville toiminnoille. Niiden sijoittuminen keskitetysti antaa mahdollisuuden 
myös talvitoiminnan kehittämiselle. Tiiviys parantaa yleisestikin kannattavuutta 
kun kaikki keskeiset palvelut ovat lyhyen kävelymatkan päässä toisistaan. 
 
7.1.3 Vaikutukset fyysiseen ympäristöön  

Tavoite tiiviistä ydinalueesta tarkoittaa vääjäämättä rakennustehokkuuden kas-
vua alueella, joka nykyisellään on Dyyni-hotellin, kylpylän, Diakonaatin ja parin 
pienehkön ravintolarakennuksen ohella rakentamatonta. Kylpylähotellin kerros-
luvuksi kaava sallii 6 kerrosta, siten että pakan päälle sallitaan korkeintaan neljä. 
Oleva kylpylärakennus vastaa korkeudeltaan reilua 2 kerrosta (noin 8 metriä). 
Uusi rakentaminen keskeisen torin ympäristössä vaihtelee I½ kerroksesta (pa-
kan päällä) III½ kerrokseen torin reunalla. Keskeinen alue on lähtökohtaisesti 
haluttu alueen tiiveimmäksi ydinalueeksi. Hilman torin ympärillä rakennusmas-
sojen on hyvä olla kolmikerroksisia (ja osittain III½), jotta siirtymä korkeasta ho-
tellista ympäristön matalampaan rakentamiseen saadaan juohevasti toteutettua. 
Myös laaja torialue, joka jatkuu yhtenäisenä tilana vielä pihakadulle, vaatii kor-
keampia rakennusmassoja muodostaakseen tilavaikutelmaa. Ehdotusvaiheen 
palautteen käsittelyn jälkeen laskettiin Hilman torin lounaispuolella sijaitsevien 
rakennusten (kortteli 403, tontti1) kerroslukua III½:sta III:een, koska katsottiin 
että rakennusten korkeuksissa ei muutoin tapahtuisi kaunista siirtymää korkeas-
ta matalampaan ja rakennusten luonteva muotoilu olisi hankalaa. Sisääntu-
lonäkymän kolmikerroksiset rakennusmassat luovat tarpeeksi näkyvää julkisivua 
pysäköintialueen takana ja ohjaavat kulkua kohti keskeisiä toimintoja. Käsityk-
sen uuden rakentamisen tiiviydestä ja rakennusmassojen korkeuksista ydinalu-
eella saa liitteenä olevista poikkileikkauksista, ks. liite 10 sekä aksonometriasta, 
ks. liite 16B. 
 
Dyyni-hotellin rakennusmassa on kaavassa määrätty sijoitettavaksi rinteeseen 
terassoimalla ja rakennuskorkeus on määrätty yhteneväiseksi kylpylähotellin 
korkeuden kanssa. Tällä on haluttu varmistaa, ettei hotelli nouse liian hallitse-
vaksi maisemassa. Dyyni-hotellin rakennusoikeus on hieman kylpylähotellin ra-
kennusoikeutta pienempi ja rakennusmassa jää osittain l-muotoisen sijoittelunsa 
ansiosta näkymättömiin mereltä päin katsottaessa. 
 
7.1.4 Vaikutukset liikenteeseen 

Liikenteellisesti kaava selkiyttää alueen tiestöä ja sen myötä myös liikenteen 
sujuvuus ja yleinen orientoitavuus helpottuvat. Keskeistä on alueen hahmotta-
minen sinne saavuttaessa. Sen takia myös teiden nykyinen hierarkia muuttuu 
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kaavan myötä. Tuomipakkaintien merkitys valtatieltä asti ulottuvana keskusreit-
tinä väistyy ja pääreiteiksi muodostuvat Matkailutie ja Keskuskarintie, jotka toi-
mivat tosiasiallisesti pääreitteinä koko Hiekkasärkkien alueella. Ne liittyvät yh-
teen heti sisääntuloalueen päässä sijaitsevalla kiertoliittymällä. Tärkeäksi suun-
naksi korostuu myös kulku, jonka kautta kiertoliittymästä saavutetaan keskus-
alueen palvelut eli SaniFani, keskustori, meriluontokeskus ja kylpylähotelli. Ny-
kyinen Tuomipakkaintie siirtyy etelämmäksi alkaen Keskuskarintieltä ja muodos-
taen suoran ja selkeästi viitoitettavan reitin leirintäalueelle.  
 
Kaavan myötä jalankulkijan asema paranee. Kaavassa korostetaan jalankulku-
ympäristöä erityisesti keskusalueella. Keskustori muodostaa laajan jalankulku-
alueen, johon liittyvät pihakadut sekä tonttien jalankululle varatut alueet. Kaava 
ja siinä osoitettu torialue ja jalankulkuyhteys pakan päälle antavat mahdollisuu-
det korkealaatuisen jalankulkuympäristön luomiselle. Muuallakin jalankulkureitit 
on ohjattu jatkuviksi ja varmistettu jalankulkuyhteydet eri alueiden välillä. Jalan-
kulkijoiden orientoitavuus myös parantuu, kun dyynipakan meren puolella kulke-
valta jalankulkupääreitiltä avataan reilu yhteys torille. Samalla luodaan psyykki-
nen yhteys torilta merelle, joka sieltä nykyisin puuttuu. 
 
