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1. JOHDANTO
1.1 Yleiskaavan kohde, suunnittelualueen rajaus
Kaava-alue sijaitsee Kalajoen kaupungissa Kalajokisuun - Rahjan välisellä alueella
valtatie n:o 8:n varrella merenrannassa. Suunnittelualue käsittää kokonaisuudessaan
Kalajoen Hiekkasärkkien matkailualueen ja sen lähiympäristön toimintoineen.
Suunnittelualueen rantaviivapituus on n. 17 km, alueen pinta-ala maa-alueen osalta
on n. 2900 ha, merialueineen suunnittelualueen kokonaispinta-ala on n. 3450 ha.
Suunnittelualueelle sijoittuu runsaasti erilaista matkailu- ja majoituspalvelurakentamista (hotellit, kylpylä, luontokeskus, lasten ja perheiden matkailukohde JukuJukuMaa, lasten vauhtipuisto). Lisäksi alueelle sijoittuu erilaisia urheilu- ja virkistyspalvelutoimintoja (mm. golf-kenttä, ravirata, ratsastus, hiihto- ja vaellusreittejä, hiihtostadion, ampumaurheilu, pienlentokenttä), runsaasti loma-asutusta, maa- ja metsätalousalueita, turkistarhoja ja jonkin verran pysyvää asutusta. Hiekkasärkkien alueella
on merkittävä rooli kaupungin elinkeinoelämän ja talouden sekä asukkaiden virkistyksen kannalta.
Hiekkasärkkien alueella on useita valtakunnallisestikin merkittäviä arvokkaita luonnonympäristökokonaisuuksia, jotka sisältyvät Natura-alueisiin. Kaava-alueelle sijoittuu myös valtakunnallisesti merkittävä maisema-alue.

Hiekkasärkkien matkailualue

Suunnittelualueen sijainti. Suunnittelualue muodostuu luonteeltaan erilaisista osa-alueista,
joita yhdistävät reitistöt ja alueen tieverkko.
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1.1 Suunnitteluvaiheet
- Kaavoituksen vireilletulo 28.9.2000, osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville
- Yleisötilaisuus 25.10.2000
- 1. viranomaisneuvottelu 16.11.2000
- 2. viranomaisneuvottelu 19.6.2001
- 3. viranomaisneuvottelu 28.11.2001
- 1. luonnosvaihe: yleiskaavaluonnokset, valmisteluvaiheen kuuleminen: luonnosaineisto nähtävillä
22.11. - 28.12.2002
- Huomautusten ja lausuntojen käsittely kaupunginhallitus 20.5.2002, työryhmien perustaminen lisäselvitysten laatimiseksi kaupunginhallitus 24.6.2002

- Alueen suunnittelukilpailu käynnistyi syksyllä 2003
- Yleiskaavan laatiminen keskeytyi
- Suunnittelukilpailun ratkaisu 1.4. 2004
- Yleiskaavoituksen uudelleen käynnistäminen kesäkuu 2004
- 4. Viranomaisneuvottelu 21.9.2004
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelman päivitys
- Tavoiteraportti 15.3.2005
- 2. luonnosvaihe: rakennemalliluonnokset, niiden vertailu ja arviointi
- lausunnot ja niiden käsittely
- vaikutusten arvioinnin tarkennukset
- vaihtoehtojen vertailu, suositukset jatkosuunnittelulle:
Rakennevaihtoehtojen vertailun ja vaikutusten arvioinnin yhteenvetoraportti
20.12.2005
- Alustava yleiskaavaluonnos 18.4.2006
- OAS:n päivitys 27.4.2006
- 5. viranomaisneuvottelu 30.5.2006

- Yleiskaavaluonnos 25.9.2006
- Luonnos nähtävillä 27.9. - 27.10.2006, yleinen esittelytilaisuus 2.10.2006
- Huomautusten ja lausuntojen käsittely Kaupungin elinkeino- ja maankäyttötoimikunta
22.11.2006 ja 19.12.2006
- 6. viranomaisneuvottelu

- Kaavaan liittyvä Natura-vaikutusten arviointi
- Hiekkasärkkien rantaharjualueen osayleiskaavan Natura-arviointi on valmistunut
toukokuussa 2007

- Yleiskaavaehdotus
- Kaavaehdotus oli MRL 62§:n ja MRA 30§:n mukaisesti nähtävillä 5.7. - 31.8.2007
- Kaavaehdotuksesta annettiin 7 lausuntoa ja jätettiin 4 muistutusta.
- Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta käsitteli 7.11.2007 lausunnoista ja muistutuksista laadittuja
vastineita
- Natura-arvioinnista on pyydetty 16.8.2007 luonnonsuojelulain 65§:n mukaiset lausunnot
luonnonsuojelualueen haltijoilta sekä Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselta , joka on antanut
lausuntonsa Natura-arvioinnista 7.1.2008.
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- Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta käsitteli 6.2.2008 lisäselvitykset sekä Natura-arvioinnin lausunnot ja teki kaupunginhallitukselle esityksen yleiskaavaan tehtävistä muutoksista.
- Kaupunginhallitus hyväksyi elinkeino- ja maankäyttötoimikunnan esityksen 18.2.2008 § 36 ja päätti
esittää korjatun ja täydennetyn yleiskaavaehdotuksen valtuuston hyväksyttäväksi. Tehtävät korjaukset
ja täydennykset eivät ole olennaisia eivätkä edellytä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 32 §:n mukaisesti kaavaehdotuksen asettamista uudelleen nähtäville.
- Kaupungin valtuusto hyväksyi yleiskaavan 26.2.2008 § 19.
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2. LÄHTÖKOHDAT
2.1
2.1.1

Kaavoitustilanne
Maakuntakaava
Ympäristöministeriö on vahvistanut maakuntakaavan 17.2.2005, kaava on saanut
lainvoiman 25.8.2006.
Kalajoen alue (Kalajoen taajama, Hiekkasärkät ja Rahja) sisältyvät maakuntakaavassa matkailun vetovoima-alueeksi / matkailun ja virkistyskäytön kohdealueeksi
määritettyyn aluekokonaisuuteen. Merkinnällä osoitetaan ympäristöarvojen, matkailun ja virkistyskäytön kannalta valtakunnallisesti ja kansainvälisesti merkittäviä
aluekokonaisuuksia. Kalajoen aluetta koskevat seuraavat kehittämisperiaatteet:
Alueen kehittäminen merellisenä matkailualueena perustuu Hiekkasärkkien matkailukeskuksen palveluihin ja Rahjan saariston ja muun maankohoamisrannikon luonnon ja kulttuuriympäristöön liittyviin virkistys- ja vapaa-aikatoimintoihin.
Kaava-alue on kokonaisuudessaan määritetty luonnon monikäyttöalueeksi. Merkinnällä osoitetaan maakuntakaavassa virkistyskäytön kannalta kehitettäviä, arvokkaita luontokohteita sisältäviä aluekokonaisuuksia. Alueita koskee suunnittelumääräys:
Alueen maankäyttöä suunniteltaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota luontoalueiden virkistyskäyttömahdollisuuksien edistämiseen, niiden välisten reitistöjen muodostamiseen sekä maisema ja luontoarvojen säilymiseen
Valtaosa yleiskaava-alueesta on osoitettu matkailutoimintojen alueena. Varsinainen Hiekkasärkkien matkailualue on osoitettu pääosin merkinnällä RM-1. Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti merkittävät matkailupalvelualueet. Leton alue on
osoitettu pääosin loma- ja matkailualueena merkinnällä R-1. Merkinnällä osoitetaan
pääasiassa loma-asumiselle ja matkailua palveleville toiminnoille rakentamisalueita
niihin kuuluvine liikenne-, virkistys-, yms. alueineen. Matkailualuemerkintöihin liittyvä
lisämääre -1 osoittaa, että alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja käytössä
tulee ottaa huomioon maankohoamisrannikon erityispiirteet.
Aluerakenteessa Kalajoen kaupunkikeskus on yksi alueen seitsemästä verkostokaupungista Ylivieskan muodostaessa alueellisen alakeskuksen. Kalajoen kaupungin
ympäristö on ns. kaupunki – maaseutu-vuorovaikutusaluetta, jolla kehitetään erityisesti kaupungin ja maaseudun vuorovaikutukseen perustuvaa elinkeinotoimintaa,
etätyötä ja asumista. Näitä alueita koskevat seuraavat suunnittelumääräykset:
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa asutus, palvelut ja työpaikat on pyrittävä
ohjaamaan olemassa oleviin kuntakeskuksiin ja kyliin. Alueen uudisrakentamista
on ohjattava siten, että se sijoittuu yhdyskuntarakenteen kannalta edullisesti olevan
asutuksen, palvelujen sekä tietoliikenneyhteyksien läheisyyteen. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava hyvien ja yhtenäisten peltoalueiden säilyminen
tuotantokäytössä.
Kalajokilaakso ja jokivarsi on määritetty yhdeksi maaseudun kehittämisen kohdealueista, joilla kehitetään erityisesti maatalouteen ja muihin maaseutuelinkeinoihin,
luonnon- ja kulttuuriympäristöön sekä maisemaan tukeutuvaa asumista, elinkeinotoimintaa ja virkistyskäyttöä.
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Alueita koskevat seuraavat kehittämisperiaatteet:
Alueita kehitetään jokiluontoon ja -maisemaan perustuvana sekä valtakunnallisesti
ja maakunnallisesti merkittäviin kulttuuriympäristöihin ja -kohteisiin tukeutuvana
asumis-, virkistys- ja vapaa-ajan alueena ja luontomatkailuvyöhykkeenä. Maaseutua kehitettäessä sovitetaan yhteen maaseutuelinkeinojen, pysyvän asutuksen ja loma-asutuksen tavoitteet, erityisesti maatalouden toimintaedellytykset huomioon otta. Loma-asutuksen ja matkailupalvelujen suunnitelmallisella kehittämisellä pyritään tukemaan maaseudun pysymistä asuttuna. Kohdealueella sijaitsevia taajamia
kehitetään erityisesti jokimaiseman arvojen ja mahdollisuuksien pohjalta.
Kalajokilaaksossa maaseudun kehittämisen kohdealuetta koskevat seuraavat suunnittelumääräykset:
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota maatalouden ja
muiden maaseutuelinkeinojen toimintaedellytyksiin, luonnon ja ympäristön kestävään käyttöön, maiseman hoitoon sekä joen veden laadun parantamiseen. Maaseutua kehitettäessä on pyrittävä sovittamaan yhteen maaseutuelinkeinojen, pysyvän
asutuksen ja loma-asutuksen tavoitteet ja turvattava ensisijaisesti maatalouden
toimintaedellytykset. Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee määritellä tulvan asettamat rajoitukset rakentamiselle.
Hiekkasärkkien ranta-alueella maakunnallisesti merkittävä maisema-alue on merkitty
kulttuuriympäristön tai maiseman kannalta tärkeäksi alueeksi, jolla alueiden suunnittelussa ja käytössä tulee edistää maisema-, kulttuuri- ja luonnonperintöarvojen säilymistä. Kaava-alueen läpi rannan suuntaisesti on osoitettu viheryhteystarve-merkintä.
Merkintä käsittää erilaisia olevia ja kehitettäviä virkistysreitistöjä, joilla on tarkoitus
turvata virkistysalueiden ja -reittien seudullinen jatkuvuus.

Ote maakuntakaavasta.

Maakuntakaavassa on kaava-alueelle osoitettu alueelle sijoittuva arvokas harjualue,
yksittäinen perinnemaisemakohde, erilaisia suojelualuevarauksia (harjujensuojelualueet, luonnonsuojelualueet) ja pohjavesialue. Muut alueelle kohdistuvat kaavamerkinnät koskevat reitistöjä, tiestöä, veneväyliä ja –satamaa sekä lentokenttäaluetta ja
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Rahjan sataman junaratavarausta. Kalajoen lentokentän yksityiskohtaisemmassa
suunnittelussa edellytetään otettavan huomioon ylimaakunnallisen harrastusilmailun
tarpeet ja lentomelun vaikutukset.
2.1.2

Yleiskaavat, asemakaavat
Hiekkasärkkien matkailu on lähtenyt syntymään 1930-luvulla ilman kaavoitusta, kehitys jatkui 1970-luvulle saakka, jolloin alueelle oli rakennettu mm. leirintäalue, kaksi
hotellia, tanssipaviljonki ja venesatama. Vuonna 1979 alueen maankäytön suunnitteluksi järjestettiin ideakilpailu, jonka tarkoituksena oli löytää omaperäiseen luontoon ja
hiekkaranta-alueeseen täydentäviä matkailullisia vetovoimatekijöitä. Ideakilpailu oli
pohjana alueelle laaditulle rakennuskaavalle. Kyseisen kaavan perusrakenne ja liikenteelliset ratkaisut ovat toimineet maankäytön ohjausvälineenä viime vuosiin saakka.
Koko suunnittelualueelle ei ole aiemmin laadittu yleiskaavatasoista maankäyttösuunnitelmaa, maankäytön ohjaus on tapahtunut asemakaavalla sekä useilla eri aikaan laadituilla detaljisuunnitelmilla. Yksittäisten yritysten ja hankkeiden osalta on
päädytty tekemään paikallisia muutoksia asemakaavaan.

Laaditut yleis- ja asemakaavat suunnittelualueella.
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29.6.2000 hyväksytty Rahjan sataman ja se lähialueiden yleiskaava (KalajokisuuRahja osayleiskaava, sataman ja lomarannan osa-alueet) yltää suunnittelualueelle
sen eteläisimmässä osassa. Laadittava yleiskaava korvaa aiemmin laaditun yleiskaavan sillä osalla.
Suunnittelualueella on voimassa Hiekkasärkkien ja Letonrannan asemakaavat.
Hiekkasärkkien asemakaava
Hiekkasärkkien asemakaava on alun perin vahvistettu rakennuskaavana 4.2.1986.
Merkittävimmät alkuperäisen kaavan laajennukset on laadittu golfkentän rakennushankkeen ja sen laajennuksen yhteydessä. Myös kaavan pohjoisosaan, Tapionportin
alueelle on laadittu asemakaavan laajennus. Lisäksi alueelle on yleiskaavatyön aikana hyväksytty leirintäalueen, ydinkeskustan ja Keskuskarin asemakaavan muutokset.
Laadittujen kaavojen toteutus on käynnistynyt.
Osalla vanhimmista rakennusalueista on saneeraustarve mm. rakennuskannan vanhenemisen ja puutteellisen laatutason vuoksi. Rakennusoikeutta alueella on toistaiseksi jäänyt toteutumatta etenkin hotellien sekä muiden isommille majoitusyksiköille
varattujen alueiden sekä palvelurakentamisen osalta. Kaavoitettujen loma-asuntojen
rakennuspaikoista on toteutunut 88 %.
Letonrannan asemakaava
Suunnittelualueen pohjoisosassa on voimassa loma-asumista ohjaava Letonrannan
asemakaava, joka on alun perin vahvistettu laajana rantakaavana 23.8.1973. Kaava
uudistettiin rakennuskaavaksi vuonna 1996.

UUSI HOTELLI

KESKUSAUKIO

KYLPYLÄ

Ote ydinalueen asemakaavan havainnekuvasta. Kaavamuutosalue rajautuu uusittuun leirintäalueen asemakaavaan. Uusien palvelujen rakentaminen alueelle on käynnistynyt
2006.
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2.2

Päätökset, suunnitelmat ja selvitykset

2.2.1 Yleiskaavan raportit ja esiselvitykset
Ennen Hiekkasärkkien rantaharjualueen yleiskaavasuunnittelun käynnistämistä laadittiin vaiheittain lähtötieto-, arviointi- ja tavoiteraportit sekä perustietoraportti.
Lähtötietoraporttiin sisältyi mm. aiemmin tehtyjen luonnonympäristöselvitysten luettelointi ja tulkintaa. Tavoiteraportissa tarkasteltiin myös Hiekkasärkkien yleiskaavan
suunnittelualueen maankäyttövaihtoehtoja ja kehitysstrategioita sekä vaihtoehtojen
vaikutuksia. Laadittu perustietoraportti on osa tämän yleiskaavan perusselvitysaineistoa.

2.2.2 Matkailunkehittämissuunnitelmat
Kalajokiseudun matkailunkehittämissuunnitelma (ns. Marepolis-strategia) valmistui
vuonna 2001. Suunnitelmassa määritettiin alueen matkailun laadullisia ja määrällisiä
kasvutavoitteita. Osana suunnittelukilpailun valmistelua matkailunkehittämissuunnitelmaan on tehty strategiapäivitys vuonna 2003 (Kalajoki mahdollisuuksiensa mukaiseen kuntoon 2020 - Kalajoen Hiekkasärkkien toiminnallinen suunnittelu). Päivityksessä tarkasteltiin edellisen matkailusuunnitelman toteutumista, tarkennettiin tavoitteita ja keskityttiin seuraavan suunnittelujakson toimenpiteiden määrittämiseen.
Olennaisin ero aiempaan suunnitelmaan on mitoitustavoitteiden kasvattaminen, majoituskapasiteetin kokonaistavoitetta kasvatettiin aiemmin vuodelle 2010 määritetystä 9000 vuodepaikasta 12000:een vuodepaikkaan vuonna 2020.
Oulun yliopiston maantieteen laitos on tehnyt Kalajoen Hiekkasärkkien matkailua
koskevia tutkimuksia ja selvityksiä, jotka on julkaistu maantieteenlaitoksen ja PohjoisSuomen maantieteellisen seuran julkaisusarjassa Nordia Tiedonantoja

2.2.3 Luonnonympäristö- ja maisemaselvitykset
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus on tehnyt hiekkadyyni- ja ranta-alueella luontotyyppiselvityksiä vuosina 1999 – 2004 osana luonnonsuojelulain mukaisten luontotyyppien rajauspäätösten valmistelua varten.
Aluetta koskevia luonnonympäristöselvityksiä on julkaistu Oulun yliopiston maantieteen laitoksen ja Pohjois-Suomen maantieteellisen seuran julkaisusarjassa Nordia
Tiedonantoja.
Hiekkasärkkien alueella on ollut kaksi ympäristönhoidonprojektia, joihin liittyen on
laadittu erilaisia ympäristön ja luonnonhoidon suunnitelmia alueelle. Suunnitelmiin liittyen on laadittu myös luonnonympäristöselvityksiä.
Yleiskaavatyöhön liittyvät luonnonympäristöselvitysten tarkennukset on kohdennettu
lähinnä golfkentän ja sen toimintojen laajennusalueille suunnittelualueen eteläosaan
(Kuivatjärvenpuiston ja Keskuskarin ranta-alueiden luontoselvitykset vuonna 2000).
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6. viranomaisneuvottelussa todettiin, että kaavaan liittyen on tehtävä luonnonsuojelulain mukainen naturavaikutusten arviointi. Arvioinnin laatiminen käynnistettiin helmikuussa 2007, Hiekkasärkkien rantaharjualueen osayleiskaavan Natura-arviointi valmistui toukokuussa 2007.
2.2.4 Liikennesuunnitelmat
Hiekkasärkkiä sivuavalle valtatielle 8 välille Vaasa - Oulu on laadittu vuonna 1998
tarveselvitys, jossa on määritelty valtatien kehittämisen tavoitteet ja toimenpiteet.
Tarveselvityksessä on esitetty mm. valtatien 8 tievalaistuksen ja kevyen liikenteen
järjestelyjen suunnittelua välille Kalajoki – Rahja.
Yleiskaavatyön ensimmäisen luonnosvaiheen yhteydessä Hiekkasärkkien alueelle
laadittiin liikennejärjestelmäsuunnitelma vuonna 2001 (Viatek Oy). Alueelle on myös
laadittu Kalajoen liikenneturvallisuussuunnitelma yleiskaavatyön aikana (Tiehallinto,
Oulun tiepiiri, 2003).
Hiekkasärkkien alueelle on tehty valtatien liikennemelueselvitys keväällä 2007 (Ramboll-Finland Oy).
Yleiskaavaluonnoksen nähtävilläolon jälkeen on Oulun tiepiiri laatinut alustavan
suunnitelman kaava-alueen eteläisen pääliittymän eritasoratkaisuista. Suunnitelmaan
sisältyy valtatie 8:n siirto itään risteysalueen kohdalla.

VT 8 eritasoliittymän tilavaraustarkastelu Hiekkasärkkien eteläisessä liittymässä (Ramboll
19.4.2007).
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2.2.5 Muut suunnitelmat, selvitykset ja hankkeet
Keskuskarin vierasvenesatama
Keskuskarin alueelle on tehty liiketoimintasuunnitelma vuonna 2006. Suunnitelmaan
sisältyy myös satamaan liittyvien lähialueiden rakennushankkeiden tarkastelua.
Leton ranta-alueen viemäröinnin yleissuunnitelma on valmistunut helmikuussa
2004. Suunnitelma kattaa miltei kokonaisuudessaan Leton ranta-alueelle asemakaavoitetun loma-asutuksen. Suunnitelman toteutus käynnistyi vuonna 2006.
Meriluontokeskus
Matkailualueelle sijoittuvan Hiekkasärkkien meriluontokeskuksen hankesuunnittelu
käynnistyi yhtä aikaa yleiskaavan kanssa. Meriluontokeskuksen sijoituspaikaksi
varmistui kylpylähotellin alue. Meriluontokeskuksen rakentaminen on käynnistynyt
alueelle laaditun asemakaavan muutoksen mukaisesti vuonna 2006, rakennus valmistuu keväällä 2007.
Golf-kentän laajennusalueen suunnitelmat: Golf-kentän laajennus 18-reikäiseksi
on toteutettu kaavoituksen aikana yhtä aikaa kaavan laatimisen kanssa laadittujen
suunnitelmien pohjalta.
Leirintäalue
Hiekkasärkkien leirintäalueelle on laadittu kehittämissuunnitelma (31.3.2004), jossa
on määritetty leirintäalueen toimintojen kehittämis- ja laajennustarpeet. Alueelle on
laadittu kehittämistarpeet huomioiva asemakaavanmuutos.
Kalajoen lentopaikan kehittämisestä on laadittu suunnitelmia Kalajoen kaupungin
toimesta vuonna 2000. Ilmailu- ja moottoriurheilukeskuksen EMOTR- rahoitteiseen
kehittämisprojektiin liittyvä loppuraportti on valmistunut 31.1.2006.

2.3

Kartoitus, yleiskaavan kartta-aineisto ja suunnittelumittakaavat
Yleiskaavan suunnittelussa pohjakarttoina on käytetty 1:10 000- ja 1:20 000- mittakaavaisia maastokarttoja, jolla on esitetty myös kiinteistörajat. Suurimmalle osalle
alueesta on olemassa 1:2000-mittakaavaiset kaavoituksen pohjakartat, käytettävissä
oleva kartta-aineisto on pääosin ajan tasalla lukuun ottamatta viimeisimpiä rakennettuja alueen osia (golf-kentän laajennukset, uusin loma-asutus). 1:2000- karttaaineistoa on hyödynnetty suunnittelussa etenkin ydinalueiden osalta.
Lopullinen yleiskaavakartta on laadittu mittakaavassa 1:20 000.
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2.4

Maanomistus
Alueelle sijoittuu runsaasti yksityisomistuksessa olevia osia. Kaupunki on hankkinut
omistukseensa merkittäviä alueita yleiskaava-alueella, mm. eteläosasta laajan aluekokonaisuuden golf-kentän ja loma-asutuksen laajennustarpeisiin. Maanhankintoja on
tehty myös Tapiontuvan pohjoispuolisella osalla loma-asutuksen tarpeisiin ja kantatie
8:n itäpuolisella alueella lentokenttäalueen laajennustarpeita ajatellen.
Leton ja Holmanperän alueet ovat pääosin jakokunnan sekä yksityisten maanomistajien omistuksessa.

Kalajoen kaupungin maanomistus.
- kaupungin omistuksessa olevat alueet on esitetty kartalla rasteroituna.
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2.5 Hiekkasärkkien matkailu: matkailuympäristö ja -elinkeino, nykytilanteen kuvaus
2.5.1 Matkailupalvelut ja -tuotteet
Vuosina 2001 – 2002 matkailualueiden hankkeisiin on investoitiin n. 25,5 milj. euroa.
Investoinneista n. 14 milj. euroa kohdistui loma-asunto-rakentamiseen, infrastruktuuria on rakennettiin n. 7 milj. eurolla, yritysten investoinnit olivat n. 3 milj. euroa. Samana aikana matkailijoiden määrä lisääntyi n. 4 % vuodessa. Ulkomaisten osuus välittömästä matkailutulosta vuonna 2001 alueella oli n. 15 %.
Alueelle sijoittuu useita matkailun peruspalveluja tarjoavia yrityksiä. Niitä täydentävät
pääasiassa kylpylä ja sen yhteydessä olevat palvelut, meriluontokeskus, JukuJukuMaa kesäisin sekä erilaiset ohjelmapalvelut (golf, karting, venematkat Kallaan ja saaristoon sekä moottorikelkka- ja hiihtopalvelut talvella). Loma-asuntojen varaamotoimintaa harjoittaa alueella neljä yritystä. Lentokenttäalueella järjestetään erilaisia
moottoriurheilutapahtumia.
Alueen palvelujen tarjonta sesonkiaikana on suhteellisen hyvä ja monipuolinen, mutta
erityisesti sesongin ulkopuolella ongelmana on ollut palvelujen puute. Matkailutuotteina on markkinoitu eri majoituskohteita, rantalomaa ja ravintoloita, aktiviteeteistä pääasiassa JukuJukuMaata, kylpylää ja golfia.
Suurin viimeaikaisimmista matkailutoimintojen ja -palvelujen kehittämishankkeista
alueella on vuoden 2006 aikana käynnistynyt kylpylähotellin ja meriluontokeskuksen
rakentaminen. Uusi kylpylähotelli parantaa merkittävästi alueen hotellimajoituskapasiteettia. Hotellin yhteyteen sijoittuu lisäksi meriluontokeskus ja alueen opastuskeskus. Opastuskeskuksena toimiva, matkailuneuvontaa harjoittava auktorisoitu matkailutoimisto avataan meriluontokeskuksen yhteyteen 1.6.2007.

2.5.2 Alueen vahvuudet ja mahdollisuudet, heikkoudet ja uhkatekijät
Luontaisesti Hiekkasärkkien alueen vahvuudet matkailuympäristönä painottuvat sen
luontoon, joskin rakennettujen vetovoimatekijöiden ja palvelujen merkitys on kasvanut voimakkaasti. Hiekkasärkkien alueen luontaisia vetovoimatekijöitä ovat meri ja
hiekka sekä maisema- ja luontoarvot. Luontaiset vetovoimatekijät ovat kuluvia ja
pääosin uudistumattomia. Rakentaminen ja kulutus vähentävät niiden määrää ja arvoa, mihin liittyvien uhkatekijöiden osuus kasvaa matkailukeskuksen kasvun myötä.
Luontaisten vetovoimatekijöiden hyödyntämisessä keskeistä on niiden säilymisen
turvaaminen. Myös matkailupalveluihin liittyvät rakennetut vetovoimatekijät ”kuluvat”
käytön myötä ja vaativat matkailun elinkaarimalliajatteluun liittyen uudistumista ja
kasvua. Luontaisten vetovoimatekijöiden osalta kehittämismahdollisuuksia liittyy edelleenkin alueen luonnonympäristön monipuoliseen hyödyntämiseen.
Matkailun tuotteistamisessa kehitettäviä kohteita ovat mm. omat ja ympäristöalueiden
tapahtumat, kulttuurimatkailukohteet ja maaseudun hyödyntämiseen liittyvät mahdollisuudet. Kalajoen omia potentiaalisia kulttuurimatkailukohteita ovat esim. Kallan saaret ja Plassin alue.
Uusien toimintojen ja palvelujen kehityksen ohella tulee huomioida alueen nykyisten
toimintojen uudistus- ja laajennustarpeet, haasteita liittyy mm. JukuJukuMaan kehittämiseen.
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Merenrannalle sijoittuvana matkailukohteena yhden merkittävimmistä puutteista
muodostaa edelleen korkeatasoisen vierasvenesataman puuttuminen alueelta. Ohjelmapalveluille olennaiset erilaiset reitistöt, esim. moottorikelkka-, pyöräily- ja ratsastusreitit, veneilyreitistöt ovat keskeisiä matkailun näkökulmasta. Niiden toteutuksessa
on tapahtunut merkittävää kehitystä viime vuosina.
Matkailun toiminnallisia kehittämistarpeita on käsitelty yksityiskohtaisesti alueelle laaditussa, vuonna 2004 valmistuneessa matkailunkehittämissuunnitelmassa "Kalajoki
mahdollisuuksiensa mukaiseen kuntoon”.
2.5.3 Matkailuympäristö ja aluerakenne nykyisin
Hiekkasärkkien matkailutoiminnot ja –rakentaminen sijoittuvat perinteisesti 8-tien ja
merenrannan väliselle alueelle. Rannan suuntainen hiekkaharjanne jakaa toiminnot
välittömästi rantamaisemaan sijoittuviin ja ilman merinäkymää oleviin toimintoihin. Perinteisin matkailuympäristö sijoittuu keskeiselle, hiekkarannan ja dyyniharjanteen
muodostamalle maisema-alueelle. Leirintäalue sijaitsee meren tuntumassa, dyyniharjanteella ja sen tuntumassa sijaitsevat keskeisimmät palvelurakennukset ravintola
Dyyni (entinen Matkailijahotelli), kylpylä Sanifani, valmistumassa oleva kylpylähotelli
Sani, viihdekeskus Merisärkkä, hotelli-ravintola Lokkilinna ja hotelli-ravintola Rantakalla. Dyyniharjanteen pohjoisosan päätteessä, vanhalla soranottoalueella toimii kahvila Lohilaakso.
Suunnittelualueen eteläosaan sijoittuu golfkenttä, ydinalueen pohjoispuolelle sijoittuvat ravirata, hiihtokeskusalue sekä Leton luontoalueet ja -kohteet. Lomaasuntorakentaminen on laajentunut sekä etelään golf-kentän ympäristöön että pohjoiseen hiihtokeskuksen suuntaan. Lentokenttäalueella järjestetään erilaisia tapahtumia ilmailuun että matkailuun liittyen.
Matkailualueen kokonaisrakenne on ollut hajanainen ja matkailijalle vaikeasti hahmottuva, kahteen pääliittymään perustuvassa rakenteessa alueelta on puuttunut selkeä
”sisäänheittopaikka”. Pohjoiseen liittymään sijoittuu Tapiontupa, joka perinteisesti on
toiminut matkailijan pysäyttäjänä. Eteläisessä liittymässä samassa tehtävässä toimii
huoltoasema - liikerakennus.
Matkailutien varrelle sijoittuvat palvelut löytyvät suhteellisen helposti, muiden palvelujen löytäminen vaatii opastusta. Erilaisten kaupallisten palvelujen opastuksen(mainostuksen) taso ja toteutus on alueella perinteisesti ollut kirjava ja epäyhtenäinen.
Ydinalueen asemakaavan muutoksen toteutus on käynnistynyt sekä rakentamisen että liikennejärjestelyjen osalta. Toteutuksen myötä keskustan kokonaisrakenteen
hahmotettavuus parantuu.
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Ydinalueen rakenne ja keskeisten toimintojen sijoittuminen.

Suunnitteluaikaiset kohteet, joihin tekstissä viitataan:

Hotelli-ravintola Lokkilinna

Hotelli-ravintola Rantakalla

Viihdekeskus Merisärkkä

Ravintola Dyyni (entinen Matkailijahotelli)

Kylpylä Sanifani ja kylpylähotelli Sani

Lohilaakso
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2.5.4 Matkailun majoituskapasiteetti, sen käyttö ja jakautuminen
Kalajoella kirjattiin n. 155 000 majoitusvuorokautta vuonna 2002, vuonna 2006 yöpymisvuorokausia oli noin 221 000. Yöpymisten määrä on ollut selkeässä kasvussa –90
–luvun puolivälin lamakauden notkahduksen jälkeen, 2000-luvulla yöpymisten vuosittainen kasvuvauhti on ollut lähes 8 %.
Leirintäalueen yöpymisten osuus luvuissa on huomattava (esim. vuonna 2000 yli
65%). Vuonna 2005 leirintäalueella yöpymisvuorokausia oli 118 000. Ongelmana
Hiekkasärkillä on lyhyt viipymä, keskimäärin 1,5 vrk.
Alueen kokonaismajoituskapasiteetti oli suunnittelun käynnistyessä n. 3000 vp, osa
majoituksesta soveltuu ainoastaan kesäkäyttöön.
Leirintäalueella on n. 1200 vaunupaikkaa ja 76 mökkiä, mökkien majoituskapasiteetti
on n. 250 vp. Alueen majoituskapasiteetti kasvaa laadittujen suunnitelmien toteutuksen myötä, laajennushankkeiden toteutus on käynnistynyt.
Hiekkasärkillä on 3 ympärivuotisesti toimivaa hotellia, joissa on yhteensä n. 200 vuodepaikkaa. Neljäs hotelli ja meriluontokeskus valmistuvat kesällä 2007, uudessa hotellissa on n. 70 huonetta. Lisäksi alueella on kaksi majoitusliikettä / lomakylää, joissa
on n. 300 lähinnä kesäkäyttöön soveltuvaa majoituspaikkaa.
Laadittujen suunnitelmien myötä kaupallisen majoituskapasiteetin kasvu toteutuu ensimmäiseksi uuden hotellin yhteyteen, leirintäalueelle ja Tahkolammen alueelle.
Vuonna 2007 käynnistyy Tahkolammen alueen kaavoitus, jonka tavoitteena on laadukas ja tiivis kaupallinen majoitus.
Yksityisiä loma-asuntoja Hiekkasärkkien alueella oli vuoden 2006 alussa n. 600 kpl.
Kun lasketaan, että yksi mökki tarjoaa keskimäärin 5 vuodepaikkaa, voidaan alueella
arvioida olevan n. 3000 mökkivuodepaikkaa. Ainakin osin kaupallisessa käytössä, aiempiin kokemuksin perustuen niin on arvioitu olevan noin neljäsosassa. Majoituskapasiteetti on viime vuosina lisääntynyt ensisijaisesti yksityisen loma-asuntorakentamisen kautta, yksityisen loma-asutuksen rakentaminen on ollut vilkasta. Alueelle on viime vuosina rakennettu hieman vajaat 50 uutta loma-asuntoa vuosittain.
Viitapakkojen alueelle tulee noin 90 uutta loma-asuntotonttia myyntiin vuonna 2007.
Mökkimajoituksen taso Hiekkasärkkien matkailualueella (alue 1) on ollut vaihteleva
ja usein sidoksissa niiden rakentamisajankohtaan. Pienimpien kesäkäyttöön tarkoitettujen rakennusten koko on luokkaa 20 k-m2, valtaosa loma-asunnoista on vanhempien asemakaavojen rajoittamana alle 80 k-m2. Uudemmilla kaava-alueilla rakennuspaikkakohtaista rakennusoikeutta on nostettu, minkä myötä myös loma-asuntojen koko on kasvanut.
Suunnittelualueen pohjoisosaan Maristonpakkojen - Letonrannan alueelle (alue 2)
sijoittuu perinteistä, pääosin yksityiskäytössä olevaa, laatutasoltaan vaatimatonta loma- asutusta. Nykyisen asemakaavan mukaisesti valmiiksi rakennettuna alueelle sijoittuu n. 350 loma-asuntoa, rakennuspaikkojen rakennusoikeus on keskimäärin 100
k-m2 ja alueen majoituskapasiteetti on n. 1200 vuodepaikkaa. Alue on osin muusta
suunnittelualueesta irrallinen, alueelta ei ole ollut suoria yhteyksiä Hiekkasärkkien
matkailualueelle. Letonrannan alueelle ei sijoitu palveluja. Alueelle on rakennettu vesijohdon - ja viemärin runkolinja talvella 2006-2007, mikä vaikuttaa jatkossa myös
alueen rakentamisen luonteeseen.
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2.5.5

Majoituksen ja rakentamisen mahdolliset kasvualueet
Uudet rakennusalueet ja niiden merkitys mitoitukseen
Osalle ydinaluetta laadittu asemakaavan muutos on pitkälti huomioinut keskeisten
matkailutoimintojen kehittämismahdollisuudet suunnitellun matkailutoimintojen ydinkeskustassa.
Uusien toimintojen kannalta yksi potentiaalinen kehittämisalue keskeisen sijaintinsa
myötä on Keskuskarin – Pikku Keskuskarin alue. Alavan ranta-alueen maankäytön
suunnittelua rajoittavat sen luontoarvot ja merenpinnan korkeusvaihteluun liittyvät rakentamisen rajoitukset.
Myös valtatien itäpuolelle sijoittuu rakentamiseen soveltuvia alueita, alueet eivät kuitenkaan ole vetovoimaisia (etäisyys rantaan, valtatien erottava vaikutus) eivätkä kokonaisrakenteen kannalta edullisia. Maankäyttöä rajoittavat myös lentokenttä ja sen
yhteyteen suunnitellut laajennukset, lento- ja liikennemelu, alue on pohjavesialuetta.
Alue Tapiontuvasta pohjoiseen 8-tien länsipuolella muodostaa mahdollisen rakentamisen laajennusalueen. Alueella toimiva turkistarha on estänyt rakennusalueiden
laajenemisen, tehtyjen päätösten mukaisesti turkistarha kuitenkin siirtyy alueelta tulevaisuudessa muualle, mikä vapauttaa alueen maankäytönsuunnittelun yleiskaavatasolla. Tällä alueella mahdollinen rakentaminen on sidoksissa kaavan kokonaisratkaisuun, valittavaan kokonaisrakenteeseen ja muihin alueelle sijoittuviin toimintoihin.
Alueelle kohdistuu myös urheilu- ja virkistyskäytön sekä reitistöjen kehittämistarpeita.
Raviradan läheisyydessä oleva maatalousalue sijoittuu keskeisimmän matkailualueen
välittömään yhteyteen ja muodostaa tulevaisuudessa yhden potentiaalisen toimintojen kasvuvaihtoehdon.
Nykyisten kaavoitettujen alueiden tiivistämismahdollisuudet
Ennen ydinalueen asemakaavamuutoksen valmistumista laadittujen asemakaavojen
rakennusoikeus mahdollisti arviolta n. 6000 vp:n toteutuksen Hiekkasärkkien matkailualueella. Em. mitoituksen toteutuminen edellyttäisi aiemmin kaavoitetun kerrosalan
toteutumista lähes kokonaisuudessaan (hotellien laajennukset, tehottomasti ja vajaasti rakennettujen osien saneeraus). Ydinalueen asemakaavamuutos on lisännyt
suunniteltua majoituskapasiteettia n. 1000 vuodepaikalla.
Kasvun osalta ongelmana on laajennusalueiden puute ja niiden sijainti. Raviradan
seutua lukuun ottamatta palvelujen läheisyyteen ei juurikaan sijoitu uusia, mahdollisia
rakennusalueita. Alueelle tarvittaisiin vetovoimaisia rakennusalueita mm. yritysten ja
yhteisöjen tarpeisiin.
Golfkenttä rajoittaa alueen kasvua eteläosassa, rakentaminen ohjautuu nykyisen rakenteen myötä nauhamaisesti valtatien varrelle, jolloin rakenne kasvaa poispäin
palveluista. Tiivistäminen nykyisellä kaava-alueella on mahdollista lähinnä vain osoittamalla osia ulkoilu- ja retkeilykäyttöön varatuista alueista matkailu- ja majoituspalveluille ja majoitukselle ja saneeraamalla/tiivistämällä vanhimpia rakennettuja osia
keskeisimmillä alueilla.
Pohjoisosassa jo nykyinen voimassa oleva asemakaava mahdollistaa joillakin osilla
nykyistä tehokkaamman rakentamisen. Perinteisellä matkailualueella ei ole mahdollista tehostaa mitoitusta olennaisesti uusimatta jo rakennettuja alueita. Mahdollisia

19

saneerattavia / tehokkaammin toteutettavia kohteita tulevaisuudessa voisivat olla hotelli Rantakalla ja siihen liittyvä uimahallialue hiekkadyynin itäpuolella, Lokkilinnan
alue ja mahdollisena uutena alueena siihen liittyvä dyynin itäpuolella oleva alue sekä
ns. Aurinkohiekkojen alue. Viimeksi mainitun osalta tehokkaampi rakentaminen ei
kuitenkaan lisää majoituskapasiteettia kuin talvikauden osalta.
Mitoitustavoitteiden toteutukseen liittyen mahdollisuuksia liittyy myös dyynin itäpuolisen vanhan loma-asuntoalueen tiiviimpään toteutukseen pitkällä tähtäimellä.
Asemakaava mahdollistaa nykyisistä hotelleista Rantakallan ja hotelli Dyynin (entinen Matkailu-hotelli) laajentamisen n. 300 hengen hotelleiksi. Lokkilinnan laajennusmahdollisuudet vaativat rakennusoikeuden lisäyksen.
Koska talvikauden käyttöaste jää alueella kesäkautta pienemmäksi, alueella tulisi arvioida, kuinka suuri osa kaupallisesta majoituksessa on järkevää rakentaa talvikäyttöön. Kylpylähotellin ympäristö muodostaa luontaisen talvikauden painopisteen, joten
sen ympäristö on luonteva ympärivuotiseen käyttöön tarkoitetun palveluja tukevan
kaupallisen majoitusrakentamisen alue. Tällä alueella on rajoitetusti mahdollista tiivistää rakennetta nykyisestä.
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2.6 Suojelualueet ja kohteet, arvokkaat luonnonympäristöt
2.6.1 Naturakohteet
Alueelle sijoittuu useita Natura 2000 – verkostoon sisällytettyjä kohdealueita sekä yksittäisiä, inventointien perustella luonnonympäristöiltään arvokkaiksi arvioituja kohteita. Naturakohteiden sijainti on esitetty oheisella kartalla.
Vihas-Keihäslahti

Rahjan saaristo

Maristonpakat

Kalajoen suiston Natura-alueet.