Uuden lämpökeskuksen sijaintipaikka huoltoaseman takana keskittää raskaiden 
ajoneuvojen liikenteen pois keskusalueelta huoltoaseman tuntumaan, jossa 
muutenkin on raskasta liikennettä. 
 
 
7.1.5 Vaikutukset tekniseen huoltoon 

Alue on liitetty yleiseen viemäri- ja vesijohtoverkostoon, joten lisäkustannuksia 
runkolinjojen rakentamisesta ei alueelle aiheudu. Sen sijaan linjojen siirroista 
aiheutuu lisäkustannuksia, jotka todennäköisesti jakaantuvat pitkälle aikavälille 
riippuen alueen vaiheittaisen toteutuksen aikataulusta.  
 
Kustannuksia aiheuttavat myös uudet muuntamojärjestelyt sekä ilmajohtona 
kulkevien sähkölinjan muuttaminen maakaapeleiksi. Liikuntasalille kaavaluon-
noksessa esitetty paikka kylpylän takana vaatisi puistomuuntamon siirtoa. Siirto 
olisi hankala ja kallis. Sen takia liikuntasalille on kaavaehdotuksessa osoitettu 
uusi paikka kylpylän Diakonaatin puoleiselle sivulle. 
 
JukuJukumaan tasausallas vaatii myös siirtoa nykyisen jäädessä hotelliraken-
tamisen alle. Kaavassa altaalle on varattu mahdollinen alue nykyisten puku- ja 
saunarakennusten kaakkoispuolelta. 
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7.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 

7.2.1 Vaikutukset maisemarakenteeseen ja maisemakuvaan 

Näkymät merelle 
 
Maiseman kannalta keskeistä alueella on näkymä mereltä päin. Tätä näkymää 
hallitsee laaja rantadyynialue sekä horisontaalisuus, jonka saa aikaan maanko-
hoamisrannikolle tyypillinen nauhamaisten alueiden vuorottelu (rantahiekka-, 
rantaheinä-, hiekkapakka- ja havupuualueet). Rannan puolelle uudesta raken-
tamisesta on nähtävissä uusi kylpylähotelli ja rakentaminen kylpylähotellin ja 
Dyyni-hotellille välillä sekä Merisärkän majoitustilat. Kylpylähotellin rakennus-
massa on kaavassa määritelty korkeintaan kuusikerroksiseksi, niin että korkein-
taan neljä kerrosta siitä on näkyvissä dyynitason päällä. Rakennusmassasta tu-
lee tällöin horisontaalinen, joka myötäilee maiseman rakennetta. Kylpylähotelli 
sallitaan kaavassa rakentaa kiinni pakkaan. Samoin hotellilaajennuksen kohdal-
la ravintola voidaan rakentaa pakan päälle, jolloin saadaan ravintolasta me-
rinäkymä. Tällöin rakennus tulee selvemmin näkymille laajemmassa maisemas-
sa. Muu rakentaminen dyynin päällä on määritelty korkeintaan kaksikerroksisek-
si, jolloin se jää puiden lavojen alapuolelle eikä siten merkittävästi vaikuta mai-
semakuvaan. Rantadyynin alue jää kaavassa rakentamisen ulkopuolelle. 
 
Puusto 
 
Puustolla on maisemassa tärkeä rooli. Puuston osalta kaava määrää, että kai-
kessa rakentamisessa on otettava puuston säilyttäminen huomioon. Tämä on 
tärkeää varsinkin hotellin meren puolen puuston osalta, jotta maisema saadaan 
säilytettyä mahdollisimman pitkälle nykyisellään ja rakennusmassat jäävät puus-
ton suojaan. On kuitenkin todettava, että tiivis rakentaminen väistämättä aiheut-
taa puuston vähenemistä keskusalueelta. Toisaalta tiivis rakentaminen yhdessä 
paikassa samalla säästää yhtenäisiä metsäalueita muualla koko alue huomioon 
ottaen. 
 
Näkymät valtatielle ja sisääntuloalueella 
 
Nykyisellään valtatien näkymiä Hiekkasärkkien kohdalla hallitsevat huoltoasema 
ja sisäänajotien varren sekalaiset pikku rakennukset, rakennelmat ja kyltit. Alu-
eesta kertova inforakennus jää sivurooliin puuston peittoon. Kaavan myötä ensi-
vaikutelma alueelle saavuttaessa on mahdollista saattaa houkuttelevammaksi 
liikerakennusten korttelialueen laadukkaalla rakentamisella ja ympäristöllä. Siel-
lä täällä sijaitsevat pikku rakennukset jäävät pois ja näkymät avautuvat laajem-
min ydinaluetta kohti.  
 