Siiponjoki

Natura-kohdealueet, niiden kuvaus ja suojelumuoto ja -tilanne:


Kalajoen suisto; kolme erillistä aluetta yleiskaava-alueen pohjoisosassa
Kalajoen suun alue edustaa Perämeren rannikon jokien suistoja. Alueella on edustavaa hiekkarantojen luontoa ja loivia rantaniittyjä sekä fladoja, kluuvijärviä ja laguuninomaisia lahtia (4 ha).
Kalajoen suiston ja Letonnokan linnusto on merkittävä ja nämä alueet ovat tärkeitä etenkin kahlaajalinnuille pesimisalueena sekä levähdys- ja ruokailupaikkana. Alueen lintulajisto on erittäin monipuolinen. Varsinkin pesivä kahlaajapopulaatio on monipuolinen, mm. etelänsuosirri, lapinsirri, tylli ja punajalkaviklo. Muuta harvinaista lajistoa edustavat merikihu, pikkutiira ja vesipääsky.
Alueen lounaisosan rannat ovat lähes kasvittomia hietikoita. Koillisosassa rannoilla on tuoreita niittyjä, joita reunustaa lehtimetsävyö. Kasvistossa voidaan havaita selvä primäärisukkessio aina avoimesta hiekkarannasta lehtipuuvaltaiseen metsään. Kasvilajistoa hallitsevat normaalit merenrantaniittykasvit, kuten viilto-, vesi-, ja pullosara sekä jokapaikansara. Luhtaisuuden ilmentäjiäkin löytyy,
kuten luhtakuuiso paikoin runsaana ja kurjenjalka. Alueella esiintyy paikoin niin sara-, ruoho- kuin
korteluhtaisuutta. Alueella esiintyy myös uhanalaista kasvilajistoa, mm. upossarpio.
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Suojelutilanne: yksityinen luonnonsuojelualue (99 %). Kalajoen suisto kuuluu valtakunnalliseen rantojensuojeluohjelmaan. Rantojensuojeluohjelma-alueen länsipuolella oleva Letonnokka on vaihdettu alkuperäisessä ohjelmarajauksessa olleeseen Iivarinsaaren alueeseen. Erillinen pieni saarialue
Kalajoessa on lisäys alkuperäisiin suojeluohjelmiin. Maa-alueiden suojelu toteutetaan luonnonsuojelulain nojalla ja vesialueiden osalta vesilain nojalla.


Vihas-Keihäslahti
Vihas-Keihäslahdella sijaitseva rantaniitty on Keski-Pohjanmaan laajin yhtenäinen avoin rantaniitty,
aluetta voidaan pitää valtakunnallisesti merkittävänä. Alueen rannat ovat hiekkarantoja ja alueen
rantaviiva elää jatkuvasti maan kohotessa ja tyrskyjen ja jäätikön muovatessa pehmeää pohjaa. Vihaslahti on jo merestä irti kuroutunut flada, Keihäslahti on melko suojainen lahti.
Alue on hyvin tärkeä uhanalaisen upossarpion selviämisen kannalta. Alueen kasvillisuuden monipuolisuus on muutenkin merkittävä. Luontotyypit alueella ovat merkittäviä, melko luonnontilaisia ja
niiden kasvillisuus on monipuolinen. Alueella kasvaa uhanalaisia lajeja, varsinkin Vihaslahti on kasvillisuudeltaan monipuolinen. Alueella esiintyy myös kiinteitä variksenmarjadyynejä. Lisäksi alueen
vesi- ja rantalinnusto on arvokas ja runsaslajinen monipuolisten biotooppien vuoksi. Alueella pesii
kaikkiaan 44 lajia, uhanalaisia lajeja ovat etelänsirri, lapinsirri, tylli ja pilkkasiipi.
Suojelutilanne: Yksityinen suojelualue 100%. Vihas-keihäslahti kuuluu valtakunnalliseen lintuvesiohjelmaan. Lintuvesiohjelma-alueen luoteispuolella on ohjelma-aluetta laajennettu asemakaavoituksen yhteydessä. Vihas-Keihäslahden suojelu toteutetaan luonnonsuojelulain nojalla. VihasKeihäslahden ja Maristonpakkojen välillä on kaavoitettu alue, jonka suojelu toteutetaan maankäyttöja rakennuslain nojalla.



Maristonpakat
Laaja dyynialue, josta merkittävä osa kiinteitä variksenmarjadyynejä. Alueilla kasvaa lähinnä poronjäkälät, variksenmarja ja kanerva sekä harva männikkö. Näyttävin alue sijoittuu dyynialueen luoteisosaan, jossa on koko alueen korkeimmat dyynit ja niiden välissä vielä avointa dyynimuodostumaa.
Luontotyypit ovat alueella merkittäviä ja melko luonnontilaisia. Alueelle esiintyy Suomen Naturaverkostoalueilla aika harvinaisia luontotyyppejä: liikkuvat alkiovaiheen dyynit (3,5 ha), dyynien kosteat soistuneet painanteet (1,5 ha) ja kuivat kanerva- ja variksenmarjadyynit (3,5 ha). Alueen uhkatekijöiksi on kohteen kuvauksessa kirjattu alueen eteläosaan sijoittuva hiihtokeskus ampumaratoineen ja kettutarha.
Suojelutilanne: Alue sisältyy Natura-verkoston lisäksi valtakunnalliseen harjujen suojeluohjelmaan
ja suojelu alueella toteutetaan maa-aineslain nojalla, lukuun ottamatta kaavoitettua osaa, jonka suojelu toteutetaan maankäyttö- ja rakennuslain nojalla.

- Suunnittelualueen ulkopuolella merkittävimpiä kohteita ovat saariston kaikki kehitysvaiheet omaava Rahjan saaristoalue ja välittömästi kaava-alueen eteläpuolelle sijoittuva, luonnonmuodostumana erikoinen Natura-alueisiin sisältyvä Siiponjoki.
Rahjan saariston suojelualueelle sijoittuu osin vastaavia luontoarvoja kuin kaavaalueen merenrantakohteisiin.
Siiponjoen dyynialue sisältyy harjujen suojeluohjelmaan, jokialue on suojeltu koskiensuojelulain nojalla. Siiponjoen alueelle suuntautuu alueelta retkeilyreitti. Dyynialue on karua variksenmarjan ja poronjäkälien vallitsemaa kuivaa männikkökangasta.
Siiponjoki tuo alueeseen maisemallista arvoa jylhine rantatörmineen ja meandereineen. Osa meandereista on kuroutunut irti juoluoiksi, joita joessa on ainakin kuusi
suurempaa. Suvantopaikkojen ja joen laajentumien ympärille on muodostunut reheviä
rantalehtoja, joista osa on saniaisten vallitsemia. Siiponjoella on merkitystä nahkiaisten lisääntymisalueena ja harjus nousee jokeen kutemaan. Siiponjoen suojelualueelle
sijoittuu osin samantapaisia luontoarvoja kuin Maristonpakkojen alueelle.
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2.6.2 Muut suojelualueet, arvokkaat luontotyypit
Vihaspauhan suojeltava luontotyyppi
Ympäristökeskus on tehnyt luonnonsuojelulain 29§ ja luonnonsuojeluasetuksen 10§
mukaisen rajauspäätöksen Vihaspauhan hiekkarannan ja hiekkadyynin luontotyypeistä 9.5.2005 annetulla päätöksellä. Päätös on saanut lainvoiman valitusviranomaisen
hylättyä asiaa koskevan valituksen keväällä 2007. Alueet (Vihaspauhan dyynialue,
Vihaspauhan merenrantaniitty dyyneillä) on luonnonsuojelulain luontotyyppikartoituksessa arvioitu luonnonsuojelulain 29§:n ja -asetuksen 10§:n mukaisiksi luontotyypeiksi.

Vihaspauhan suojellut luontotyypit.
Lisäksi kaava-alueelle sijoittuu inventoituja luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittäviksi arvioituja luontokohteita, jotka tulee huomioida suunnittelussa. Luonnonympäristöltään arvokkaalle Keskuskari – Sonninnokan sukkessioalueelle on yleiskaavatyön yhteydessä laadittu erillinen luonnonympäristöselvitysten tarkennus.
Selvityksen mukaan alueelle sijoittuu LSL 29§:n mukaisia luontotyyppejä, mm. kluuvi. Alueelle ei ole tehty luonnonsuojelulain 29§ / luonnonsuojeluasetuksen 10§ mukaista rajauspäätöstä.
Alueelle kohdistuu myös matkailu- ja virkistyskäyttötoimintojen paineita. Alueeseen
liittyy myös sen eteläpuoleinen Sonninokan- ja Pikkukeskuskarin välinen luonnonympäristöltään arvokas alue.
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Hiekkasärkkien rakennetun matkailukeskuksen ydinalue on geomorfologialtaan ja
maisemaltaan ainutlaatuinen. Luonnonmaisema on voimakkaasti muokattu matkailurakentamisen myötä, alueelle kohdistuu voimakas kulutus erityisesti kesäaikaan.
Luonnonvoimien osalta ympäristöä ja maisemaa muokkaavat vesialueen osalta
maankohoamisilmiö ja tuulen/aallokon kulutus ja hiekan kulkeutuminen, maa-alueen
osalta tuulieroosio ja valumavedet.
Letonnokan Natura-alueeseen rajautuu lisäksi luonnonsuojelulain 29§:n mukainen
luonnonympäristöltään arvokas hiekkainen luontotyyppi. Kaava-alueen eteläosaan
sijoittuu Viitapakkojen harjualue / dyynimuodostelma. Alueelle sijoittuu reitistöä ja kulunohjausta, alue on rakentamaton. Alueet eivät sisälly suojelupäätöksiin, mutta ne
ovat luontoarvoiltaan keskeisiä elementtejä maakunnallisesti arvokkaalla maisemaalueella.
2.6.3 Muut luontoarvot
Suunnittelualueelle sijoittuu runsaslajisia lintujen pesimäalueita. Edellä mainittu Keskuskarin-Sonninnokan alue sisältyy kansallisiin IBA- (Important Bird Areas) alueisiin.
Suunnittelualueella on viranomaisten tiedossa olevia liito-oravahavaintoja kahdella
alueella, eteläosassa Pikku-Keskuskarissa jo rakennetun loma-asuntoalueen tuntumassa ja hiihtokeskuksen läheisyydessä Natura-alueeseen sisältyvällä alueella.
Alueella ei ole todettu tarvetta lisäselvityksiin asian suhteen.

2.7 Muinaismuistot, kulttuuriympäristöt
Tahkokorvan alue muodostaa merkittävän, keskeisimmässä maisemassa erottuvan
matkailuympäristön osan, Tahkokorvannokan. Sen ja Vihaspauhan sekä Keskuskarin
lomamökki- ja kalamaja-alueet on arvioitu kulttuurihistoriallisesti arvokkaiksi ympäristöiksi (Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet 3, PohjoisPohjanmaan seutukaavaliitto). Alueet ovat sekä maisemallisesti että kulttuurihistoriallisesti arvokkaita.
Koko suunnittelualue on Keski-Pohjanmaan jokiseudun ja rannikon maakunnallisesti
arvokasta maisema-aluetta.
Alueelle ei sijoitu muita luetteloituja kulttuurihistoriallisia suojelukohteita eikä muinaismuistokohteita. Muutoin alueen nykyiseen rakennuskantaan ei ole todettu liittyvän
matkailuhistoriaan tai – perinteeseen kohdistuvia merkittäviä suojelullisia arvoja.

2.8 Yhdyskuntatekninen huolto
Hiekkasärkkien keskusta-alueet ovat vesijohto- ja viemäriverkoston piirissä, viemäröintiä vailla ovat lähinnä ranta-alueiden yksittäiset vanhat lomamökkialueet. Leton
alueelle on rakennettu vesijohdon ja viemärin runkolinja vuoden 2006 aikana. Kaikki
alueet ovat sähköistettyjä, sähköverkko on suurella osalla kaava-alueesta toteutettu
ilmajohtoina. Alueen rakennuskanta lämmitetään osin sähköllä, osin öljyllä.
Yleiskaava-alueelle sijoittuu kaksi vedenhankintaa varten tärkeää pohjavesialuetta,
laaja Kourinkankaan pohjavesialue ja pienempi Huimamäen pohjavesialue. Kaavaalueelle ja sen lähituntumaan sijoittuu useita pohjavedenottamoita joista kaksi sijoittuu yleiskaava-alueelle. Vesiposti-vedenottamoa koskee Pohjois-Suomen vesioikeu-

24

den päätös 17.7.1968, jossa on määritelty vedenottamon suoja-alueet lupaehtoineen.
Hiekkasärkkien vedenottamolla on 6.3.1978 annettu lupa. Pohjavesialueet ja vedenottamot on esitetty liitteessä 3.
Kaava-alueelle sijoittuu lisäksi joitakin yksittäisiä yhdyskuntateknisen huollon laitteita
ja aluevarauksia (muuntamot, pumppaamot, paineen korottamot). Alueellinen, mm.
kylpylää palveleva lämpölaitos sijoittuu Hiekkasärkkien eteläisen sisääntulon tuntumaan VT 8 varteen laaditun asemakaavan muutoksen mukaisesti.

2.9 Liikenneverkko, reitistöt
Liikenneverkko
Hiekkasärkkien alueen tieverkko tukeutuu valtatiehen 8. Alueen sisällä kulkee maantie 7773 Tuomipakat – Hiekkasärkät ( Tuomipakkaintie – Keskuskarintie) ja paikallistie 18085 Hiekkasärkät (Matkailutie) sekä useita kaavateitä.
Yleiskaavan 1. luonnosvaiheessa esitetyn liikenneverkkoratkaisun pohjalta alueelle
on laadittu asemakaavan muutokset, joiden toteutus on käynnistynyt.
Pysäköintipaikoista on pulaa suurempien tapahtumien aikana. Hiekkasärkkien ympäristö on kuivaa hiekkakangasta, jonka kasvusto ei kestä viheralueelle pysäköintiä.
Yleiskaavatyön rinnalla laadittuun liikennejärjestelmäsuunnitelmaan sisältyy alueen
kokoojatien muutokset, eri liikennemuotojen edellyttämät reitistöalitukset / ylitykset
kokoojatiellä ja vt 8:lla sekä kevyenliikenteen pääyhteydet.
Reitistöt
Kevyenliikenteen pääreitit ja uusi rannan pitkospuumainen reittiyhteys ovat toimivia,
yhdistävät rannan toimintoja ja selkiyttävät osaltaan reitistöä ja liikkumista. Alueelle
on laadittu kokonaisvaltaisia eri liikkumismuotojen reitistösuunnitelmia kaavan luonnosvaiheen aikana. Osasta suunnitelmista on tehty maanomistajien kanssa sitovat
sopimukset, joiden mukaan reitistöjä on myös osin jo toteutettu. Alueelle on toteutettu
runsaasti latuverkkoa ja kelkkailun yhdysreitit, lisäksi alueen pohjoisosaan sijoittuu
hevosreittejä. Reitistöyhteydet kattavat hyvin jo rakennetut alueet.

2.10 Rantavoimiin ja merenpinnan korkeusvaihteluihin liittyvät rakennusrajoitukset
Kalajoen suistossa meren rannassa tulvavahingoille alttiille rakennusosille alimmaksi
sallituksi korkeusasemaksi on määritetty +1,7m (N60 korkeusjärjestelmä) Letonrannan (Letto, Vihaspauha, Vihasniemi) asemakaavassa. Etelämpänä merenrantaan
rajautuvalla leirintäalueen alueella kosteusvaurioille alttiille rakennusosille alimmaksi
sallituksi korkeusasemaksi on puolestaan määritetty +1,9 m, määräys sisältyy aluetta
koskevaan asemakaavaan.

2.11 Ympäristöhäiriöt
Ympäristöhäiriöitä alueella muodostavat mm.:
- Valtatie 8 / liikennemelu.
- Ampumaradat / meluhaitta – ympäristöhaitta. Harjoittelun mahdollistava ampumarata on periaatetasolla päätetty siirtää pois alueelta, jolloin haitat vähentyvät, meluhaitta muuttuu kilpailutoimintaan liittyen ainoastaan ajoittaiseksi.
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-

Lentokenttä ja autourheilurata / ajoittainen meluhaitta.
Lentokenttätoimintojen kehittämisestä ei ole selkeitä periaatepäätöksiä. Mahdollinen lentoliikenteen kasvu ja isommat konetyypit ja saattavat jatkossa kasvattaa
meluhaittoja. Mahdollinen laajentaminen edellyttää ympäristövaikutusten lisäselvittämistä ennen kehittämispäätösten tekemistä.

- Turkistarhat / hajuhaitta -ajoittainen hajuhaitta. Haitta vähenee ainakin kahden
tarhan siirtyessä pois matkailutoimintojen läheisyydestä n.10 v sisällä
Muita maisemallisia häiriötekijöitä alueella ovat esim.
- VT 8 länsipuoliset hakkuualat, avohakkuut / maisemavaurio: vauriot korjautuvat
osin itsestään ajan kanssa, korjautumista edistettävissä tarvittaessa aktiivisin toimin.
- Kuluneet matkailualueen osat / maisemavaurio, polkujen halkomat ja levykulutusalueet rakennetun ympäristön yhteydessä; vaativat kunnostusta, kulunohjausta ja rakennettuja reitistöjä
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3. TAVOITTEET
3.1 Hiekkasärkkien yleiskaavan tavoiteasettelu, yleiset tavoitteet
Hiekkasärkkien yleiskaavaa koskevia tavoitteita on ensimmäisen kerran määritetty
ennen Hiekkasärkkien yleiskaavan suunnittelua laaditussa Kalajokisuu – Rahjaosayleiskaavan tavoiteraportissa 1998. Hiekkasärkkien yleiskaavan ensimmäisessä
luonnosvaiheessa laadittiin alueen matkailunkehittämissuunnitelma, Marepolisstrategia 2001. Yleiskaava eteni luonnosvaiheeseen vuonna 2001, kaavan laatiminen keskeytettiin alueelle järjestettävän suunnittelukilpailun järjestämiseksi. Matkailustrategian päivitys – Kalajoki mahdollisuuksiensa mukaiseen kuntoon 2020- valmistui ennen alueen suunnittelukilpailun käynnistämistä v. 2004.
Alkuperäiseen tilanteeseen nähden suunnittelun lähtötilanne oli muuttunut. Muutoksia
aiheuttivat mm. :
 Matkailustrategian päivitys, mitoitustavoitteiden kasvu
 Keskeisen alueen suunnittelukilpailu
 Yksittäiset hankkeet ja kehittämissuunnitelmat, mm.:
- meriluontokeskus
- lämpökeskushanke
- golf-toimintojen laajennussuunnitelmat
 Laaditut lisäselvitykset ja tehdyt päätökset, mm.:
- reitistösuunnitelmat
- kaukolämpölaitoksen sijoituspaikkaselvitys
- turkistuotannon päättymisen varmistuminen 8-tien varrella
Keskeisen osan tavoiteasettelua on muodostanut matkailun kehittämissuunnitelman
laatiminen. Strategiapäivityksen merkittävin vaikutus yleiskaavan tavoiteasettelua ajatellen on majoitus-kapasiteetin kasvutavoitteen nostaminen 9000 vuodepaikasta
12000 vuodepaikkaan. Kasvatettu tavoite edellyttää majoituksen ja matkailutoimintojen alueiden laajentamista nykyisestään tai osa-alueiden mitoitukselle, nykyiselle rakenteelle ja toteutustavalle asetettujen tavoitteiden tarkentamista jo nyt laadittavan
yleiskaavan yhteydessä.
Kaavan tavoitteita on tarkennettu myös viranomaisneuvottelun ja osallisten palautteiden perusteella. Yleiskaavan tavoitteet on tarkennettu suunnittelutilanteen muutokset huomioiden yleiskaavan tavoitteiden päivityksen yhteydessä (Kalajoen Hiekkasärkkien rantaharjualueen yleiskaava, Tavoiteraportti 15.3.2005).
Hiekkasärkkien yleiskaavan yleisiksi tavoitteiksi on määritetty:
- Matkailun kehittämisen edellytysten turvaaminen erityisesti ympärivuotisen
käytön mahdollisuudet huomioiden
- Kokonaisrakenteen ja matkailun tarpeiden kannalta toimivan liikenne- ja
reitistöverkon luominen
- Keskeisten virkistyskäyttöalueiden säilymisen turvaaminen ja suojelutarpeiden
huomioiminen suunnittelussa
 Matkailun mitoituksellisena tavoitteena on myös alueen majoituskapasiteetin
kasvu ja palvelujen monipuolistaminen.
 Majoituskapasiteetin vuodepaikkatavoite on 12000 vuodepaikkaa vuoteen 2020
mennessä.
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Matkailuympäristölle ja kokonaisrakenteelle asetetut tavoitteet:
 Selkeä toiminnallinen rakenne, liikenneverkko muodostaa rakenteen selkärangan
 Omaleimaiset aluekokonaisuudet niin palvelujen kuin rakentamisen ja
majoituksenkin osalta, jatkossakin eri tasoisia majoitusvaihtoehtoja
 Alueelle osoitetaan kasvun ja uusien palvelujen toteutuksen kannalta riittävä
majoituskapasiteetti
 Perinteisimmät matkailuympäristön osa-alueet ranta-alueella säilytetään,
muilla rakentamisalueilla uudistumisen edellyttämä rohkeamman uudistuksen linja
 Tiiviin palvelukeskustan muodostaminen kylpylähotellin läheisyyteen siten,
että sillä on edellytykset muodostaa talvitoimintojen keskus
 Alueelle osoitetaan myös vetovoimaisia, yrityksille suunnattuja rakennusalueita, joilla hyvä sijainti palvelujen läheisyydessä
 Matkailuympäristöä kehitetään maisema- ja ympäristöarvot sekä luonnonsuojelun
näkökohdat huomioiden
 Luonnonympäristöarvot hyödynnetään matkailussa, ympäristöstä
huolehditaan esim. kulunohjauksella, rakennetuilla reitistöillä ja kunnostustoimin.
 Luonnonympäristöarvoihin verrannollinen arkkitehtuuriltaan korkeatasoisen
rakennetun ympäristön muodostaminen

3.2 Valtakunnalliset ja alueelliset alueidenkäyttötavoitteet
Yleiskaavasuunnittelussa huomioidaan valtakunnalliset ja alueelliset maankäyttötavoitteet. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteista Hiekkasärkkien aluetta koskevat
erityisesti seuraavat asiakokonaisuudet:
-

toimiva aluerakenne
eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu
kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat
toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto
luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet.