Ydinalueelle saavuttaessa ja kiertoliittymää lähestyttäessä ohjaavat paikoitus-
alueen takana sijaitsevat rakennusmassat katselusuunnan kohti keskeistä tori-
aluetta, kylpylää ja kylpylähotellia. Ensimmäisenä selkeästi näkyvä paikoitusalue 
on autoilijan kannalta positiivinen asia aluetta hahmotettaessa. Paikoitusalueen 
toteuttamisen korkea laatu on kuitenkin hyvin tärkeä ympäristön viihtyisyyden ja 
ensivaikutelman takia.  
 
Valtatien tuntumaan, huoltoaseman taakse sijoittuva uusi lämpökeskus näkyy 
valtatielle etupäässä korkean piippunsa ansiosta. Kaavassa lämpökeskuksen 
alue sijaitsee noin 50 metrin etäisyydellä valtatien liikennealueen rajasta. Läm-
pökeskuksen ympäristössä onkin tärkeä varmistaa suojapuuston säilyminen, 
jotta itse rakennus jäisi sen taakse näkymättömiin. Kaavaprosessin aikana poh-
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dituista vaihtoehtoisista lämpökeskuksen paikoista, kaavassa esitetty paikka 
huoltoaseman takana ja Merisärkäntien pohjoispuolinen paikka eivät maisemal-
lisilta vaikutuksiltaan eroa toisistaan, sillä molemmat paikat sijaitsevat yhtä 
etäällä valtatiestä. Ohessa valokuvaistutus lämpölaitoksen piipusta valtatieltä 
nähtynä. 
 
 
 

 
 
Kuva 21. Valokuvaistutus lämpölaitoksen piipusta valtatieltä nähtynä. 
 
7.2.2 Vaikutukset luonnonoloihin 

Täysin luonnontilaisena ei ole säilynyt oikeastaan mikään osa aluetta. Luontoar-
voiltaan merkittävä osa alueesta eli hiekkapakka on pyritty nykyisin koskemat-
tomilta osiltaan säilyttämään rakentamattomana mahdollisimman pitkälle. Pakan 
päälle tai siihen kiinni sijoittuvat kylpylähotelli ja siitä rakentaminen Dyyni-
hotellille päin sekä toisaalla Merisärkän majoitustilat. 
 
Suunnitelmassa on otettu huomioon alueelle luontainen pinnanmuodostus säi-
lyttämällä se ja esimerkiksi istuttamalla rakentaminen rinteeseen ja ohjaamalla 
jalankulku portaita pitkin hiekkapakan päälle.  
 
Alueelta ei ole havaintoja uhanalaisista kasvi- tai eläinlajeista. 
 
Suunnittelualue toimii nykyisellään matkailualueena, jonka rakentamattomat 
alueet ovat pääasiassa joko rantadyynialuetta tai kuivaa kangasmetsää. Kaa-
vassa hiekkapakalta merelle laskeutuva rantadyynialue jää edelleen rakentami-
sen ulkopuolelle.  
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Uuden lämpökeskuksen aiheuttamat laskeumat sijaitsevat noin 250-300 metriä 
lämpökeskuksesta pohjoiseen. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus on anta-
nut lausunnon ympäristölupahakemuksesta koskien lämpökeskuksen rakenta-
mista. Lausunnossa puolletaan lupahakemusta edellyttäen, että lupaa myönnet-
täessä otetaan huomioon mm. näkökohtia koskien lämpökeskuksen polttoainet-
ta, maaperän ja pohjaveden pilaantumisvaaraa, polttoaineiden kuljetusta, toi-
minnan häiriöttömyyttä sekä velvoitetta tarkkailla toiminnan ympäristövaikutuk-
sia. 
 
7.2.3 Vaikutukset pohjaveteen ja vesistöihin 

Uusia, pohjavesialuetta uhkaavia toimintoja ei alueelle sijoiteta.  
 
Nykyinen lämpökeskus siirretään SaniFanin edustalta pois, koska siinä se häi-
ritsee keskeisiä toimintoja ja luo epäviihtyisyyttä muutoinkin alueelle. Lämpö-
keskuksen uusi sijoituspaikka huoltoaseman takana ei pohjaveden kannalta ole 
paras mahdollinen, mutta vaihtoehtoinen paikka Merisärkäntien pohjoispuolella 
olisi ollut liikenteellisesti hankala keskukselle suuntautuvan raskaan liikenteen 
takia. Kaavamääräyksissä asetetaan lisäksi rajoituksia lämpökeskuksen poltto-
aineelle pohjaveden takia. Lämpökeskuksen maisemalliset vaikutukset, ks. koh-
ta 6.2.1. 
 
Yleismääräyksissä kielletään toimenpiteet, joka saattavat vaarantaa pohjaveden 
laatua ja määrää. 
 