Tavoitekohtien ”kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat” sekä
”luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet” tavoitteet liittyvät
maankohoamisrannikon erityisten luonnonympäristön arvojen huomioimiseen ja suojelu- ja Natura – aluevarauksiin. Yleistavoitteena on alueidenkäytöllä edistää maankohoamisrannikon säilymistä luonto- ja kulttuuriarvojen kannalta merkittävinä aluekokonaisuuksina. Maankohoamisrannikolla otetaan huomioon maankohoamisen taloudelliset ja ympäristölliset vaikutukset olemassa olevaa rakennetta uudistettaessa ja
uuta suunniteltaessa. Jokien suistoalueilla kiinnitetään erityistä huomiota maiseman
ja luonnontalouden erityispiirteisin. Rakentamisen sijoittumisessa turvataan maankohoamisrannikolle ominaisten luonnon kehityskulkujen alueellinen edustavuus.
Maakunnalliset kehittämistavoitteet painottuvat Hiekkasärkkien osalta alueen kehittämiseen valtakunnallisesti merkittävänä matkailukeskuksena, tavoitteiden tarkennus
on tapahtunut sekä yleiskaavatyön että vasta vahvistetun maakuntakaavan laatimisen
yhteydessä.
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3.3 Matkailuympäristön kehittämistavoitteet
Vuonna 2001 alueelle laaditussa matkailunkehittämissuunnitelmassa määritetyn tavoitteen mukaan Hiekkasärkkien tulisi olla yksi Suomen merkittävimmistä ympärivuotisista matkailukeskuksista. Matkailunkehittämissuunnitelman strategiapäivityksessä vuonna 2003 on tarkasteltu aiemmin laaditun suunnitelman toteutumista, tarkennettu tavoitteita käytettävissä olevan uuden tiedon perusteella ja keskitytty seuraavan suunnittelujakson toimenpiteiden määrittämiseen.
Strategiassa kapasiteettia koskeviksi keskeisiksi haasteiksi on määritelty:
- majoituskapasiteetin kolminkertaistaminen
- majapaikkoja monipuolisesti – luksus – perustaso
- uusi hotelli pian
- nykyisten hotellien laajennukset ja tason nosto
- ei mammuttihotelleja vaan pienimuotoisia n. 100 huoneen hotelleja
- lomakylän saneeraus ja uusia lomakyliä
- leirintäalue säilyy ja vähän laajenee, taso nousee
- loma-asuntorakentamisen kysyntään vastattava
Majoituskapasiteetin kasvutavoite on kapasiteetin kolminkertaistaminen kahdenkymmenen vuoden kuluessa. Kokonaiskapasiteetti vuonna 2020 olisi runsaat 12 000
vuodepaikkaa, joista kaupallisessa käytössä noin 8 000 vuodepaikkaa. Tästä
määrästä suunnittelun ydinalueelle sijoittuu valtaosa hotelleista ja lomakylistä sekä
huoneistohotelleista. Yksityisistä loma-asunnoista suuri osa sijoittuu tavoitteen mukaan Hiekkasärkkien ydinalueen ulkopuolelle.
Majoituskapasiteetin kasvutavoitteet ja vuodepaikkojen jakautuminen majoitusmuodoittain:
tilanne 2002
2020
kasvu
- hotellit

3 kpl / 210 vp

6 kpl / 1600 vp

+ 3kpl / + n. 1400 vp

- lomakylät

2 kpl / 290 vp

8 kpl / 2500 vp

+ 6 kpl / + n. 2200 vp

- leirintäalue

200 vp

500 vp

+ 300 vp

- loma-asunnot
(kaupallinen
(yksityinen

2800 vp
(600 vp)
(2200 vp)

7500 vp
(2500 vp)
(5000 vp)

+ 4700 vp
(+ 1900 vp)
(+ 2800 vp)

YHTEENSÄ

3500 vp

12100 vp

+ 8600 vp

(Mitoitustavoitteet/ Kalajoen Hiekkasärkkien ydinalueen toiminnallinen
suunnittelu, strategiapäivitys kesäkuu 2003)

Tavoitteiden mukaan alueella tulisi olla v. 2020 kuusi hotellia. Muutoin hotellien ohella kaupallinen majoituskapasiteetti halutaan painottaa lomakylätyyppiseen rakentamiseen. Tavoitteena on, että kymmenen vuoden kuluttua alueella on 4 kpl 50 –
100 huoneiston lomakylää nykyisten kolmen pienen alueen sijasta.
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Alueella on vuoden 2007 alussa n. 600 loma-asuntoa. Tavoitteena on määrän lisääminen 1500 loma-asuntoon vuoteen 2020 mennessä. Loma-asunnoissa tavoite
kaupallisen käytön osalta on > 300 kpl jo vuonna 2013.
Leirintäalue: Leirintäalueella on v. 2007 nyt 1200 vaunupaikkaa, joista 800 on sähköistetty. Lomamökkejä on nyt 76, mökkien osalta tavoite on 150 mökkiä vuonna
2020.

3.4 Suunnittelukilpailu ja yleiskaavan tavoitteet
Vuonna 2004 ratkaistu pohjoismainen arkkitehtikilpailu kohdistui matkailukeskuksen
ydinalueelle. Kilpailussa palkittiin kaksi ehdotusta, joiden todettiin täyttävän suunnittelulle asetetut tavoitteet parhaiten. Kilpailun perusteella ei voitu vetää suoria johtopäätöksiä valittavista ratkaisuista esim. toimintojen sijoitukseen liittyen, vaan valintojen todettiin edellyttävän harkintaa, jatkotyöstämistä ja lisäselvityksiä.
Kokonaissuunnitelman lisäksi keskeisenä arvostelussa pidettiin vetovoimaisen keskusalueen muodostumista ja suunnitelman realistisuutta. Yleissuunnitelman ja yleiskaavan tulee kestää vuosien mittaan tulevia muutoksia, mutta sen tulee myös sisältää
ja vakiinnuttaa tietyt ydinstrategiat, joiden perusteella täydentävien toimintojen, rakennusten ja infrastruktuurin laatu pysyy korkeana.
Palkittujen ehdotusten kokonaisrakenne oli pääpiirteissään 1-luonnosvaiheessa
suunnitellun kokonaisratkaisun mukainen. Yksityiskohdissa oli kuitenkin merkittäviä
eroja, yksittäisille hankkeille oli osoitettu alueita, jotka yleiskaavaluonnoksessa oli jätetty rakentamisesta vapaiksi. Kaupalliset palvelut keskittyivät kilpailuehdotuksissa
asetettujen tavoitteiden mukaisesti kylpylän lähiympäristöön, toteutustavoissa oli kuitenkin merkittäviä eroja ehdotusten välillä.
Palkintolautakunnan ehdotusten mukaan dyynille tehtävä rakentaminen tulee toteuttaa varovasti, kokonaan sitä ei kuitenkaan haluta estää. Erityisesti dyynin meren puolelle tulee rakentaa erittäin varovasti. Maisemarakenteen kannalta keskeistä on, miten
mahdolliset korkeat rakennuskokonaisuudet sijoittuvat ja miten laajaa on dyynille sijoittuva uusi rakentaminen. Kaikki lisärakentaminen tulee toteuttaa riittävän laadukkaasti noudattaen joitakin pääperiaatteita, vaikkakin ehkä tuottaen erilaisia arkkitehtonisia ”tyylejä”. Yhtenäisen tyylin sijaan laajalla alueella on eduksi jatkaa yksilöllisten
hankkeiden traditiota.
Keskeistä on myös rakennustavan määrittäminen huomioiden toimintojen vaatimat liikenneyhteydet ja alueen reitistöt. Näiden periaatteiden määrittämisen jälkeen yleiskaavassa voidaan osoittaa keskustatoimintojen alueet, joille palvelut, majoitus ja yksittäiset hankkeet voidaan yksityiskohtaisemman suunnittelun perusteella toteuttaa.
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4 YLEISKAAVAN SUUNNITTELUVAIHEET
4.1 Suunnitteluvaiheet, osallistuminen ja yhteistyö
Kaavoitus on tullut vireille 28.9.2000, jolloin hankkeesta tiedotettiin kaavaa koskevassa, julkisesti nähtäville asetetussa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.
1. luonnosvaiheessa kaavaa valmisteltiin yhtäaikaisesti alueen matkailunkehittämissuunnitelman laatimisen kanssa. Kaavan lähtötieto- ja luonnosaineistoa esiteltiin
yrittäjille ja kaupungin edustajille järjestetyissä esittelytilaisuuksissa. Kaavan ensimmäisessä luonnosvaiheessa järjestettiin 3 viranomaisneuvottelua. Laadittu kaavaluonnosaineisto oli valmisteluvaiheen kuulemiseen liittyen nähtävillä 22.11. 28.12.2002.
Huomautuksiin ja lausuntoihin laadittiin vastineet, joiden huomioimisen jatkosuunnittelussa käsitteli kaupunginhallitus 20.5.2002. Kaupunginhallitus perusti 24.6.2002 työryhmiä kaavan vaatimien lisäselvitysten valmistelemiseksi.
Yleiskaavasuunnittelu keskeytettiin kesällä 2002 ydinaluetta koskevan suunnittelukilpailun järjestämiseksi. Osana kilpailun valmistelua päivitettiin aluetta koskeva
matkailunkehittämissuunnitelma, missä yhteydessä mm. Majoituskapasiteetin kasvutavoitetta kasvatettiin aiemmasta n. 30%:lla yhteensä 12 000 vuodepaikkaan.
Suunnittelukilpailu käynnistyi syksyllä 2003. Kilpailun ratkettua myös yleiskaavoitus
käynnistettiin uudelleen kesällä 2004. Samaan aikaan käynnistyivät myös ydinalueen ja leirintäalueen asemakaavamuutokset. Samoin yksittäisten lomaasuntoalueiden asemakaavoja valmisteltiin yleiskaavan 1. luonnoksen pohjalta. Yleiskaavan ohessa asemakaavaprosesseihin on siten sisältynyt osa suunnittelun kuulemis- ja osallistumisprosessia ydinalueen osalta.
Keskeisen osan tavoiteasettelua on muodostanut matkailun kehittämissuunnitelman
laatiminen. Suunnitelman laatimiseen ovat osallistuneet ja vaikuttaneet keskeiset viranomaistahot, kaupungin edustajat ja alueen yrittäjät. Alueen yrittäjille suunnitelmaa
on esitelty tiedostustilaisuuksissa.
2. luonnosvaiheen yhteydessä laadittu tarkennettu tavoiteraportti on esitelty keskeisille sidosryhmille ja Kalajoen kaupungin luottamushenkilöille.
Tavoiteraportin laatimisen jälkeen laadittiin rakenne- ja mitoitusvaihtoehdot ja niihin liittyvä arviointiaineisto, joka asetettiin nähtäville ja josta pyydettiin lausunnot.
Lausuntojen perusteella arviointiaineistoa täydennettiin, minkä jälkeen laadittu rakennevaihtoehtojen vertailun ja vaikutusten arvioinnin yhteenvetoraportti
(20.3.2006) sisältää Kalajoen kaupungin hyväksymät ohjeet ja suositukset jatkosuunnittelulle.
2. vaiheen yleiskaavaluonnos laadittiin em. suositusten ja käytyjen jatkoneuvottelujen pohjalta. Jatkosuunnittelun yhteydessä osoitettiin uusia liike-, palvelu- ja työpaikka-alueiden reservialuevarauksia VT 8:n varteen.
Viides viranomaisneuvottelu järjestettiin 30.5.2006. Neuvottelussa ympäristökeskuksen taholta todettiin kaavaratkaisun olevan vaikutuksiltaan sellainen, että kaavaan
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tulisi liittää luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen Natura-vaikutusten arviointi. Neuvottelun jälkeen laadittu tarkennettu yleiskaavaluonnos on päivätty 25.9.2006.
Luonnos oli nähtävillä 27.9. - 27.10.2006, nähtävilläoloaikana järjestettiin yleinen esittelytilaisuus 2.10.2006.
Luonnoksesta jätettiin 24 huomautusta ja annettiin 7 lausuntoa. Kaupungin elinkeino- ja maankäyttötoimikunta käsitteli huomautuksia ja lausuntoja sekä niihin laadittuja vastineita useaan otteeseen ja teki päätökset niiden huomioimisesta jatkosuunnittelussa, käsittelyt 22.11. ja 19.12.2006.
Huomautukset ja lausunnot ja niiden käsittely:
Keskeisimmät muutostarpeet lausunnoissa ja muistutuksissa kohdistuivat seuraaville osa-alueille:
 suunnitellun uuden golf-kentän ja hiihtokeskuksen alue
 maisematie ydinalueella
 lentokentän alue
Kaavaratkaisuun vastineiden käsittelyn perusteella tehtäviksi esitetyt suurimmat
muutokset kohdistuvat uuden golf-kentän alueelle. Vastineiden käsittelyn yhteydessä
tutkituissa vaihtoehdoissa aluetta esitettiin osoitettavaksi vaihtoehtoisesti joko matkailun laajennusalueena tai maa- ja metsätalousalueena, jota koskevassa päätöksenteossa edellytetään huomioitavan matkailun kehittämisedellytykset yleiskaavamääräysten perusteella.
Sekä Keskuskarin että lentokentän alueelle oli kaavaluonnoksessa osoitettu kehittämisaluemerkintöjä, joiden määräyksissä todettiin tarkennustarpeita.
6. viranomaisneuvottelu pidettiin 9.1.2007
Viranomaisneuvottelussa päätettiin jatkotoimien osalta seuraavaa:
- Kaavan suunnittelutyötä jatketaan lausuntoihin ja muistutuksiin laadittujen vastineiden käsittelyn pohjalta. Kaavaselostuksen vaikutusten arviointia tulee edelleen
tarkentaa, kaavaan liittyen laaditaan erillinen luonnonsuojelulain 65§:n tarkoittama
Natura-arviointi.
- Kaavaehdotusvaiheen viranomaisneuvottelun tarve arvioidaan erikseen.
Eteläisen liittymän osalta todettiin kaupungin ja tiehallinnon välisissä neuvotteluissa
nousseen esiin uusi korkeatasoisempi vaihtoehto, joka huomioitiin kaavaehdotuksessa.

Kaavaehdotus
Yleiskaavaehdotus on päivätty 11.6.2007. Kaavaehdotus oli MRL 62§:n ja MRA
30§:n mukaisesti nähtävillä 5.7. - 31.8.2007. Luonnoksesta annettiin 7 lausuntoa ja
jätettiin 4 muistutusta. Nähtävilläolon jälkeen on vielä erikseen neuvoteltu Maristonpakkojen maisematyölupaa koskevasta kaavamääräyksestä muistutuksen jättäneen maanomistajan kanssa. Maanomistaja on ilmoittanut hyväksyvänsä kaavamerkinnän vastineiden mukaisena.
Natura-arvioinnista on pyydetty luonnonsuojelulain 65§:n mukaiset lausunnot
16.8.2007. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus antoi lausunnon osayleiskaavan
Natura-arvioinnista 7.1.2008.
Kaupungin elinkeino- ja maankäyttötoimikunta on käsitellyt laadittuja vastineita,
maanomistajien kanssa käytyihin neuvotteluihin perustuvia lisäselvityksiä sekä Natura-lausuntoja ja niiden huomioimista yleiskaavassa (käsittelyt 7.11.2007 ja
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6.2.2008). Toimikunta antoi kaupunginhallitukselle esityksen yleiskaavaan tehtävistä
muutoksista:
1. kaavaselostuksessa korjataan lausunnossa mainitut vähäiset virheet
2. kaavaselostukseen lisätään matkailupalvelukeskittymien symbolimerkin-töihin liittyen niihin vaikutusten selvittämistä ja suunnittelun ohjausta koskeva täydennys
3. kaavaselostukseen lisätään metsienkäsittelyä koskeva suositus EV-alueilla
4. kaavaselostuksen lähtötieto-osiota tarkennetaan luo-, luo-1- ja luo-2-kohteiden
osalta
5. kaavaselostukseen lisätään tieto alueen pohjavedenottamoista ja vesioikeuden
vahvistamista suoja-alueista
6. kaavaselostusta täydennetään toteutusta ohjaavien suositusten osalta
7. Meinalan teollisuusalueen alikulkumerkintä lisätään yleiskaavaan
8. Letontien mantereen puolella loma-asuntoaluetta laajennetaan, mutta suppeampana kuin muistuttajan esittämä rajaus
9. Viitapakkojen alueen ohjeellista ulkoilureitistöä tarkennetaan vastaamaan alueelle
laadittua asemakaavaa
10. VR-2 ja VU-3 alueilta poistetaan maisematyöluvan tarve
11. Kaavamerkintöjä VR-2 ja VU-3 täydennetään lauseella ”Alueilla tehtävät toimenpiteet eivät saa heikentää niitä luonnonarvoja, joiden vuoksi kohde on sisällytetty Suomen Natura 2000 –suojeluverkostoon”.
12. kaavaselostus täydennetään kaavaehdotuksen julkisen kuulemisvaiheen selostuksella ja alueellisen ympäristökeskuksen Natura-arvioinnista antamalla lausunnolla.

Lausuntojen ja muistutusten sekä Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen Naturalausunnon käsittelyn perusteella hyväksyttäviksi esitettyihin kaava-asiakirjoihin tehdyt
vähäiset muutokset ja täydennykset on yksilöity selostuksen lopussa, s. 64. Lausuntojen ja muistutusten perusteella yleiskaavaan ei ole tehty sellaisia muutoksia, jotka
olisivat edellyttäneet maankäyttö- ja rakennusasetuksen 32 §:n perusteella yleiskaavan asettamista uudelleen nähtäville yleiskaavaehdotuksena.