Alue liitetään yleiseen viemäriverkostoon eikä jätevesien osalta aiheuteta haittaa 
alueen pohjavedelle tai vesistölle. 
 
 
7.3 Muut vaikutukset 

7.3.1 Vaikutukset kustannuksiin 

Seuraavassa on eritelty kaavasta aiheutuvia kustannuksia. Osa kustannuksista 
aiheutuu tavanomaiseen rakentamiseen verrattuna kalliimmista ratkaisuista ja 
osa valitusta maankäyttöratkaisusta. 
 
Maanalainen pysäköinti 
Lisäkustannuksia verrattuna tavanomaiseen rakentamiseen alueella aiheuttavat 
maanalaiset pysäköintipaikat hotellien yhteydessä. Ne joudutaan rakentamaan, 
jos halutaan rakentaa korttelialueen suurin sallittu rakennusoikeus. Esimerkiksi 
Dyyni-hotellia voidaan laajentaa noin 4500 k-m2:ksi ilman maanalaista pysä-
köintiä (nykyisin 1995 k-m2). Kylpylähotellin laajentaminen ensimmäisen vai-
heen (4150 k-m2) jälkeen edellyttää pysäköinnin sijoittamista maan alle. Kaava 
sallii lisäksi keskustorin tietyillä korttelialueilla maanalaisen pysäköinnin, jos 
maan päälle sijoittuvat autopaikat rakentamisen tullessa ajankohtaiseksi katso-
taan järkeväksi sijoittaa ainakin osittain maan alle. Jos esim. kylpylän taakse 
sijoitetaan pysäköintiä maan alle, saadaan osalla aluetta puusto säilytettyä. 
 
Maanalaisen pysäköinnin hinta kustannusarvioissa on yleensä noin 15 000-
17 000 euroa autopaikkaa kohti. Hinta riippuu siitä, kuinka monta autopaikkaa 
maan alle sijoitetaan ja kuinka monta autopaikkaa yhtä ramppia kohti rakenne-
taan. Hintaa lisäävät maanalaisen paikoituksen vaatima koneellinen ilmanvaihto. 
Lisäksi paikkakunnalla on vaikutusta hintaan siten, että rakentaminen muodos-
tuu kalliimmaksi, jos rakennusurakoitsijalla ei ole aikaisempaa kokemusta 
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maanalaisen pysäköinnin rakentamisesta tai jos rakennustyöntekijöiden saata-
vuus alueella on huono. Maaperällä ei ole merkittävää vaikutusta ellei ole ky-
seessä kallio. Kaupunkien keskusta-alueilla on päästy jopa noin 13 000 eu-
roon/autopaikka, mutta tuolloin autopaikkamäärät ovat olleet yli neljäsataa paik-
kaa yhtä maanalaista pysäköintialuetta kohti ja paikkakuntakohtaiset tekijät eivät 
ole olleet nostamassa hintaa. Kalajoella hintaa nostaa pohjavesialueen asetta-
mat suojausvaatimukset, joiden johdosta hinta/ autopaikka voi nousta edellä esi-
tettyä hintahaitaria korkeammaksi. Toisaalta suojaaminen joudutaan suoritta-
maan joka tapauksessa myös maanpäällisten autopaikkojen ollessa kyseessä. 
 
Matkailutien siirto 
Matkailtutien siirtäminen JukuJukumaan laajennuksen tieltä aiheuttaa lisäkus-
tannuksia. Uuden tien rakentaminen maksaa noin 170 000 euroa/kilometri ja 
sen rinnalla kulkevan pyörätien 100 000 euroa /km. Kustannukset sisältävät va-
laistuksen. Tässä tapauksessa siirron pituus on noin 620 m, joten hinta on arvi-
olta yhteensä noin 167 400 euroa. Siirron lisäksi myös vanhan tielinjan maise-
mointi tuo kuluja, tosin osa tiestä jää pysäköintialueen ja JukuJukumaan laajen-
nuksen alle.  
 
Toimintojen siirrot 
JukuJukumaan nykyinen liukumäki altaineen joudutaan siirtämään pois hotelli-
laajennuksen alta esimerkiksi JukuJukumaan pohjoisosaan. Siirto tapahtunee 
kuitenkin lähellä ajankohtaa, jolloin liukumäet ja altaat joka tapauksessa joudut-
taisiin korjaamaan tai uusimaan. 
 
Nykyisistä toiminnoista vain kaksi grillikioskia joutuu etsimään uudet liiketilat. 
Kyseiset toiminnot sijaitsevat vuokratonteilla. V-Kasi Burgerin toiminta siirtyy 
vain osittain ja sen tontti rajataan uudella tavalla. 
 
Lämpökeskuksen siirto aiheuttaa kustannuksia, mutta sen nykyinen sijainti 
huomioon ottaen siirto ei johdu pelkästään kaavasta, vaan on perusteltua jo alu-
een viihtyisyyden takia. 
 