Yleiskaavan hyväksyminen
Kaupunginhallitus hyväksyi 18.2.2008 elinkeino- ja maankäyttötoimikunnan esityksen
ja päätti esittää vähäisesti korjatun ja täydennetyn yleiskaavaehdotuksen valtuuston
hyväksyttäväksi.
Kalajoen valtuusto hyväksyi yleiskaavan 26.2.2008.
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4.2 Tutkitut vaihtoehdot
4.2.1 Suunnittelun ensimmäinen luonnosvaihe
Ensimmäisessä luonnosvaiheessa majoituskapasiteetin osalta mitoitustavoitteena oli
9000 vuodepaikkaa, mikä tarkastelujen perusteella oli mahdollista toteuttaa pääosin
nykyiselle matkailualueelle sen vähäisin laajennuksin. Kaavaluonnos ja toimintojen
laajennukset hyödynsivät pääosin nykyisiä rakenteita, suunnitelmissa varauduttiin
osin vaiheittaiseen toteutukseen mm. turkistarhan lähiympäristön suunnittelussa.
Olennaisin muutos rakenteessa oli sen jatkuminen nauhamaisena etelään VT 8 vartta
golf-kentän vierelle. Kaavaratkaisuun sisältyi ydinalueen toimintojen ja rakenteen tiivistäminen kaupallisen majoituksen osuuden lisäämiseksi, keskeisen alueen liikennejärjestelyjen muutokset ja matkailutien linjauksen muutos. Ranta-alueelta osoitettiin
tien ja reitistöjen alikulkuyhteys lentokenttäalueelle, jonka toimintojen laajennukset
osoitettiin silloisten kenttäalueen suunnitelmien mukaisesti.
Myös moottoriurheilualue osoitettiin tien itäpuolelle. Suunnittelu jäi osin keskeneräiseksi mm. reitistöjen osalta. Kaavaluonnokseen ei sisältynyt merkittäviä uusia liikepaikkavarauksia VT 8 varrella. Leton alueelle esitettiin vain vähäistä lisärakentamista.

1. suunnitteluvaiheen kaavaratkaisu.
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4.2.2 Suunnittelun toinen luonnosvaihe
4.2.2-1 Rakennevaihtoehdot, niiden vertailu ja yleiskuvaus
Muuttuneiden mitoitustavoitteiden arvioimiseksi laadittiin uudet rakennevaihtoehdot,
jotka olivat yleisesti nähtävillä 1.6.-24.6.2005 välisen ajan. Rakennevaihtoehtojen vertailu- ja arviointiaineiston muodostavat laaditut vaihtoehdot VE 0, VE 1 - VE 3 kuvauksineen, niistä annetut viranomais- ja asiantuntijalausunnot, sekä niistä laadittu ,
20.12.2005 päivätty yhteenvetoraportti, jossa esitetään vaihtoehtojen yksityiskohtaisempi vertailu ja arviointi. Arvioinnit ja yhteenveto laadittiin yhteistyössä Kalajoen
kaupungin kaavoitustoimen kanssa.
0-vaihtoehdon toteutumisen vaikutuksia arvioitiin yleisesti matkailualueen kehityksen kannalta. Vaihtoehtoja ve 1 – ve 3 arvioitiin erilaisten vaikutusten suhteen
myös osa-alueittain seuraavalla aluejaolla:
eteläinen osa (nykyisen golf-kentän ympäristö)
ydinalue (golf-kentästä – raviradalle)
pohjoisosa (raviradasta pohjoiseen Leton suuntaan)
Leton ja VT 8:n itäpuolisen lentokenttäalueen arviointiosuus käsiteltiin vaihtoehdoista riippumatta erikseen. Leton ranta-alueet on käytännössä kokonaisuudessaan
kaavoitettu ja rakennettu eikä alueelle ole todettu olevan realistista osoittaa uusia
loma-asuntoalueita. Rakentamisvaraukset on osoitettu vaihtoehdoissa lähes yhtäläisinä sisältäen vain vähäisiä laajennuksia nykytilanteeseen nähden. Lentokentän alueelle ollaan laatimassa erillistä kehittämissuunnitelmaa, eikä lentokentän ympäristölle
ei ole laadittu useita vaihtoehtoja, vaan alueen maankäyttö esitettiin rakennevaihtoehdoissa luonnossuunnitelmiin perustuen.

Tarkastelujen osa-alueet.
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0- vaihtoehto perustui alueelle laadittujen nykyisten suunnitelmien toteutukseen.
Vaihtoehto mahdollistaa teoriassa n. 9000 vp:n majoituskapasiteetin. Vaihtoehto toteuttaa osan asetetuista tavoitteista, matkailun kehittämisen kannalta keskeiset tavoitteet jäävät kuitenkin toteutumatta. Toteutustapa ja palveluiden kasvun toteutuminen
eivät vastaa asetettua tavoitetta. Kaupallisen majoituskapasiteetin suhteellinen osuus
jää alle asetettujen tavoitteiden. Vajaus hidastaa palvelutarjonnan toteutumista.
0-vaihtoehdossakin maastoon kohdistuu kasvavaa kulumista, joka edellyttää reitistöjen toteutusta ja kulunohjausta. 0-vaihtoehto mahdollistaa mm. luonnonympäristöltään arvokkaimpien osien säilyttämisen suunnittelualueella.
Vaihtoehto ve 1 perustui voimakkaaseen ydinalueen uusiutumiseen ja tiivistämiseen
matkailukaupungiksi, mitoituksen kasvu tavoitteen mukainen 12 000 vp. Vaihtoehto
mahdollistaisi useiden osatavoitteiden toteutuksen, voimakkaaseen muutokseen sisältyy kuitenkin perinteisen matkailuympäristön ja sitä hyödyntävien matkailupalvelujen ja -tuotteiden kannalta riskejä, samoin muutoksen vaatimat toimet ydinalueella
vaikuttavat nykyiseen suunnittelutilanteeseen nähden osin epärealistisilta. Tiivistämisestä huolimatta edelleen jouduttaisiin osoittamaan kasvualueita myös ydinkeskustan
ulkopuolelta.
Vaihtoehto ve 2:ssa esitetään uuden kasvusuunnan toteutusta, rakenne laajenee
VT 8 vartta nykyisen Kalajoen keskustan suuntaan hyödyntäen nykyistä hiihtokeskusaluetta ja golf-toimintojen laajennustarpeita. Alueella ei ole erityisiä rakentamista
tukevia vetovoimatekijöitä, joten golf-kenttä ja hiihtokeskusalue muodostaisivat sellaisen. Vaihtoehto mahdollistaa tavoitteen mukaisen kasvun, ydinalueen kehittämisen
nykyistä rakennetta hyödyntäen ja jo rakennetut loma-asuntoalueet huomioiden. Kokonaisrakenne muodostuu kuitenkin tässäkin mallissa pitkäksi ja asettaa vaatimuksia
mm. tieverkon ja reitistöjen toimivuudelle.
Vaihtoehto ve 3 perustui 0-vaihtoehdon tapaan pitkälti nykyisiin suunnitelmiin, minkä
lisäksi kasvu toteutettiin nykyistä rakennetta ja nykyisiä toimintoja hyödyntäen ja kehittäen, vaihtoehtoon ei sisälly merkittäviä uusia kasvusuuntia tai alueita. Jo rakennettu rakenne ja toiminnot rajoittavat kasvua. Mitoituksen ja palveluiden toteutumisen
osalta malli ei mahdollista tavoitteen mukaista matkailun kasvua, vaikkakin kaupallisen majoituksen osuus on 0-vaihtoehtoa parempi.

Ote rakennemallivaihtoehdosta VE 2.
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4.2.2-2 Johtopäätökset
0-vaihtoehto ei mahdollista tavoitteiden mukaista toteutustapaa eikä matkailun ja palveluiden kasvua. Tavoitteiden mukaisen matkailun kasvun mahdollistavat vaihtoehdot 1 ja 2. Vaihtoehto 1 on ydinalueen osalta vaikeasti vaiheittain toteutettavissa tiiviin kaupallisen majoituksen sijoittuessa jo rakennetuille perinteisen loma-asutuksen
alueille. Kaikki vaihtoehdot edellyttävät uusien rakennusalueiden toteuttamista myös
ydinalueen ulkopuolella.
Jatkotyöstettäviksi valittiin yhdistelmä vaihtoehdoista VE 1 ja VE 2. Matkailutoimintojen uusi laajenemissuunta valtatien vartta Kalajoen taajaman suuntaan perustuu vaihtoehtoon VE 2.
Ohessa on esitetty rakennemallitarkastelun yhteydessä eri osa-alueille määritettyjä
tavoitteita ja suosituksia.
1 Ydinalue
Liikekeskus: Kylpylähotellin lähiympäristö muodostaa alueen palvelukeskittymän,
alue käsittää myös JukuJukumaan ja tanssilavan alueet. Alueella tulisi varautua rakenteellisen pysäköinnin ratkaisuihin
Hotellit: Yleiskaavassa osoitetaan hotellien rakennusalueita yhteensä 7:lle alueelle.
Nykyisten hotellien kasvu- ja kehitysmahdollisuudet turvataan (Lokkilinna, Matkailijahotelli, Rantakalla). Hotellirakentamisen ohella varataan mahdollisuus myös lomakylämäiseen majoitukseen. Ydinalueen hotellivarausten lisäksi osoitetaan uusia hotellitason majoitusvarauksia nykyisen golf-kentän/ Keskuskarin sataman tuntumaan ja
Merisärkän harjanteelle
Hotellien yhteydessä tulisi osa paikoituksesta toteuttaa rakenteellisen pysäköinnin
ratkaisuin

Lomakyläkohteina (kaupallinen majoitus) osoitetaan alueita seuraavasti:
- Lokkilinnan ja Rantakallan alueet maisematien itäpuolella
- Lohilaakson alue ja raviradan länsipuolinen nykyinen mökkialue
- Keskuskarin tien eteläpuoleiselle alueelle luontoselvitysten mahdollistamalla tavalla
- Tapiontuvan alue
- Hiihtokeskuksen ja uuden golf-kentän alue
Loma-asutus
- Jo rakennetut ja kaavoitetut loma-asuntoalueet säilytetään nykyisellään, saneerausja tiivistysmahdollisuudet huomioiden
- Uudet rakennusalueet osoitetaan ensisijaisesti kaupalliseen käyttöön tarkoitettuina,
toteutustavoitteena loma-asuntoalueita tehokkaampi, viimeistely ja yhtenäinen rakentaminen
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Muut matkailupalvelut
- Huomioidaan olemassa olevat liikealueet ja niiden kehitystarpeet ydinalueella ja
liittymien yhteydessä
- Erityyppisten palvelujen toteutumisen mahdollistavat aluevaraukset osoitetaan. Niitä ovat mm. Lohilaakso, lentokenttäalue, vierasvenesatama ja ravirata
- Lisäksi osoitetaan matkailun virkistys- ja ohjelmapalvelujen kohteita mm. hiihtokeskusalueella ja raviradan tuntumassa sekä ydinalueella
- Leirintäalueen laajennukset huomioidaan laadittujen suunnitelmien mukaisesti
Liikenne ja reitistöt
- Matkailutietä kehitetään sekä alueen kokoojana että dyynin laella maisematienä. Koska ydinalueen suunniteltu maankäyttö ei mahdollista uutta rinnakkaistievarausta, Matkailutien liikenne- ja liittymäratkaisujen suunnittelussa tulee jatkossa kiinnittää erityistä huomiota liikenteen sujuvuuteen ja turvallisuuteen ruuhkautumisen estämiseksi. Sesonkiaikoina tulee varautua myös ajoittaisiin ruuhkiin.
- Kevyenliikenteen pääraitti linjataan yhdistämään palvelupisteet, reitti toteutetaan
näköalareittinä rannan puolelle, tarvittaessa toteutetaan rinnakkaisia, täydentäviä yhdysreittejä. Eri liikennemuotojen virkistysreitit osoitetaan kulkemaan alueen läpi
siten, että ne mahdollistavat hyvät yhteydet pohjois- ja eteläosien sekä vt:n itäpuolisille virkistysreiteille, tavoitteena myös yhteydet keskeisiin palvelupisteisiin. Latuverkoston (pääladut) osalta risteämät autoliikenteen kanssa toteutetaan ensisijaisesti
eritasossa.
- VT 8: osoitetaan tie- ja kevyenliikenteen yhteys vt:n ali lentokenttäalueelle, jolle
sijoittuu massatapahtumien paikoitusalue, lisäksi osoitetaan reitistöalikulku Tapiontuvan kohdalle. Eteläisen liittymän liikennejärjestelyille tehdään aluevaraus.

Ydinalueen luonnonympäristö
- Nykyiset hiekkaranta-alueet säilytetään vapaina
- Yleiskaavassa osoitetaan yhteyksien ja kulunohjauksen kannalta keskeisimmät kevyenliikenteen yhteydet ja ulkoilu- ja virkistysreitit.
- Suojelualueet ja pohjavesialueen rajaus huomioidaan suunnitelmassa. Luonnonympäristöltään arvokkaan Keskuskarin eteläpuolisen ranta-alueen läheisyydessä osoitetaan rakennusalueet niille osille, jotka eivät uhkaa luontoarvojen säilymistä, muutoin alue osoitetaan matkailu- ja virkistystoimintojen tavoitteellisena laajenemisalueena, jolla mahdolliset uudet toiminnot edellyttävät lisäselvityksiä
Maisema- ja ympäristö, kulttuuriympäristöt:
- Tahkokorvannokan loma-asutusalue säilytetään nykyisellään
- Perinteisen matkailualueen maisemakuva hiekkaranta-alueella pyritään säilyttämään, dyynin rannan puolelle ei korkeaa ranta-maisemassa voimakkaasti erottuvaa
rakentamista
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2 Eteläosa
- Säilytetään nykyinen rakenne, golf-kenttää ei laajenneta Viitapakkojen alueelle,
luontoarvot ja maisema säilytetään (VE 2 mukainen ratkaisu)
- Alueelle toteutetaan reitistöalikulku vt 8 itäpuolelle, reitistöyhteyksiä parannetaan
- Rakentamismahdollisuudet Viitapakkojen ja ranta-alueen välialueella huomioidaan
- Golf-kentän yhteyteen VT 8:n varteen aiemmin suunnitellut, kokonaisrakennetta jatkavat loma-asuntoalueet osoitetaan yleiskaavassa
- Alueella huomioidaan maakuntakaavan mukainen teollisuusraidevaraus
3 Pohjoisosa
- Hiihtokeskuksen toiminta-aluetta laajennetaan poistuvan turkistarhan myötä. Hiihtokeskusalueen koillispuolelle osoitetaan aluevaraukset uudelle golf-kentälle ja siihen
tukeutuville lomakylä- ja loma-asutusalueille, alue osoitetaan pääosin VT 8:n tien varren avoimen peltomaisemavyöhykkeen ulkopuolelle
- Rakennusalueiden mitoitusta tarkennetaan siten, että kokonaismitoituksen tavoitteet toteutuvat
- Osa-alueen toimintojen sijoitusta ja rakennetta tarkennetaan, pyritään toimivaan kokonaisuuteen yhdessä hiihtokeskuksen kanssa
- Hiihtokeskusalueen toimintoja ja liikenneratkaisuja kehitetään, selvitetään liittymävaihtoehdot
- Risteysaluetta kehitetään liike- ja matkailualueena
- Osoitetaan olemassa olevat suojelualueet ja laaditut reitistösuunnitelmat golfalueen vaatimat muutokset huomioiden. Golf-alueen järjestelyissä huomioidaan
mahdolliset tulevaisuuden liikenneyhteystarpeet Leton suuntaan.
4. Lentokenttäalue
- VT 8: osoitetaan tie- ja kevyenliikenteen yhteys vt:n ali lentokenttäalueelle
- Pysäköinnin tilapäinen lisäkapasiteetti osoitetaan aiemmin suunnitellusti lentokentän alueelle
- Huomioidaan kiitoradan jatkamismahdollisuus
- risteysaluetta kehitetään alueen eritasojärjestelyt huomioiden
5. Letto
- Ranta-alueen maankäyttö säilytetään pääosin ennallaan, alueelle osoitetaan rakennusalueiden laajennuksia rakentamiseen soveltuville alueille. Kaavan laatimisen yhteydessä todetaan myös nykyisten alueiden tiivistämis- ja tehostamismahdollisuudet
viemäriverkoston toteutuessa.
- Yleiskaavassa osoitetaan suunnitellut uudet reitit ja jokivarren uusi venesatama sekä mahdollinen yhdyskuntarakenteen laajenemissuunta.
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4.2.2-3 Toisen vaiheen kaavaluonnos
Rakennemallivaihtoehtojen tarkastelun ja arvioinnin perusteella laadittu uusi yleiskaavaluonnos oli nähtävillä 27.9. – 27.10.2006. Kokonaisrakenne ja kasvusuunnat
perustuivat rakennevaihtoehtoon ve 2, jossa keskeistä kasvatetun mitoitustavoitteen
toteutumisen kannalta oli esitetty uusi kasvusuunta koilliseen Kalajoen keskustan
suuntaan. Alueen vetovoimatekijäksi kaavailtiin tuolloin välttämättömänä pidettyä
golftoimintojen uutta laajennusaluetta.
Luonnoksessa hyödynnettiin suunnittelukilpailujen ratkaisuja osin niitä yhdistellen.
Matkailualueen kokonaisrakenteesta valtatie 8:n länsipuolella muodostui pitkä kokonaisuus, rakennusalueet tukeutuivat VT 8:n rinnalle muodostuvaan rinnakkaiseen
kokoojatiehen. Matkailupalvelujen keskus ja palvelujen ja hotellien vyöhyke sijoittui
keskeiselle ydinalueelle, johon liittyy molemmissa päissä urheilu- ja virkistyspalvelujen sekä retkeilyalueiden vyöhykkeet loma-asuntoalueineen (golf-kentät, hiihtokeskusalue). Leton alue muodosti oman erillisen loma-asuntoalueensa, jonka erottavat
muusta rakenteesta retkeilyalueet ja uusi golf-kenttä. Alueita yhdistivät toisiinsa tiestön lisäksi ulkoilu- ja virkistysreittiverkostot.
Ydinalueen rantavyöhykkeelle osoitettiin jalankulun pääraitin varrelle nauhamainen
hotellien ja palvelujen ketju, johon tiiviimmät majoitusalueet tukeutuvat. Ydinalueella
mahdollistetaan tavoitteiden mukainen palvelu-, hotelli- ja kaupallisen majoituksen toteutus.
VT itäpuolella osoitettiin lentokenttä- ja moottoriurheilutoimintojen laajennukset sekä
aiempaan luonnokseen verrattuna kokonaan uusina toimintoina liikepaikka-alueita
Hiekkasärkkien eteläiseen liittymään ja teollisuus- ja työpaikkatoimintojen aluevaraus
Meinalan teollisuusalueen laajennuksena.
Dyynialueen ja Matkailutien varren pysäköinti- ja rakentamisratkaisujen sekä näköalatievaihtoehtojen osalta nähtävillä oli varsinaisen kaavaluonnoksen lisäksi 5 eri
vaihtoehtoa. Osa ratkaisuista poikkeaa kaavaluonnoksessa esitetystä ratkaisusta liikenteen järjestelyjen ja lakialueen rakentamisen suhteen.

Luonnoksesta jätettiin 24 huomautusta ja annettiin 7 lausuntoa.
Keskeisimmät muutostarpeet lausunnoissa ja muistutuksissa kohdistuivat seuraaville osa-alueille:
 suunnitellun uuden golf-kentän ja hiihtokeskuksen alue
 maisematie ydinalueella
 lentokentän alue
Kaava-alueen eteläosaan ja ydinalueelle ei kohdistunut merkittäviä muutostarpeita
mielipiteissä tai lausunnoissa lukuun ottamatta Matkailutien linjausta ja lakialueen rakentamista. Vaihtoehtoihin otettiin kantaa ympäristökeskuksen ja PohjoisPohjanmaan liiton lausunnoissa. Ympäristökeskuksen lausunnossa esitettiin jatkotyöstettäväksi vaihtoehtoa, jossa lakialueelle Rantakallan ja Lokkilinnan väliselle alueelle sijoittuu vain kevyen liikenteen väylä eikä alueelle sijoiteta uutta hotellia. Pohjois-Pohjanmaan liiton lausunto oli muuten samansuuntainen, alueelle voitaisiin kuitenkin tutkia myös hotellin sijoitusta.
Lentokenttäalueelle todettiin palautteiden käsittelyn perusteella kohdistuvan erilaisia,
osin keskenään ristiriitaisia toiveita ja esityksiä. Kaavoittajan vastineessa lentokenttäalue esitettiin kaavaehdotukseen muutettavaksi kehittämisalueeksi.
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Samoin hiihtokeskuksen ja uuden golf-kentän alueelle esitettiin esitetty useita kommentteja ja kannanottoja maa- ja metsätalouskäytön toimintaedellytysten turvaamiseen liittyen.
Ympäristökeskuksen lausunnossa esitettiin Keskuskarin alueelle luonnoksessa esitettyä kehittämismerkintää edelleen täydennettäväksi.

2. suunnitteluvaiheen kaavaluonnos.
Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta käsitteli palautteet ja vastineet (käsittelyt
22.11.2006, 19.12.2006). Toimikunnan päätöksen mukaan Matkailutietä esitettiin
kehitettäväksi vaihtoehto 2:n pohjalta, kuitenkin siten, että hotelli sijoittuu laelle tien ja
meren väliin.
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Kaavaratkaisuun vastineiden käsittelyn perusteella tehtäviksi esitetyt suurimmat
muutokset kohdistuivat suunnitellun uuden golf-kentän alueelle. Vastineiden käsittelyn
yhteydessä tutkituissa vaihtoehdoissa aluetta esitettiin osoitettavaksi vaihtoehtoisesti
joko matkailun laajennusalueena tai maa- ja metsätalousalueena, jota koskevassa
päätöksenteossa edellytetään huomioitavan matkailun kehittämisedellytykset yleiskaavamääräysten perusteella. Molemmissa vaihtoehdoissa alueet olisivat suunnittelutarvealuetta, jolla alueen maankäytön muutos nykyisestä maa- ja metsätalousalueesta matkailualueeksi edellytettäisiin selvitettäväksi yleiskaavan tarkistuksella tai
asemakaavalla.
Sekä Keskuskarin että lentokentän alueelle oli kaavaluonnoksessa osoitettu kehittämisaluemerkintöjä, joiden määräyksissä todettiin tarkennustarpeita. Lentokenttä- ja
moottoriurheilualue esitettiin osoitettavaksi kehittämisalueena, jonka maankäyttö selvitettäisiin ja arvioitaisiin kokonaisuutena huomioiden erityisesti lentokenttäalueen
mahdolliset muutokset sekä pohjavesialueen asettamat rajoitukset.

Elinkeino- ja maankäyttötoimikunnan päätösten mukaan Rantakallan ja Lokkilinnan väliin osoitetaan uuden hotellin sijoituspaikka. Luonnosvaiheessa hotellin sijoitukselle oli esillä useampia vaihtoehtoja. Oheinen kuva on vaihtoehdosta VE2. Vaihtoehtotarkastelu on selostuksen liitteenä, liite 1.
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5 YLEISKAAVAEHDOTUS JA SEN KUVAUS
5.1 Yleistä
Yleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena oikeusvaikutteisena
yleiskaavana. Kaavaa ei kuitenkaan ole tarkoitus käyttää MRL:n 72§:n mukaisesti
rakennusluvan myöntämisen perusteena. Laadittava yleiskaava toimii maankäyttö- ja
rakennuslain mukaisesti ohjeena laadittaessa ja muutettaessa asemakaavoja sekä
ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. Yleiskaava ei
ole asemakaava-alueella voimassa muutoin kuin asemakaavan muuttamista koskevan suunnittelua ohjaavan vaikutuksen osalta.
Kaavassa määritetään matkailualueen keskeisten toimintojen sijainti, uudet loma- ja
matkailurakentamisen rakentamisalueet, pysyvän asutuksen laajenemisalueet, virkistyskäyttö- ja suojelualueet, liikennejärjestelyt ja tärkeimmät reitistöt. Asemakaavoituksen ohjeena toimiva ohjeellinen mitoitus osa-alueittain on esitetty selostuksen
kohdassa 5.4.

5.2 Yleisperustelu ja kuvaus
Yleiskaavaehdotus on laadittu yleiskaavaluonnoksen pohjalta, siitä saatu palaute
huomioiden. Luonnokseen verrattuna olennaisimmat muutokset kohdistuvat hiihtokeskuksen yhteyteen esitetyn toisen golfkentän alueeseen ja valtatien itäpuoliseen
lentokenttäalueeseen.
Luonnosvaiheen jälkeen tavoite toisen golfkentän rakentamisesta on toistaiseksi jäänyt pois näköpiiristä. Uuden golfkentän alue on sen vuoksi osoitettu matkailutoimintojen tavoitteelliseksi laajenemisalueeksi. Käyttötarkoituksen muutos nykyisestä edellyttää yleiskaavan muutosta tai asemakaavoitusta riittävine selvityksineen.
Valtatien itäpuoliselle alueelle kohdistuu useita erilaisia maankäyttöpaineita lentokenttä- ja moottoriurheilualueen kehittämisestä liike- ja työpaikkatoimintojen toteutukseen.
Alue on tärkeää pohjavesialuetta, mikä voi huomattavasti vaikuttaa maankäyttöratkaisuihin. Alue on yleiskaavaehdotuksessa osoitettu kehittämisalueeksi. Tarkoitus on
erillisellä hankkeella selvittää alueen kehittämismahdollisuudet ja maankäytön vaikutukset.
Rakenteen ja rakentamisen harvetessa keskustasta ulospäin suojelu- ja ulkoilu- ja
virkistysalueiden ulkopuolisia alueita on osoitettu maa- ja metsätalousalueina. Ne
muodostavat myös maankäytön reservin tulevaisuutta ajatellen. Nyt ulkoiluun ja
virkistyskäyttöön osoitettavien alueiden säilyminen on tarkoitus turvata myös tulevaisuudessa. Kaavassa on huomioitu suojelualueet ja arvokkaat luontokohteet.

5.3 Kaavamerkintöjen ja määräysten perustelut, yleiset kaavamääräykset
Kaavamerkinnät ja käytetyt värit matkailun rakennusalueiden osalta perustuvat pääosin yleisesti käytettyihin merkintöihin. Lisäksi on havainnollisuuden vuoksi käytetty
muutamia poikkeavia merkintöjä kaavan rakenteen korostamiseksi. Tällaisia merkintöjä ovat mm. ydinkeskustaa osoittava RM/C-merkinnällä osoitettu alue sekä hotellien
ja keskeiset kaupallisten palvelujen keskittymiä osoittavat symboli-/kohdemerkinnät.
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Matkailun laajenemissuunnat on osoitettu tavoitteellisina matkailutoimintojen laajennusalueina ns. nuolirajaus-merkinnällä, jolla tavoitteelliset laajenemisalueet on osoitettu yleiskaavassa esitetyn pääkäyttömuodon lisäksi. Näillä alueilla käyttötarkoituksen muutos matkailutoiminnoille edellyttää yleiskaavan tai asemakaavan tarkistusta.
Mm. maankohoamisesta johtuen rantaviivan sijainti ei ole alueella yksiselitteinen.
Ranta-alueella maankäytön aluerajaukset eivät kaikilla alueilla noudata peruskartan
rantaviivaa, osin myös vesialuetta on osoitettu tarkoituksenmukaisuussyistä maankäyttöalueiksi. Myös esim. suojelualuevarauksiin sisältyy myös vesialueita maankohomaisesta johtuen. Rantaviiva noudattelee yksityiskohtaisemmin peruskartan rantaviivaa rakennettujen osien yhteydessä ja alueilla, joilla rantaviivan muoto itsessään
liittyy ranta-alueella tapahtuviin muutoksiin ja maankäyttöön esim.
purkausuomien ja veneväylien yhteydessä.

Kaavaan liittyvät seuraavat yleiskaavamääräykset:
1. Alin rakentamiskorkeus tulee olla vähintään +1,9 m N60 korkeusjärjestelmässä.
2. Asemakaavoituksen yhteydessä on huomioitava tehdyt liikennemeluselvitykset.
3. Suunnittelutarvealue.
Yleiskaava-alue on MRL:n 16§:n 3. momentin mukaista suunnittelutarvealuetta.
4. V-1-, VR-3-, VU-1-, VU-2-, VV- ja MY-1- alueilla maisemaa muuttava toimenpide
edellyttää MRL:n 128§:n mukaista maisematyölupaa.
Muut yleiskaavaan sisältyvät kaavamääräykset on esitetty kutakin maankäyttöä koskevassa selostuksen kohdassa.

5.4 Kokonaisrakenne ja mitoitus, matkailun aluevaraukset
Kokonaisrakenne ja kasvusuunnat perustuvat rakennevaihtoehtoon ve 2, jossa rakenne kasvaa urheilu- ja virkistysalueiden ja majoituksen myötä Kalajoen keskustan
suuntaan. Matkailutoimintojen tavoitteelliset laajenemisalueet sekä ydinalueen pohjoispuolella valtatien varrella että raviradan seudulla on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaisena alueena. .Matkailutoimintojen tavoitteellisena laajenemisalueena on lisäksi osoitettu ns. Keskuskarin kainalon retkeily- ja ulkoilualue. Matkailutoiminnoilla
tarkoitetaan majoitusrakentamisen lisäksi erilaisia ulkoilu-, virkistyspalvelu- ja ohjelmapalvelutoimintoja.
Rakentamisen aluevarausten mahdollistaa tavoitteellisen vuodepaikkamitoituksen12000 vp toteutuksen. Matkailun tavoitteellisten laajenemisalueiden toteutukseen ydinalueen pohjoispuolella liittyy vaihtoehtoisia toteutusmahdollisuuksia. Mikäli
kaikki matkailukäyttöön osoitetut alueet toteutettaisiin, kokonaismitoitus ylittyisi suunnitelluilla tehokkuuksilla toteutuessaan arviolta n. 1000 vuodepaikalla. Osa-alueiden
mitoitusta on luonnoksesta kasvatettu mm. Leton sekä Viitapakkojen alueilla, joille on
jonkin verran lisätty loma-asutuksen aluevarauksia. Majoituskapasiteetin jakautuminen alueittain on esitetty oheisessa liitteessä.
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Majoituskapasiteetin jakaantuminen osa-alueittain. Pohjoisosaan osoitettujen matkailutoimintojen tavoitteellisten laajenemisalueiden toteutukseen liittyy vaihtoehtoisuutta sekä
toimintojen että mitoituksen osalta. Kaavaratkaisu mahdollistaa tavoitteiden mukaisen
majoituskapasiteetin kasvun.
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Matkailualueen kokonaisrakenteesta valtatie 8:n länsipuolella muodostuu pitkä kokonaisuus, vt 8:n rinnalle muodostuu koko Hiekkasärkkien alueella rinnakkainen kokoojatie, johon rakennusalueet tukeutuvat. Matkailupalvelujen keskus ja palvelujen ja
hotellien vyöhyke sijoittuu keskeiselle ydinalueelle, johon liittyvät molemmissa päissä
urheilu- ja virkistyspalvelujen sekä retkeilyalueiden vyöhykkeet (mm. golf-kenttä, hiihtokeskusalue, Leton luontoalueet) loma-asuntoalueineen. Rakenne harvenee / rakentamistehokkuus pienenee ja myös rakentamistapa muuttuu näiden keskeisimpien
alueiden ulkopuolella.
Leton alue muodostaa oman erillisen kokonaisuutensa, jonka erottavat muusta rakenteesta retkeilyalueet ja metsätalousalueet. Ydinaluetta ja Leton aluetta yhdistävät
toisiinsa ulkoilu- ja virkistysreittiverkostot, Leton suuntaan on osoitettu kaavassa
myös tieyhteysvaraus.
Ydinalueen rantavyöhykkeelle muodostuu jalankulun pääraitin varrelle nauhamainen
hotellien ja palvelujen ketju, johon tiiviimmät majoitusalueet tukeutuvat. Ydinalueella
mahdollistetaan tavoitteiden mukainen palvelu-, hotelli- ja kaupallisen majoituksen toteutus.

Matkailurakentamisen aluevarauksia on osoitettu seuraavasti:
Matkailupalvelualueet
Kaupallisten matkailupalvelujen keskus on osoitettu merkinnällä RM/C. Alueelle sijoittuu mm. hotellivarauksia, kylpylä ja JukuJuku-maa. Alueen tarkemman suunnittelun
yhteydessä on erityisesti selvitettävä paikoitustarve ja varauduttava rakenteelliseen
pysäköintiin.
Hotellien ja keskeisten matkailupalvelukeskittymien sijainti on osoitettu kaavassa
symbolimerkinnällä toiminnallisen kokonaisrakenteen korostamiseksi. Merkintä osoittaa keskittymien ohjeellisen sijainnin ja niiden tavoitteellisen maankäytön. Merkintöjen mukaisilla toiminnoilla voi olla merkittäviä ympäristövaikutuksia mm. alueen maiseman kannalta. Alueille kohdistuvien maankäytön muutosten ja hankkeiden ympäristö- ja maisemavaikutuksia tulee riittävästi selvittää asemakaavoituksen ja siihen liittyvän vaihtoehtotarkastelun yhteydessä. Em. matkailukeskittyminen aluevarauksiin
liittyvät muut matkailupalveluvaraukset, tehokkaimmat ja tiiviimmät kaupallisen majoituksen alueet ja lomakylät, joita on osoitettu merkinnöillä RM-1 ja RM-2.
Erilaisten matkailupalvelukeskittymien kohteita kaavassa on osoitettu seuraavasti
kohde-/symbolimerkinnöillä rm-h ja rm-p.
rm-h

Merkinnällä on osoitettu hotellien, majoitus- ja kaupallisten
palvelujen keskittymä

rm-p

Merkinnällä on osoitettu majoitus- ja kaupallisten palvelujen keskittymä

RM-1

Matkailupalvelujen alue
Alue on tarkoitettu matkailun kaupallisille palveluille ja majoitustoiminnoille.

RM-2

Matkailupalvelujen alue
Alue on tarkoitettu lomakylille ja kaupalliselle majoitukselle.
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RM-1 ja RM-2-alueilla rakentamisen on suunniteltu perustuvan ensisijaisesti kytkettyyn rakentamiseen, yksittäisten yhden loma-asuntohuoneiston rakennusten osuuden
tulisi olla vähäinen.
Matkailutoimintojen tavoitteellinen laajenemisalue
(nuolirajaus-merkintä)
Merkinnällä on osoitettu alueet, joille on mahdollista osoittaa tulevaisuudessa erilaisia
matkailutoimintoja kuten urheilu- ja virkistyspalvelut, ohjelmapalvelut ja majoitusrakentaminen. Erityisesti Keskuskarin alueella mahdollisia uusia toimintoja suunniteltaessa tulee huomioida luonnonympäristön asettamat reunaehdot. Alueita koskee
seuraava kaavamääräys:
”Alueen käyttötarkoituksen muutos matkailutoiminnoille edellyttää yleiskaavan muutosta tai asemakaavoitusta.”
Loma-asuntoalueet
Loma-asuntoalueille kaavassa on osoitettu aluevarauksia seuraavasti:
RA-1

Loma-asuntoalue
Alue on tarkoitettu tiiviille loma-asutukselle, jolla myös kytketty rakentaminen on mahdollista.

RA-2

Loma-asuntoalue
Alue on tarkoitettu erillisille loma-asuntorakennuksille.

RA-3

Loma-asuntoalue
Alue on tarkoitettu harvalle loma-asuntorakentamiselle, jolla sallitaan
vain vähäinen, ympäristön huomioiva lisärakentaminen.

Perinteisen yksityisen loma-asutuksen alueita on osoitettu merkinnöillä RA-2 ja RA-3.
Aiemmin toteutetut ja valmiiksi rakennetut RA-2 ja RA-3-loma-asuntoalueet säilyvät
pääosin ennallaan. Vanhoja RA-2-alueita voidaan paikoin tiivistää ja laajentaa.
RA-3-alueiden loma-asutus on enimmäkseen rantaan sijoittuvaa loma-asutusta, jota
ei ole tarkoitus merkittävästi lisätä. Ranta-alueille sijoittuvien vanhojen kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden loma-asuntoalueiden RA- maankäyttömerkintöihin liittyy isämääre / s (alue jolla ympäristö säilytetään) alueiden ja niiden luonteen säilymisen turvaamiseksi (Tahkokorvannokka, Keskuskari, Vihaspauha) .
Loma-asutuksen mahdolliset laajenemisalueet Letossa on osoitettu merkinnällä
”RA-res Loma-asutuksen reservialue”. Leirintäalue on osoitettu merkinnällä RL.
Alueen sisäistä käyttöä ei ole tarkemmin yksilöity yleiskaavassa.

5.5 Muut aluevaraukset
5.5.1 Virkistysalueet ja -kohteet, reitistöt
VR-2- ja VU-3-alueita lukuun ottamatta kaavassa osoitettuja virkistysalueita koskee
maisematyölupavaatimus / ks. kohta 5.3 / kaavaan liittyvät yleiskaavamääräykset.
Virkistysalueita yleiskaavassa on osoitettu seuraavasti:
Keskeiset hiekkaranta-alueet ydinalueella on osoitettu uimarantoina (VV).
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Erilaisten urheilu- ja virkistyspalveluiden alueita (VU) on kaavassa osoitettu seuraavilla merkinnöillä:

VU-1

Golfkentän alue
Aluetta koskee kaavamääräys:
”Golfkenttien väylien toteutuksessa tulee erityisesti huomioida toiminnan
edellyttämät suojaetäisyydet. Väylät tulee toteuttaa siten, ettei niistä aiheudu vaaraa kentän ulkopuolisille toiminnoille eikä kenttäalueelle toteutettaville reitistöille."
Alueen toimintoja on tarkoitus kehittää nykyisten nykyisten aluevarausten puitteissa.

VU-2

Hevosurheilun alueet
Aluetta koskee kaavamääräys:
”Alueiden toimintojen toteutuksen tulee perustua asemakaavaan tai
muuhun sitä vastaavaan yksityiskohtaiseen suunnitelmaan, josta käy
riittävällä tarkkuudella ilmi alueen toimintojen, rakentamisen, liikenneyhteyksien ja reitistöjen järjestelyt.”

VU-3

Hiihtokeskuksen alue
Aluetta koskee kaavamääräys:
” Alueelle saa rakentaa toiminnan ja virkistyskäytön kannalta tarvittavia
rakennuksia ja rakennelmia, ulkoilureittejä sekä liikenteen ja yhdyskuntateknisen huollon vaatimat verkostot ja alueet. Alueen suunnittelussa
on kiinnitettävä huomiota alueen luonnon kulutuskestävyyteen, ulkoilun
ohjaamiseen ja maisemamuotojen säilymiseen.
Alueilla tehtävät toimenpiteet eivät saa heikentää niitä luonnonarvoja,
joiden vuoksi kohde on sisällytetty Suomen Natura 2000 –
suojeluverkostoon.”

Merkinnällä on osoitettu osa harjujensuojeluohjelmaan kuuluvasta Maristonpakkojen
Natura 2000-alueesta hiihtokeskusalueella.
Keskeiselle matkailualueelle sijoittuvat rakentamisen ulkopuolelle jäävät alueet on
osoitettu pääosin retkeily- ja ulkoilualueina / VR. Ulkoilu- ja virkistysreitistöt sijoittuvat pääosin retkeily- ja ulkoilualueille.
VR-1-alueita koskevat seuraavat määräykset:
”Alueille saa rakentaa toiminnan kannalta välttämättömän tiestön sekä yhdyskuntateknisen huollon vaatimat verkostot, laitteet ja varusteet
huomioiden kuitenkin alueiden luonne ja niiden maisema- ja luontoarvojen rakentamiselle asettamat vaatimukset ja rajoitukset.
Alueille saa rakentaa toiminnan ja yleisen virkistyskäytön kannalta
tarpeellisia latu- ja ulkoilureittejä, kevytrakenteisia taukopaikkoja, keitto- ja sadekatoksia ja muita vastaavia rakennelmia ja laitteita.”

Maristonpakkojen Natura-alueella sijoittuva retkeily- ja ulkoilualue osa on osoitettu
merkinnällä VR-2. VR-2-alueita koskevat seuraavat määräykset:
” Alueelle saa rakentaa toiminnan ja virkistyskäytön kannalta tarpeellisia
latu- ja ulkoilureittejä sekä virkistyskäyttöön liittyviä rakennelmia. Alueelle saa lisäksi rakentaa toiminnan kannalta välttämättömän tiestön sekä
yhdyskuntateknisen huollon vaatimat verkostot. Alueen suunnittelussa
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on virkistys- ja luontoarvojen säilyttämisen vuoksi erityisesti kiinnitettävä
huomiota metsien käsittelyn periaatteisiin, polku- ja reittiverkoston sijoittumiseen sekä maaperän kulumisen estämiseen.
Alueilla tehtävät toimenpiteet eivät saa heikentää niitä luonnonarvoja,
joiden vuoksi kohde on sisällytetty Suomen Natura 2000 –
suojeluverkostoon.”

Keskuskarin alueelle osoitettu retkeily- ja ulkoilualue on osoitettu merkinnällä
VR-3. Aluetta koskevat seuraavat määräykset:
”Alueen käyttötarkoituksen muutos matkailukäyttöön on selvitettävä
yleiskaavan tarkistuksella tai asemakaavalla, jonka yhteydessä tehdään tarvittavat selvitykset ja vaikutusten arviointi.
Alueen käyttöä suunniteltaessa ja toteutettaessa on otettava huomioon
vesilain 15a §:n mukainen vesistön muuttamiskielto ja luonnonsuojelulain mukaisten arvokkaiden luontotyyppien säilyminen.
Vesistön muuttaminen edellyttää ympäristönlupaviraston poikkeamislupaa”
Yleiskaavassa on esitetty keskeisimmät virkistysreitit, yhteysreitit ja ladut yhdellä
merkinnällä. Pienempiä reittejä ja latuverkostoa ei ole erikseen esitetty.
Myös kelkkareitit on osoitettu kaavaluonnoksessa. Reitistöjen ali-/ylikulkujen sijainnit
on esitetty luonnoksessa ohjeellisina.
Kohdemerkinnät: Erilaisten pienimuotoisten matkailu- ja virkistyskohteiden ohjeellinen sijainti on osoitettu kohdemerkinnällä (vihreä kolmio).