Teknisten linjojen siirrot 
 
Ks. myös kohta 6.1.4. Teknisten linjojen siirtokustannukset sovitaan sitten, kun 
siirto tulee ajankohtaiseksi. 
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8 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

8.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 

Asemakaavan toteuttamista havainnollistamaan on laadittu havainnekuva, jossa 
osoitetaan rakentamisen sijoittuminen ja liikenteen järjestäminen. 
 
Kaavan toteutuksen yhteydessä on tärkeää keskustorin alueella ottaa huomioon 
korkeuserot. Nykyinen sattumanvaraisesti vaihteleva maasto tulisi suunnitella 
uudestaan niin, että se loogisesti nousee kohti hiekkapakkaa ja samalla säilytet-
täviksi päätetyt puut voivat jäädä nykyisille paikoilleen. Tämä tarkoittaa esimer-
kiksi sitä, että torin keskeinen alue voisi sijaita alemmalla tasolla ja ympäristö 
nousta tasaisesti kohti pakkaa. Maaston kallistus kohti pakkaa on edellytys 
myös sille, että pakkaan kiinni sijoittuvissa rakennuksissa saavutetaan pakan 
ylätaso jo toisesta kerroksesta. Samoin myös osa säilytettävistä puista sijaitsee 
korkeilla näkymiä estävillä pikkupakoilla (varsinaisen pakan mantereen puolel-
la), jotka saataisiin osaksi kokonaisuutta täyttämällä aluetta pakan edustalla. 
Täyttömaat saadaan rakennusten toteutuksen yhteydessä alueelta. 
 
Liikekorttelialueen rakentamiseen valtatien varressa tulisi kiinnittää myös erityis-
tä huomiota. Liikekorttelin merkitys ensivaikutelman luojana koko Hiekkasärkki-
en alueelle on suuri ja siksi alueen rakennusten suunnitteluun tulisi paneutua 
tavallistakin tarkemmin. Tällä paikalla on tärkeää, ettei rakennusten ja huoltopi-
hojen sijoittelulla luoda valtatielle päin takapihatunnelmaa. Kaavassa on ohjeel-
lisesti osoitettu tavoiteltava ratkaisu, jossa korttelin toiminta olisi sen kaltaista, 
ettei laajoja huoltopihoja tarvittaisi ja sisäänkäynnit ja huolto voitaisiin sijoittaa 
samalle puolelle, valtatieltä katsottuna rakennusten taakse. Tavoitteena olisi että 
korttelialue olisi niin valtatein suunnasta kuin pysäköintialueeltakin houkuttele-
van näköinen. 
 
Lämpökeskuksen ympäristössä on tärkeä varmistaa suojapuuston säilyminen, 
jotta itse rakennus jäisi sen taakse näkymättömiin varsinkin valtatieltä päin kat-
sottaessa. 
 
Varsinkin keskusalueelle saavuttaessa ensivaikutelman antavien pysäköintialu-
eiden toteutuksen laatuun tulee kiinnittää erityistä huomiota. 
 
Leikkaukset läpi keskeisen alueen, ks. liite 10. 
Leikkaukset korttelin 402 kohdalta, ks. liite 11. 
Leikkaukset hotellin laajennusvaihtoehtojen kohdalta, ks. liite 12. 
Maanalaisen pysäköinnin periaatteet, ks. liite 6. 
 
8.1.1 Rakentamistapasuosituksia 

Paikan henki 
 
Rakentamisen tulisi suunnittelualueella heijastaa paikan henkeä. Hiekkasärkki-
en ydinalueen paikan henkeä muodostavat meri, hiekka ja puusto. Merellisyyttä 
voidaan ilmentää rakentamisessa mm. keveytenä, raikkautena, valkoisena väri-
nä, teräsrakenteiden ja lasin käyttönä. Hiekkaa voi ilmentää mm. hiekan tai har-
maan värinä, keveytenä, nostettuina keveinä terasseina. Puustoa taas mm. 
puun käyttönä, lämpönä, kodikkuutena. Näiden yhdistelmästä tulisi löytää oikea 
tunnelma Hiekkasärkkien ydinalueen arkkitehtuuriin. Tärkeää rakentamisessa 
on myös aitous ja rehellisyys, mieluummin yksinkertaista ja selkeää kuin pröys-
täilevää ja päälle liimatun oloista. Myös maaston muotojen ilmentämi-
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nen/myötäileminen/hyödyntäminen arkkitehtuurissa on tärkeää varsinkin pak-
kain luona rakennettaessa. 
 
Materiaalit ja värit 
 
Nykyiset julkisivumateriaalit ja värisävyt keskeisellä alueella ovat seuraavat:  
- Kylpylä SaniFani: lasi, alumiini, teräs 
- Diakonaatti: valkoinen lautaverhous, punatiili, lasi, alumiini, teräs 
- Pihvitupa: harmaa hirsi, punainen bitumilevykate 
 
Värejä valittaessa mielikuvilla on merkitystä. Väreistä valkoinen luo mielikuvia 
mm. huvilarakentamisesta ja purjeveneistä, harmaa taas rannan harmaaksi ke-
lottuneista ajopuista, rantakallioista, vanhoista kalastajamökeistä. 
 
Kaava-alueen ilmentäminen yhtenäisenä kokonaisuutena voidaan tehdä raken-
tamista ohjaavilla keinoilla. Tässä esim. materiaalien ja värien hallittu käyttö saa 
aikaan yhtenäisyyttä. Pelkästään esim. valkoisen ja harmaan värin käyttö torin 
ja kylpylän ympäristössä yhtenäistää keskeisimmän ydinalueen ilmettä ja hillityt 
värisävyt kertovat alueen tärkeydestä. Aitous ja selkeys saavutetaan, jos raken-
nuksissa käytetään pelkästään yhtä väriä kerrallaan. Hierarkiaa ja selkeyttä alu-
eelle tuo, jos tärkeimmät palvelurakennukset ovat ylväästi kokonaan valkoisia, 
vähemmät tärkeät ja pelkästään majoitus- tai huoltorakennukset harmaita. Ju-
kuJukumaa puolestaan voi olla raikkaammin väritetty. Näkymä merelle päin tuli-
si olla yhtenevä. Tällöin kaikkien pakan meren puolella sijaitsevien rakennusten 
tulisi olla samanvärisiä, tässä tapauksessa yhteneväisesti kokonaan valkoisia. 
 
Rakennusten katteiden värisävyjen tulisi myös olla keskeisellä alueella hillittyjä 
ja kokonaisuutta tukevia. Varsinkin matalissa rakennuksissa katemateriaalin vä-
risävyllä on suuri merkitys. 
 
Suosituksia 
 
Edellä mainittujen periaatteiden perusteella on seuraavassa esitetty suosituksia 
kortteleittain ohjaamaan rakentamista keskeisellä alueella: 
 
401/ RM-5 / majoitusta: 
- harja-/ pulpettikatto 
- puuverhous, ei pyöröhirsi 
- värisävyt: harmaa, ruskea, puun väri 
 
402 / RM-4 / liiketiloja, majoitusta (kappeli): 
- harja-/ pulpettikatto 
- puuverhous, ei hirsi, teräs, lasi 
- värisävyt: valkoinen 
 
403 / RM-4 / liiketiloja, majoitusta: 
Tontti 1: 
- harja-/ pulpettikatto 
- puuverhous, ei hirsi, teräs, lasi 
- värisävyt: valkoinen 
 
404 / RM-4 / liiketiloja, majoitusta: 
- harja-/pulpettikatto 
- hirsi, ei pyöröhirsi 
- värisävyt: harmaa, valkoinen 
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405 / RM-2, RM-3, PV (Kylpyläotelli, Meriluontokeskus, Kylpylä SaniFani, Dia-
konaatti, JukuJukumaa): 
- värisävyt: valkoinen 
- JukuJukumaassa materiaaleina puu (ei hirsi), teräs, lasi, värisävyinä iloiset 

sävyt, ei räikeät 
 
Muualla kaava-alueella pienet rakennukset (grillit, huoltorakennukset, majoitus-
välitystoimistot jne.) olisi hyvä olla ulkoasultaan yhteneväisiä mitä tulee materi-
aaleihin ja väreihin. Kortteleittain olisi hyvä jos ne olisivat keskenään yhteneväi-
siä myös esim. kattomuodoltaan. Hiekkasärkkien oman kioskityypin suunnitte-
leminen toisi yhtenäistä ilmettä ja vahvistaisi paikan henkeä. 
 
Rakentamissuositusten ei kuitenkaan tulisi olla kahlehtimassa laadukasta arkki-
tehtuuria. Siksi tärkeämpää kuin tarkat rakentamistapaohjeet, on satsata raken-
nusten suunnitteluun ja valita suunnittelija, jolla on taitoa ja näkemystä, ja joka 
mieltää tehtävänsä olla luomassa kyseiselle paikalle omaa korkealaatuista ja 
ainutlaatuista kokonaisuutta. 
 
8.1.2 Vaiheittainen toteuttaminen 

Alueen toteuttamisessa tietyt asiat ovat riippuvaisia toisistaan.  
 
Hotellin ensimmäisen vaiheen autopaikat sijoittuvat kylpylän pysäköintialueelle 
kun toria ei vielä ole toteutettu. Tämä tarkoittaa sitä, ettei kaavan vaatimia kaik-
kia autopaikkoja voida heti osoittaa. Hotellin edustan liikennejärjestelyt (kiertoliit-
tymä) sen sijaan on mahdollista toteuttaa hotellin rakentamisen yhteydessä. 
 