5.5.2 Suojelualueet ja arvokkaat luonnonympäristöt
Luonnonsuojelulain nojalla perustetut alueet on osoitettu luonnoksessa luonnonsuojelualueina merkinnällä SL. Näitä alueita ovat Kalajoen suiston kaksi aluevarausta ja
Vihas-Keihäslahden alue. Alueihin kohdistuu suojelupäätöksissä erikseen määritettyjä erikoisehtoja kuten määräaikaisia kulku- ja metsästysrajoituksia.
Kaikki Natura-2000-alueet on osoitettu erillisellä ”nat”-palloviiva-rajauksella.
Inventoidut, arvokkaiksi arvioidut luontokohteet alueella on osoitettu luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeinä alueina (luo), rajaus pistekatkorajauksella. Inventoitujen kohteiden lisäksi merkinnällä on osoitettu Viitapakkojen ylin lakialue alueen maisemakuvan ja luonnonympäristön säilymisen turvaamiseksi.
Luo-merkinnällä osoitetuista alueista on lisäksi indeksillä erikseen osoitettu seuraavat
alueet:
luo-1

Vihaspauhan suojeltu luontotyyppi
Yleiskaavamääräys: ”Alueen luontotyyppi on LSL:n 29 §:n
mukaisella päätöksellä suojeltua luonnontilaista hiekkarantaa tai puutonta tai luontaisesti vähäpuustoista hiekkadyyniä.”
Alueen pääasialliseksi käyttötarkoitukseksi on suurimmalla osalla osoitettu retkeily- ja ulkoilu, rakennetut loma-asuntoalueet on osoitettu
RA-3- merkinnällä.
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luo-2

Keskuskarin kainalo
Yleiskaavamääräys: ”Alueelle sijoittuu luonnonsuojelulain
tarkoittamia arvokkaita luontotyyppejä. Alueen käyttöä
suunniteltaessa ja toteutettaessa on otettava huomioon
vesilain 15 a §:n mukainen vesistön muuttamiskielto.”
Kaavassa osa alueesta on osoitettu matkailutoimintojen tavoitteelliseksi
laajennusalueeksi, alueen pääkäyttötarkoitus on retkeily- ja ulkoilualue.

Kaavakartalle on rajattu alueelle sijoittuvat pohjavesialueet. Alueita koskee kaavamääräys:
”Alueelle ei saa sijoittaa sellaisia toimintoja, jotka saattavat aiheuttaa
pohjaveden pilaantumista tai likaantumista.
Alueelle rakentamista ja muita toimenpiteitä saattavat rajoittaa vesilain
1:n luvun 18 §:n mukainen pohjaveden muuttamiskielto ja ympäristönsuojelulain 8 §:n mukainen pohjaveden pilaamiskielto.”

5.5.3 Arvokkaat kulttuuriympäristöt ja suojelukohteet
Tahkokorvannokan ja Vihaspauhan lomamökki- / kalamaja-alueet ja Keskuskarin
pienimuotoinen loma-alue on osoitettu kaavassa loma-asuntoalueina merkinnällä
RA-2, johon liittyy lisämääre /s ´alue, jolla ympäristö säilytetään´.

5.5.4 Maa- metsätalousalueet
Nykytilanteessa matkailun ja virkistyskäytön ulkopuolelle jääviä alueita on osoitettu
maa- ja metsätalousvaltaisina alueina merkinnällä M. Alueet muodostavat myös
uusien toimintojen reservialueita tulevaisuutta ajatellen. Merkinnällä on osoitettu seuraavat alueet:
-Metsäalueet Leton suuntaan VT 8 tien varresta lähtien. VT 8:n tienvarsi on
sijaintinsa johdosta potentiaalinen eri maankäyttömuotojen laajennusalue tulevaisuudessa. Peltomaisema kaava-alueen rajalta Kalajoen keskustan
suuntaan on maisemallisesti arvokas ja mahdollisen rakentamisen sijoittamiseen tälle alueelle tulee suhtautua myös kriittisesti.
- Raviradan pohjoispuoleinen maatalouskäytössä oleva alue. Alue on myös
potentiaalinen matkailutoimintojen laajenemisalue tulevaisuudessa, aluetta
tulisi kehittää sen luontaisiin vahvuuksiin ja esim. nykyisiin toimintoihin tukeutuen.
- Rahjan tien risteyksen ympäristö ja alueita VT 8:n itäpuolella
Natura-ohjelmaan kuuluvaan retkeilyalueen pohjoispuolinen lähialue on osoitettu
merkinnällä ´MU, Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityistä ulkoilunohjaamistarvetta´.
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MU- alueita koskee kaavamääräys:
”Alueen metsänhoitosuunnitelmissa tulee huomioida maisema- ja virkistyskäyttöarvot. ”
Leton alueella lampiin rajautuva osa metsäalueesta on maisemallisista syistä osoitettu merkinnällä ´MY-1 , Maa- ja metsätalousalue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja.´
MY-1-alueita koskee kaavamääräys:
”Alueen metsänhoitosuunnitelmissa tulee huomioida maisema- ja virkistyskäyttöarvot sekä Letonlahden herkkä luonnonympäristö. Ojitusten
suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota vesien suojeluun.”
Ilman suodatusta tapahtuvan pintavesien johtamisen kieltämisellä pyritään estämään
ylimääräisten ravinteiden ja lannoitteiden kulkeutuminen rehevöitymiseen herkälle
alueelle. MY-1 alueita koskee maisematyölupavaatimus, ks. 5.3 / kaavaan liittyvät
yleiskaavamääräykset.

5.5.5 Työpaikka-alueet
Teollisuus- ja työpaikkatoimintojen laajennusalueet Meinalan teollisuusalueen
läheisyydessä on osoitettu merkinnällä ´TPY / teollisuus- ja työpaikka-alue, jolle
ympäristö asettaa erityisiä vaatimuksia´. Alue sijoittuu matkailualueen läheisyyteen VT 8:n itäpuolelle. Tien ja työpaikka-alueen väliin jäävän suojaviherkaistan tarkoituksena on turvata tienvarsimaiseman säilyminen matkailualueen osalla.
Rahjan satamaan johtava tien varrelle on osoitettu pieni, olemassa olevien teollisuustoimintojen alue merkinnällä ´TY / teollisuusalue, jolle ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia´.
VT 8:n varteen sijoittuvat yksittäiset kaupallisten palvelujen pisteet on osoitettu kaavassa merkinnällä ´KP, Kaupallisten palvelujen alue´. Toinen alueista sijoittuu
Hiekkasärkkien eteläisen liittymän yhteyteen, toisella alueella toimii keramiikkapaja.
Viimemainittuun aluevaraukseen on osoitettu laajennus.

5.5.6 Liikennealueet
Tieverkko ja kevyenliikenteen yhteydet
Yleisten teiden alueet on osoitettu LT-merkinnällä, tiestön osalta on lisäksi osoitettu
kokoojatason tiestö ja yhdystiet, tiestöä ei ole yksityiskohtaisemmin luokiteltu. Dyynin lakialueella on kokoojatien rinnalle osoitettu erillinen hidaskatumaiseksi tarkoitettu
maisematieosuus, jonka yhteyteen sijoittuu pysäköintialueita.
Keskeisimmät laajat pysäköintialueet on osoitettu LP-merkinnällä, muutoin paikoitus
sisältyy rakennettaviksi osoitetuille alueille. Ydinalueella yksityiskohtaisessa suunnittelussa tulee varautua ainakin osin rakennusten yhteyteen sijoittuvaan rakenteellisen
pysäköintiin.
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Periaatekaavio/-leikkaus kokoojakadun ja hidaskadun-paikoituksen minimitilatarpeista dyynin laelle sovitettuna.

Alueen eteläisen sisääntulon yhteyteen on osoitettu tilavarauksia eritasoristeysratkaisujen tarpeisiin Tiehallinnon Oulun tiepiirin laatiminen alustavien suunnitelmien pohjalta. Risteysalueelle on osoitettu kevyenliikenteen yhteystarvemerkintä valtatien itäpuolelle.
Hiekkasärkkien pääliittymässä (eteläinen liittymä) varaudutaan pitkällä tähtäimellä risteysjärjestelyihin, jotka mahdollistavat eritasoliittymän kehittämisen alueelle. Ydinalueelta etelään ja pohjoiseen jatkuu valtatien rinnalla uusi kokoojatieyhteys, johon rakennusalueet tukeutuvat. Ydinalueella nykyinen Matkailutie toimii kokoojana, dyynialueella tietä ja liikenneympäristöä kehitetään sekä maisematien ja paikoituksen että
kokoojatien ja kevyen liikenteen pääraitin tavoitteet huomioiden.
1. luonnosvaiheeseen sisältynyttä uutta, valtatien rinnalle sijoittuvaa kokoojatieyhteyttä ei nykyisten suunnitelmien puitteissa ole kaavaratkaisuun voitu sisällyttää. Mahdollisen kokoojatievarauksen toteutusmahdollisuutta VT 8:n itäpuolelle ei ole yksityiskohtaisemmin selvitetty
Koko Hiekkasärkkien alueelle osoitetaan keskeiset eri liikkumismuotojen yhteysreitit
ja niihin liittyvä väylien ja ulkoilureittien ali /ylikulkuihin. Myös Leton suuntaan on osoitettu tieyhteystarve-merkintä.

Venesatamat
Keskuskarin satama-alue on osoitettu satama-alueena merkinnällä LS. Jokisuuhun
Kalajoen keskustan on osoitettu pienvenesatama (LV). Yhteydet em. Satamaalueille on osoitettu veneväylä-merkinnällä. Pienemmät, loma-asutusalueita palvelevat venerannat on osoitettu veneranta-symbolimerkinnällä.
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Huoltoasema
Eteläisen liittymän yhteyteen on osoitettu alueella toimivan liikerakennuksen / huoltoaseman alue merkinnällä ´LH / huoltoasema-alue´.
Rautatien yhteysradan tarve
Rahjan satamaa palveleva rautatien yhteystarve on maakuntakaavan mukainen.

5.5.7 Kehittämisalue
Valtatien itäpuolella lentokentän ja sen läheisyyteen sijoittuvan moottoriurheilualueen
ympäristö on kokonaisuudessaan osoitettu kehittämisalueena, jota koskevat seuraavat suunnittelumääräykset:
” Alueen kehittämisestä matkailun, ilmailun ja moottoriurheilun tarpeisiin
tehdään ympäristövaikutusten arviointi tai YVA-lain mukainen selvitys.
Kaupungilla on MRL:n 112§:n mukaisesti etuosto-oikeus etuostolain
5§:n 1. momentissa asetetusta pinta-alarajoituksesta riippumatta.
Asemakaavaa laadittaessa tehdään alueen toteuttamisesta kertyvien
hyötyjen ja kustannusten jakamiseksi kunnan ja kiinteistönomistajien
kesken kiinteistöjärjestely, siten kuin siitä erikseen säädetään, milloin jakamiseen tämän lain säännöksistä poikkeavalla tavalla on olosuhteista
johtuen erityistä syytä. (MRL 112§).”

5.5.8

Muut alueet ja merkinnät
Suojaviheralueet
VT 8:n varteen on osoitettu molemmin puolin EV- suojaviheralue, jonka leveys
vaihtelee sijainnista ja maankäytöstä riippuen n. 50 – 100 m välillä. Kaavamerkintään
ei liity erityisiä kaavamääräyksiä. EV-alueilla tulee metsänhoitotoimissa ja suunnitelmissa huomioida alueiden sijainti ja luonne osana keskeistä matkailuympäristöä ja
valtatien tienvarsimaisemaa.
Yhdyskuntateknisen huollon alueet on osoitettu merkinnällä ET. Merkinnällä on
osoitettu esim. vedenottamot, muuntamot, lämpökeskukset ja pumppaamot.
Vesialueet on osoitettu merkinnällä W.

5.6 Kaavaehdotuksen suhde tavoitteisiin ja suunnitelmiin
5.6.1 Suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin
Kaavaratkaisu huomioi valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden eri osa-alueita
seuraavasti:
Toimiva aluerakenne, eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elämisen laatu
Kaavaratkaisu hyödyntää keskeisellä ydinalueella olevia rakenteita ja ratkaisuja sekä alueen luontaisia vahvuuksia mm. keskittämällä rakenne olevaan rakenteen ja
tiestön yhteyteen VT 8 länsipuolelle. Kasvutavoitteiden edellyttämistä uusista aluevarauksista johtuen alueelle muodostuu kuitenkin pitkä, nauhamainen rakenne, joka
edellyttää myös infrastruktuurin laajennuksia. Uusi VT 8:n vartta taajamaan suuntau-
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tuva kasvusuunta hyödyntää olevia virkistysalueita, edistää ympärivuotista käyttöä ja
lähentää matkailualuetta ja Kalajoen keskustaa toisiinsa.

Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat
Kaavalla edistetään luonnon virkistyskäytön edellytyksiä erilaisten reitistöjen ja ohjelmapalvelualuevarausten lisäämisen myötä. Kaava-alueen jakautuminen erityyppisiin
toiminnallisiin vyöhykkeisiin edistää vapaa-ajan vyöhykkeiden kehittämistä toimiviksi
kokonaisuuksiksi
Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto
Alueelle kaavoituksen pohjaksi laadittu liikennejärjestelmäsuunnitelma huomioi autoliikenteen lisäksi kevyenliikenteen ja muiden liikkumismuotojen sekä matkailunohjelmapalvelujen yhteystarpeet. Vaikka matkailukeskusalueen pitkä kokonaisrakenne lisää autoliikennettä, kaupallisen majoituksen keskittäminen palvelujen läheisyyteen
yhdessä toimivien kevyenliikenteen yhteyksien kanssa puolestaan vähentää autoliikenteen tarvetta alueella.

Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet
Luontokohteiden, luonnonsuojelu- ja Natura-alueiden huomioiminen kaavassa turvaavat luontoarvoiltaan arvokkaiden kokonaisuuksien säilymisen matkailukeskusalueen ympäristössä. Voimakas matkailun kasvu suojelualueiden lähialueella edellyttää
kuitenkin kulunohjausta ja kattavia reitistöjä.
Maankohoamisrannikon erityispiirteet on huomioitu turvaamalla laajojen yhtenäisten
rakentamattomien ranta-alueiden säilyminen. Kaavassa ei ole osoitettu merkittäviä
uusia rakennusalueita meren rannan läheisyyteen eikä jokisuistoon. Kaavaan sisältyvillä Natura-alueilla ja luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeiksi määritetyillä alueilla on suuri merkitys vapaiden ranta-alueiden turvaamisessa. Viitapakkojen keskeinen dyynialue on jätetty rakentamisesta vapaaksi. Keskuskarin alueella
alueen käytön suunnittelun edellytetään perustuvan lisäselvityksiin. Maankohoamiseen liittyen esim. Vihaspauhan luontotyypin alueella suojelualuevaraukseen sisältyy
myös vesialueita.
Keskuskarin satama-alueen alustavista vaihtoehdoista kaavassa on päädytty ratkaisuun, jossa varsinainen satama-alue sijoittuu ulommaiseen osaan, jotta veneväylän
kunnostus ei vaatisi jatkuvaa ruoppausta. Rannan pakeneminen aiheuttaa tulevaisuudessa muutoksia myös keskeiseen uimaranta-alueeseen, jolloin rakennetun ympäristön ja rannan keskinäiset suhteet muuttuvat.

5.6.2 Suhde maakuntakaavaan
Kaavaratkaisu edistää alueen matkailun vetovoimaisuuden kasvua hyödyntäen alueen nykyisiä matkailupalvelualueita sekä luontoon ja kulttuuriympäristöihin liittyviä
virkistys- ja vapaa-aikatoimintoja. Kaavaratkaisu huomioi alueen arvokkaat luontokohteet ja suojelualueet sekä säilyttää keskeiset maisemakokonaisuudet. Ydinalueen
matkailupalvelualueen rakenne ja alueelle osoitetut palvelujen ja hotellirakentamisen
aluevaraukset mahdollistavat ja tukevat matkailualueen kasvua ja kehittymistä valtakunnallisesti merkittävänä matkailualueena.
Luontotyyppien muutosvaikutukset on huomattavissa hyvin mm. toiminnallisesti keskeisesti sijoittuvassa ns. Keskuskarin kainalossa. Alueelle kohdistuu matkailu- ja virkistystoimintojen laajenemispaineita, nykytilanteessa alueen luontoarvot rajoittavat
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alueen käyttöä. Pitkällä tähtäimellä maankohoaminen saattaa muuttaa tämänkin alueen maankäyttöedellytyksiä.
Kaavaratkaisu huomioi maakuntakaavassa alueelle osoitetut aluevaraustarpeet koskien arvokasta harjualuetta, luonnonsuojelu- ja pohjavesialuetta sekä reitistöjä, tiestöä, veneväyliä/ satamaa sekä lentokenttäaluetta. Maakuntakaavaan sisältyy rantavyöhykkeelle osoitettu valtakunnallisesti merkittävä maisema-alue, joka on osoitettu
merkinnällä ´kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti
tärkeä alue´. Kaava pyrkii turvaamaan rantamaiseman keskeisten maisemaelementtien ja ominaispiirteiden säilymisen sekä luonnonympäristön että siihen liittyvän rakennetun kulttuuriympäristön osalta.
Maaseutuelinkeinojen säilymis- ja kehittämisedellytykset on otettu ratkaisussa huomioon säilyttämällä maanviljelyksen kannalta keskeisiä peltoalueita. Hiekkasärkkien
ydinalueella on huomioitu mahdollisuus maatalousalueen kehittäminen matkailua
hyödyntäen
Metsätalouden edellytykset matkailualueella vähenevät virkistysalueiden lisäämisen
myötä. Suunniteltujen uusien virkistysaktiviteettien toteutus edellyttää myös turkistarhauksen siirtymistä pois keskeiseltä matkailualueelta. Alueen turkistarhoista kahdelle
joudutaan osoittamaan kaavaratkaisun perusteella nykyistä paremmin toimintaan soveltuva alue kauempana muusta rakennetusta ympäristöstä, yhden tarhan toimintaedellytykset säilyvät myös kaava-alueella matkailutoimintojen laajenemisesta huolimatta.
Matkailun voimakas kasvu ja siihen liittyvä kulutus ja matkailupalvelujen rakentaminen erityisesti rannan läheisyyteen ja dyynialueelle muodostavat riskin luontoarvoille,
maisemalle ja luonnonympäristön kestävälle käytölle. Erityisesti kattavalla eri liikkumismuotojen reitistöverkostolla ja liikkumisen ohjaamisella on keskeinen merkitys
luontoon kohdistuvan kulutuksen kanavoimisessa. Laaditun Natura-arvioinnin mukaisesti Natura-alueiden luontoarvot voidaan turvata matkailun kasvusta huolimatta.
Kaavassa osoitetut reitistöt ja virkistysalueet tukevat maakuntakaavan viheryhteystarve-merkintään sisältyvän seudullisen virkistysalueiden ja reitistöjen jatkuvuutta.

5.6.3 Kaavaratkaisun suhde alueelle laadittuun matkailun kehittämissuunnitelmaan
Ratkaisu mahdollistaa pääosin matkailunkehittämissuunnitelman laadullisten ja määrällisten tavoitteiden toteutuksen. Kaava mahdollistaa kaupallisen majoituskapasiteetin osuuden merkittävän lisäämisen ja monipuolisen majoitusrakentamisen. Hotellien
ohella kaupallinen toteutettava uusi majoitusrakentaminen ydinalueella keskittyy tavoitteiden mukaisesti lomakylämäiseen toteutukseen, väljempi uusi lomarakentaminen sijoittuu pääosin ydinalueen ulkopuolelle.
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5.7 Kaavan keskeiset vaikutukset

5.7.1 Taloudelliset vaikutukset, matkailu, muut elinkeinot
Yleiskaavalla edistetään erityisesti alueen matkailuelinkeinon kehitystä, mittavimmat
taloudelliset vaikutukset liittyvät nimenomaan matkailuelinkeinoon ja sen kasvuun.
Matkailuelinkeinon kasvun taloudellisten vaikutusten ohella merkittävä vaikutus on
suunnitellun kasvun edellyttämillä investoinneilla ja niiden työllistävällä vaikutuksella.
Yleiskaavan toteutukseen liittyvät yleiset kustannukset koostuvat yhdyskuntatekniikan
toteutuskustannuksista, kaavoituskustannuksista sekä tiestön, liikennejärjestelyjen ja
reitistöjen aiheuttamista kustannuksista. Aluerakentamiskustannuksissa tiestön ohella olennaisimman osan muodostaa vesihuollon toteutuksesta aiheutuva kustannus.
Lisäksi alueella tulee varautua matkailuympäristön maisemoinnin ja ympäristönhoidon aiheuttamiin kustannuksiin. Pelkästään majoituskapasiteetin kasvun edellyttämän rakentamisen laajuus on suuruusluokaltaan n. 200 000 kem2, minkä päälle tulevat lisäksi toteutettavan palvelurakentamisen investoinnit. Kaavan taloudellisia vaikutuksia on arvioitu suunnitteluaineiston erillisessä liitteessä.