Ennen torialueen ja sen varren rakennusten toteuttamista on uusi tieyhteys ra-
kennettava Matkailuhotellille ja leirintäalueelle. Samalla tulee toteutukseen py-
säköintialue lähinnä kiertoliittymää.  
 
Matkailutien siirto taas ajoittuu viimeistään ajankohtaan, jolloin Diakonaatin laa-
jennus ja liikuntahalli rakennetaan, tai pysäköintialueet kylpylän takana halutaan 
käyttöön. Jukujukumaan uima-altaiden siirto tulee ajankohtaiseksi viimeistään 
silloin, kun hotellia laajennetaan, tai kun katsotaan tarpeelliseksi ottaa pihan py-
säköintialue käyttöön. 
 
 
8.2 Toteutusaikataulu 

Meriluontokeskuksen ja kylpylähotellin on tarkoitus valmistua vuoden 2007 ke-
sän alkuun mennessä. Muutoin alueen toteutukselle ei ole tarkkaa aikataulua. 
Matkailutien siirtämisen aikataulu riippuu muun alueen rakentamisen aikataulus-
ta. 
 
 
8.3 Kaupungin toteuttamistoimenpiteet 

Kalajoen kaupunki rakentaa alueelle kadut, reitit ja kunnallistekniset verkostot 
sekä keskustorin ja siltä kulun dyynin päälle. Kunnallisteknisten linjojen siirroista 
aiheutuvien kustannusten jakaminen päätetään siirron tulessa ajankohtaiseksi. 
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8.4 Toteutuksen seuranta 

Toteutusta seuraavat kaupungin rakennusvalvontaviranomaiset. 
 
 
 
9 VAIHEET KAAVAEHDOTUKSEN NÄHTÄVILLÄ OLON JÄL-

KEEN 

 
9.1 Vastineet 

Kaavaehdotuksen nähtävillä olon aikana saatiin kuusi lausuntoa ja viisi muistu-
tusta. Lyhennelmät lausunnoista ja muistutuksista ja kaavanlaatijan vastineet, 
ks. liite 15. 
 
 
9.2 Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta 

Vastineet käsiteltiin elinkeino- ja maankäyttötoimikunnan kokouksessa 
20.12.2005. Tuolloin päätettiin esittää seuraavat vähäiset muutokset kaavakart-
taan ja selostukseen: 
- tontin rajojen muutokset: 

Kortteli 404 tontti 1 (seurauksena myös tonttien 403/2 ja 404/2 rajat muuttu-
vat) 
Kortteli 409 tontti 1 (muodostuu uusi kortteli 413, korttelin 409  tontit 2 ja 
3 muuttuvat tonteiksi 1 ja 2) 

- muutokset rakennusoikeudessa: 
Kortteli 403 tontti 1, entinen 2700 k-m2, uusi 2400 k-m2 
Kortteli 409 tontti 1 (uusi kortt.413), ent. 200 k-m2, uusi 400 k-m2 
Kortteli 409 tontti 2, ent. 250 k-m2, uusi 300 k-m2 
Kortteli 409 tontti 3, ent. 270 k-m2, uusi 350 k-m2 

- kerrosluvun muutos: 
Kortteli 403 tontti 1, ent. IIIu½, uusi III, kuitenkin vähintään IIu½ 

- ohjeellisen ulkoilureitin siirto olevan reitin mukaiseksi  
- lentokentäntien alitukseen lisätään moottorikelkka- ja latureitti, jolloin katu-

alue ja ylikulku levenevät 
- kylpylän edustalla olevan pihakadun autopaikat korjataan kuulumaan kortte-

lille 405 (virhe kaavakartassa). 
- selostuksen vaikutusten arviointia täydennetään Pohjois-Pohjanmaan ympä-

ristökeskuksen lausunnon mukaisesti. 
 
Lisäksi korjattiin nähtävillä olleessa kaavaehdotuskartassa virheellisesti merkityt 
LPA-alueiden autopaikkoja koskevat kortteli- ja tonttimerkinnät. 
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9.3 Kaupunginhallitus 

Kaupunginhallitus päätti 30.1.2006 (§ 21) lisäksi tehdä kaavakarttaan seuraavat 
muutokset: 
- Kortteli 404, tontti 1: 

Kaavamerkintä muutetaan muotoon RM-6 = Matkailua palvelevien raken-
nusten korttelialue. Alueelle saa rakentaa matkailua ja virkistystä palvelevia 
ravintola-, liike ja majoitustiloja. Alueelle voidaan sijoittaa elintarviketuotan-
toa palvelevia tiloja 20 % kerrosalasta. Rakennuksen maantasokerroksen 
kerrosalasta tulee osoittaa vähintään 80 % muuksi kuin majoitustiloiksi. Ra-
kennusten tulee suuruudeltaan, muodoltaan materiaaleiltaan ja rakennusta-
valtaan muodostaa yhtenäisiä kortteleita ja katunäkymiä. Autopaikkoja on 
varattava vähintään 1 autopaikka / 85 k-m2. 

- Kaavamerkintöihin lisätään yleismääräys 11: Ennen rakennusluvan myön-
tämistä korttelin 405 tontin 3 rakentamisesta on tehtävä maisema-arviointi.  

 
 
9.4 Kaupungin valtuusto 

Kaupungin valtuusto hyväksyi kaavaehdotuksen 2.2.2006 (§ 4). 
 
 
9.5 Oikaisukehotus 

17.2.2006 Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus kehotti MRL 195 §:n nojalla 
Kalajoen kaupungin valtuustoa tekemään uuden päätöksen Hiekkasärkkien 
ydinalueen asemakaavan muutoksesta ja laajennuksesta. (Dnro PPO-2004-L-
564-213).  
 
Oikaisukehotuksessa kehotetaan Kalajoen kaupunkia tarkastelemaan uudes-
taan  
- korttelin 400 rakennusoikeutta ja rakennusalan sijoittamista 
- korttelin 405 tontille 3 sijoitettavan hotellin laajennuksen sijoittamispaikkaa, 

rakennusoikeutta ja kerroslukua 
- korttelin 405 tonttien 4 ja 5 merenpuoleisen rakennusalan merkintää 
 
sekä täydentämään vaikutusten arviointia ja kiinnittämään huomiota arvioinnin 
vuorovaikutteisuuteen. 
 
 
9.6 Tarkistettu asemakaavaehdotus 

Oikaisukehotuksen huomioon ottamisesta neuvoteltiin Kalajoen kaupungin, ym-
päristökeskuksen ja osallisten edustajien kanssa. Neuvottelujen perusteella löy-
tyi ratkaisu, jonka mukaisesti tarkistettu kaavaehdotus voidaan esittää valtuus-
ton hyväksyttäväksi ilman uutta nähtäville asettamista. Ratkaisussa kaavaehdo-
tusta tarkistettiin seuraavasti: 
 
Kortteli 400 / Dyynihotelli: 
- Rakennusalan rajaa on siirretty mantereelle päin 26 metriä. Ehdotusvai-

heessa rakennusala ulottui korttelin meren puoleiseen rajaan. 
- Rakennusoikeus on ehdotusvaiheen mukainen, joka on 400 k-m2 pienempi 

kuin voimassa olevassa asemakaavassa. 
- Kerrosluku on ehdotusvaiheen mukainen eli IV kerrosta pakan päällä ja II 

pakan meren puolella. Vesikaton ylin korkeustaso on +35.00m. Tämä on 
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pienempi kuin voimassa olevassa kaavassa, jossa kerrosluku on VI pakan 
päällä ja ¾II pakan meren puolella eikä vesikaton korkeustasolle ole rajoi-
tuksia. 

 
Kortteli 405, tontit 3 - 5 / Meriluontokeskus sekä kylpylähotellin 1. vaihe ja laa-
jennus: 
- Rakennusalan raja on lisätty meren puolelle koko korttelialueen matkalta 

ehdotusvaiheen tontin 3 ohjeellisen rakennusalan mukaisena. Ehdotusvai-
heessa rakennusala ulottui korttelialueen meren puoleiseen rajaan. 

- Kylpylähotellin laajennuksen kerroslukua ja vesikaton ylintä korkeustasoa on 
muutettu siten, että kerrosluku on koko tontilla VI ja vesikaton ylin korkeus-
taso +34.00 m. Ehdotusvaiheessa kauempana hiekkapakasta kerrosluku oli 
VII ja vesikaton ylin korkeustaso +38.00 m. 

- Ravintolan rakennusala (rav) on lisätty meren puolelle tontille 3. 
 
Vuorovaikutteisuus on otettu huomioon siten, että kaavan laatimis- ja ehdotus-
vaiheessa on kaavakartan lisäksi ollut nähtävillä kaavaselostus havainnekuvi-
neen ja arviointiteksteineen. Selostuksessa on arvioitu vaikutuksia myös mm. 
maisemarakenteeseen ja maisemakuvaan. Tarkistetun kaavaehdotuksen mu-
kaiset muutokset verrattuna nähtävillä olleeseen kaavaehdotukseen ovat vähäi-
siä eivätkä edellytä tarkistetun kaavaehdotuksen uudelleen nähtäville asettamis-
ta. 
 
Lisäksi on korjattu yleismääräysten kohdan 10 virheellinen termi kerroskorkeus 
termiksi kerrosluku sekä poistettu yleismääräysten kohta 11 koskien tontin 3 
maisema-arviointia. 
 
Kaavaselostukseen on palautettu 24.10. – 23.11.2005 nähtävillä ollut kaavaeh-
dotuksen vaikutusten arviointiteksti, ks. kohta 6. 
 
 
9.7 Kaupunginhallitus 

Kaupunginhallitus päätti esittää tarkistettua asemakaavaehdotusta (päivätty 
20.3.2006) kaupungin valtuuston hyväksyttäväksi 10.4.2006 (§ 84). 
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