5.7.2 Natura-arviointi
5.7.2-1 Yleistä
Yleiskaavaan liittyen on laadittu erillinen luonnonsuojelulain 65§:n tarkoittama Naturaarviointi ´Hiekkasärkkien osayleiskaavan Natura-arviointi´( Ramboll, 2007).
Natura-arvioinnissa arvioitiin Kalajoen hiekkasärkkien osayleiskaavan vaikutuksia
Kalajoen suiston, Vihas - Keihäslahden ja Maristonpakkojen Natura 2000- alueiden
luontodirektiivin luontotyyppeihin sekä EU:n luontodirektiivin liitteen II lajeihin ja lintudirektiivin liitteen I lintuihin lisääntyvän rakentamisen, lisääntyvän urheilu-, ulkoilu ja
virkistysliikunnan sekä muun maankäytön suhteen.
Kaavassa kaikki muut alueet on osoitettu luonnonsuojelualueiksi SL-merkinnällä
paitsi Maristonpakkojen alue, joka on osin retkeily- ja ulkoilualuetta (VR-3) ja osin urheilu- ja virkistyspalvelujen aluetta (VU-3).
Vaikutusten arvioinnin lisäksi selvityksessä on käsitelty haitallisten vaikutusten estämiseksi ja lieventämiseksi tarvittavia toimenpiteitä. Natura-arviointi on osa kaavan
suunnitteluaineistoa. Tähän kaavaselostukseen on koottu tiivistetysti keskeinen tieto
kaavan vaikutuksista ja arvioinnin johtopäätöksistä. Luontotyyppien, luontoarvojen ja
vaikutusten arviointiin liittyvät yksityiskohtaiset tiedot löytyvät Naturaarviointiraportista. Selostuksen liitteeseen on lisäksi koottu raportin keskeinen arviointiosuus osa-alueittain (liite 5.7.2.1: Yleiskaavan vaikutukset Natura-alueisiin ja
niiden luontoarvoihin).

5.7.2-2 Yleiskaavan vaikutukset Natura-alueisiin
Hiekkasärkkien rantaharjualueen osayleiskaavan tavoitteena on matkailun edellytysten turvaaminen. Kaavoitettavalla alueella on myös useita arvokkaita luontokohteita
ja kaavan yhtenä tavoitteena on suojeluarvojen huomioiminen. Toisaalta luon-
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nonympäristöarvoja pyritään hyödyntämään myös matkailussa. Osayleiskaavan
vaikutukset muodostuvat lisääntyvästä rakentamisesta, lisääntyvästä urheilu-,
ulkoilu- ja virkistysliikunnasta sekä muusta maankäytöstä.

Maristonpakat
Osayleiskaavan aiheuttamista vaikutuksista eniten vaikutuksia kohdistuu Maristonpakkojen alueelle. Mariston luontotyypit ovat kulutukselle herkkiä dyynejä,
liikkuvia dyynejä, variksenmarjadyynejä sekä kuivia kanerva- ja variksenmarjadyynejä. Maristonpakkojen alueelle kohdistuu nykyisellään jo paljon virkistyskäyttöä, joka
kaavan toteutuessa tulee entisestään lisääntymään.
Maristonpakkojen Natura-alueelle ei vielä toistaiseksi ole olemassa hoito- ja käyttösuunnitelmaa, sen laatiminen on vireillä. Suunnitelman merkitys onkin ensiarvoinen.
Hoito- ja käyttösuunnitelman ansiosta alueen reitistöä voidaan kehittää ja ohjata kulkua pois herkimmiltä alueilta tai jopa perustaa alueita, joilla liikkuminen on rajoitettua.
Hoito- ja käyttösuunnitelmassa voidaan myös esittää alueita, joiden kasvillisuutta pyritään ennallistamaan ja palauttamaan. Kaavan vaikutukset ko. luontotyyppeihin
ovat voimakkaita, mutta vaikutuksia pystytään lieventämään hoito- ja käyttösuunnitelman avulla. Edellä esitettyyn perustuen hankkeen ei arvioida vaikuttavan merkittävästi heikentävästi niihin luontoarvoihin, joiden perusteella Maristonpakkojen alue on otettu osaksi Natura 2000-suojeluverkostoa.

Vihas - Keihäslahden ja Kalajoen suiston Natura-alueet
Vihas - Keihäslahden ja Kalajoen suiston Natura-alueille kohdistuu lieviä vaikutuksia
luontotyyppeihin rannikon laguunit, laajat matalat lahdet ja jokisuistot. Vaikutukset
aiheutuvat rehevöitymisestä, joka on seurausta lisääntyvästä loma-asutuksesta ja
ruoppauksen aiheuttamasta veden samentumisesta. Rehevöitymistä lieventää uuden
loma-asutuksen sijainti viemäriverkon alueella. Ruoppauksesta aiheutuvat haitat ovat
lyhytkestoisia (pääosin työn keston aikaisia), jonka jälkeen tilanne palautuu ennalleen (ei pysyviä vedenlaadun muutoksia).
Hankkeen ei arvioida vaikuttavan merkittävästi heikentävästi niihin luontoarvoihin, joiden perusteella Vihas - Keihäslahden alue ja Kalajoen suiston alue
on otettu osaksi Natura 2000-suojeluverkostoa.

Luontodirektiivin mukaiset lajit
Luontodirektiivin mukaisista lajeista kaavalla voidaan katsoa olevan vaikutuksia ainoastaan upossarpion kannalta. Upossarpio kasvaa Vihaslahden itärannalla lintutornin edustalla. Kaavassa ei ole osoitettu ko. alueelle toimenpiteitä, jotka vaikuttaisivat lajin menestymiseen alueella. Kaavan vaikutukset ovatkin lähinnä epäsuoria,
mm. lisääntyvästä loma-asuntorakentamisesta johtuvaa rehevöitymistä. Rehevöitymisen määrää on vaikea arvioida ennakolta. Vihaslahden veden vaihtumista edistää
nykyisellään auki pidettävä kanava. Upossarpio hyötyy myös alueella tapahtuvasta
laiduntamisesta. Nämä toimenpiteet myös jatkossa toteutettuna vähentävät rehevöitymisen vaikutuksia. Upossarpion menestymiseen alueella vaikuttaa myös maankohoaminen.
Kaavan toimenpiteiden vaikutus ei ole merkittävä upossarpion menestymisen
kannalta.
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Luonto- ja lintudirektiivin mukaiset lajit
Osayleiskaava ei vaikuta merkittävästi luonto- ja lintudirektiivien mukaisiin lajeihin. Lintudirektiivin mukaisten lajien pesimäalueet ovat pääosin liikkumisrajoitusalueita, joilla liikkuminen on kielletty lintujen pesintäaikaan 1.5.-10.8.
5.7.2-3 Haitallisten vaikutusten lieventäminen
Kappaleessa käsitellään vain niitä luontotyyppejä, joihin on arvioitu kohdistuvan vaikutuksia. Vaikutusten lieventämismahdollisuuksia on esitetty yksilöidymmin Naturaarviointia koskevassa liitteessä alueittain eri luontotyyppien osalta.
Maristonpakat
Maristonpakkojen alueelle olisi kiireellisesti laadittava alueen hoito- ja käyttösuunnitelma. Tämän avulla virkistyskäytön edellytyksiä voitaisiin parantaa ja kulkua ohjata pois suojelun kannalta arimmilta alueilta. Siten voitaisiin myös ehkäistä maaperän
ja kasvillisuuden kulumista. Liikkumisen ohjaaminen on tärkein keino, jolla alueen
luonnonarvoja voidaan säilyttää. Alueen ongelmana on kaavan myötä lisääntyvä virkistyskäyttö kulutukselle herkillä luontotyypeillä (liikkuvat alkiovaiheen dyynit, variksenmarjadyynit, kuivat kanerva- ja variksenmarjadyynit). Alueen reitistöä on kunnostettu ja kehitetty, mutta jatkossa suunnittelu tulisi tehdä enemmän luonnonarvoja
huomioivalla tavalla eli nimenomaan käyttö- ja hoitosuunnitelman avulla.
Pahoin kuluneet alueet ja mm. turhat polut suositellaan ennallistettaviksi palauttamalla kasvipeite. Kasvillisuuden palautuminen vaurioituneille alueille lisää alueen kulutuskestävyyttä ja parantaa maisemallista ilmettä, ohjaa kulkua muille alueille ja sitoo alueella vallitsevan maalajin.
Jyrkät dyynien rinteet tulisi rauhoittaa liialliselta kulkemiselta rakentamalla jyrkimmille ja kuluneimmille poluille portaat yms. rakenteet.

Vihas – Keihäslahti
Vihas - Keihäslahden alueella kaavan mukaiset toimenpiteet aiheuttavat lieviä vaikutuksia luontotyyppeihin ”rannikon laguunit” ja ”laajat matalat lahdet”. Vaikutukset ovat
kaavasta epäsuorasti johtuvia; matalat lahdet ja laguunit rehevöityvät helposti. Ongelmaa voidaan pitää yleisenä Itämeren ongelmana, mutta helpoiten rehevöityvät
juuri ko. suojaiset lehdet, joissa veden vaihtuvuus on vähäisempää. Lieventämismahdollisuudet ovat siten rajallisia, mutta paikallisella tasolla tulee huolehtia mm. jätevesien viemäröinnistä, erityisesti loma-asutusalueilla.
Vihaslahtea mereen yhdistävien kanavien auki pitäminen on tärkeää myös jatkossa; nämä lisäävät veden vaihtuvuutta alueella ja ehkäisevät pahinta rehevöitymistä ja
umpeenkasvua.
Rehevöitymisen vaikutuksia voidaan lieventää luonnonhoitotoimin, kuten raivauksin, kosteikoiden ennallistamistoimin ja laiduntamalla.
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Kalajokisuu
Kalajokisuulla pienvenesatamaan johtavan väylän ruoppauksella on lievä vaikutus
luontotyyppiin ”jokisuistot”. Ruoppauksen vaikutuksia pyritään ehkäisemään mm. töiden ajoittamisella pääosin lintujen pesintäajankohdan ulkopuolelle. Ruoppauksesta
aiheutuva veden samentuminen on suhteellisen lyhytkestoista (maksimissaan 2 kk)
ja ohimenevää. Ennen ruoppauksen aloittamista on laadittava seurantaohjelma,
jossa määritetään toimenpiteet haitallisten vaikutusten seuraamiseksi ja vähentämiseksi.
Kalajokisuun ja Letonnokan dyynialueille kohdistuu jatkossa lisääntyvää virkistyskäyttöpainetta. Tämän vuoksi on tärkeää, että alueiden liikkumisrajoituksista informoidaan riittävästi ja alueet ovat selvästi merkittyjä maastossa.
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5.7.3 Ympäristö ja maisema, muut luontoarvot
Kaavaratkaisu huomioi inventoidut luontokohteet, päätösten mukaiset suojelualueet
sekä Natura-alueet.
Viitapakkojen alueella maisemakuva muuttuu rakentamiseen liittyen rannan puolella,
muutoin eteläosan maisemakuva ja -rakenne säilyy pääosin nykyisellään. Kaavaratkaisu turvaa Viitapakkojen arvokkaimman lakialueen säilymisen golf-kenttäalueen ulkopuolella, alueelle sijoittuva uusi lomarakentaminen vähentää kuitenkin osin alueen
luonnonmukaisuutta. Myös ranta-alueen luontoarvot vähenevät jonkin verran eteläosassa.
Pohjoisosassa mahdollisen, luonnosvaiheessa esillä olleen golf-kentän toteutus (ks.
kohta 4.2.2-3) ja siihen liittyvät rakennusalueet muuttaisivat maisemakuvaa nykyisellä maa- ja metsätalousalueella, joka muuttuisi rakennetuksi matkailuympäristöksi.
Muut pienimuotoisemmat virkistystoiminnat voidaan toteuttaa hienovaraisemmin
maastoon sopeuttaen, toisaalta tällöin alueen ympäristöön saattaa paikoin kohdistua
maisemointi- ja viherrakentamistarpeita myös aktiivitoimintojen ulkopuolisilla alueilla.
Perinteinen valtatielle näkyvä viljelymaisema on mahdollista säilyttää. Ympäristön
häiriötekijät vähenevät ja muiden toimintojen kehittämisen edellytykset parantuvat turkistarhan ja ampumaradan poistuessa.
Ydinalueella nykyinen maisemarakenne säilyy Keskuskarin aluetta lukuun ottamatta.
Rantamaiseman muutokset ovat sidoksissa rakentamisen toteutustapaan ja käytettäviin kerroslukuihin.
Eteläisen liittymän yhteyteen suunnitellulla liikennealueiden varauksilla on toteutuessaan merkittäviä vaikutuksia sekä VT 8:n tienvarsimaisemaan että matkailumaisemaan.
Tiedossa olevat liito-oravahavainnot sijoittuvat alueille, jotka on kaavaehdotuksessa
osoitettu retkeily- ja ulkoilualueiksi, joilla maisemaa muuttava toimenpide edellyttää
maisematyölupaa. Eteläosassa liito-oravahavainto kohdistuu jo rakennetulle lomaasuntoalueelle, jolle ei kohdistu yleiskaavasta aiheutuvia muutoksia. Pohjoisosassa
liito-oravahavainto kohdistuu Maristonpakkojen Natura-alueelle, jolla liito-oravan
elinympäristö pystytään huomioimaan alueelle laadittavassa hoito- ja käyttösuunnitelmassa.
Pohjavesialue on huomioitu yleiskaavassa, alueelle ei osoiteta sellaisia uusia toimintoja, jotka voisivat saada aikaan ohjaveden pilaantumista.

5.7.4 Yhdyskuntarakenne ja -talous
Ydinalueen rakenne tukeutuu pääosin nykyisiin verkostoihin ja rakennusalueisiin, rakenne kasvaa nauhamaisena sekä pohjoiseen että etelään.
Pohjoisosassa uusilla rakennusalueilla etäisyys ydinalueen muihin matkailupalveluihin kasvaa, toisaalta etäisyys Kalajoen keskustan palveluihin lyhenee. Ratkaisu
mahdollistaa haluttaessa nykyistä paremmat yhteydet myös Leton alueelta muulle
matkailualueelle. Pohjoisosan uudet virkistyskäyttötoiminnot kuten luonnosvaiheessa esillä ollut mahdollinen uusi golfkenttä (ks. kohta 4.2.2-3) voivat hyödyntää hiihtokeskusalueen rakenteita ja tehostaa toteutuessaan tämän alueen ympärivuotista käyt-
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töä. Ratkaisun toteutukseen voi liittyä muutospaineita myös Kalajoen taajaman reunaalueella.
Kokonaisuutena nauhamaisesta rakenteesta johtuen uusien tieyhteyksien rakentamistarve lisääntyy ja alueen infrastruktuuri laajenee.

5.7.5 Matkailu ja vetovoimaisuus, palvelut
Ratkaisu mahdollistaa tavoitteiden mukaisen kasvun. Eteläisimmän osa-alueen majoitusrakentaminen pääosin perinteistä loma-asumista. Ydinalueella ratkaisu mahdollistaa kaupallisen majoituksen ja hotellien toteutuksen tavoitteiden mukaisesti. Pohjoisosassa uudet majoitusalueet on varattu sekä kaupalliseen majoitukseen että perinteisempään lomarakentamiseen.
Matkailukeskuksen vetovoimaisuus lisääntyy palvelutarjonnan lisääntyessä, joskin
voimakkaan kasvun myötä saatetaan menettää osa aiemmista asiakasryhmistä.
Ydinalueen toiminnallinen vetovoimaisuus perustuu nauhamaiseen, kävelyratin yhdistämään palvelujen ketjuun. Rakenne mahdollistaa tavoitteiden mukaisen palvelurakenteen alueelle. Rantamaisemaa voidaan edelleen hyödyntää keskeisenä vetovoimatekijänä. Eteläisimmässä osassa alueen vetovoimaisuus perustuu nykyisen golfkentän palvelujen kehittymiseen, alueen luonnonympäristöön ja reitistöihin. Pohjoisosassa vetovoimatekijät liittyvät nykyiseen hevosurheilualueeseen, hiihtokeskuksen
ja Maristonpakkojen reitistöihin ja Leton luontoalueet. Alueelle luonnosvaiheessa
kaavailtu golf-kenttä lisäisi alueen vetovoimaisuutta merkittävästi ja mahdollistaisi
majoituskapasiteetin toteutumisen suunnitellusti.
Ydinalueelle johtavan alueen pääsisääntuloristeyksen rooli korostuu sekä toiminnallisuuden että vetovoimaisuuden suhteen. Mahdollisen laajamittaisen liikerakentamisen
toteutukseen liittymän lähialueille (kaavassa osoitettu kehittämisalue) liittyy paitsi
mahdollisuuksia myös merkittäviä riskejä matkailualueen ja sen imagon kannalta.

5.7.6 Kulttuuriarvot ja -ympäristöt
Kaavaratkaisu huomioi kulttuurihistoriallisesti arvokkaat Tahkokorvannokan, Vihaspauhan ja Keskuskarin lomamökki-/kalamökkialueet ja mahdollistaa osaltaan niiden
säilyttämisedellytykset.

5.7.7 Sosiaaliset vaikutukset
Ydinalueella jo rakennetut perinteiset loma-asutusalueet säilyvät ennallaan. Matkailullinen virkistyskäyttö lisääntyy, palvelujen ja majoituksen lisäykset mahdollistavat
myös nykyistä monipuolisemmat asiakasryhmät.
Alueen eteläosassa nykyinen maatalousympäristö muuttuu osin loma- ja matkailuympäristöksi, elinkeinorakenteen muutokseen liittyy myös sosiaalisia muutoksia.
Pohjoisosissa alueiden matkailualueiden mahdollisista uusista aktiviteeteista ei ole
vielä olemassa päätöksiä, vaikutukset ovat osin sidoksissa niiden luonteeseen. Esimerkiksi luonnosvaiheessa kaavailtu uusi golf-kenttä aiheuttaisi muutoksia sekä yleiseen virkistyskäyttöön että elinkeinorakenteeseen alueen pohjoisosassa.

61

Kaavojen ohjausvaikutuksesta huolimatta Hiekkasärkkien alueelle on syntynyt myös
pysyvää asumista. Asutus on kuitenkin syntynyt loma-asutuksen ja matkailun ehdoilla. Kotipaikkatunnetta tunnetta ei ole muodostunut, koska rakennukset voivat omistajanvaihdosten myötä muuttaa luonnettaan takaisin matkailukäyttöön. Yleiskaavan sisältönä on edelleen matkailu ja loma-asuminen.

5.7.8 Liikenne
Pitkä kokonaisrakenne lisää autoliikennettä. Matkailutien kapasiteetti saattaa osoittautua riittämättömäksi vilkkaimpina aikoina ja erityisesti suurempien tapahtuminen yhteydessä. Suunniteltu matkailun voimakas kasvu voi myös aiheuttaa ydinalueen ruuhkautumista ja sisäisen liikenteen ohjautumista osin VT 8:lle. Matkailutien kehittäminen
maisematienä on osin ristiriidassa kokoojatien tavoitteiden kanssa.
Kokonaisrakenne mahdollistaa nykyisten pääreittien linjaukset. Laajeneva rakenne
edellyttää uusien reitistöjen rakentamista. Myös Leton liittäminen tiiviimmin osaksi
matkailukeskusta edellyttää yhteyksien parantamista.

5.7.9 Toteutuksen suositukset, vaiheistus ja seuranta
Keskeisellä ranta-alueella Matkailutien läheisyyteen kohdistuvilla uusilla hankkeilla
voi olla merkittäviä ympäristövaikutuksia mm. alueen maiseman kannalta. Näillä alueilla maankäytön muutosten ja hankkeiden ympäristö- ja maisemavaikutuksia tulee
riittävästi selvittää asemakaavoituksen ja siihen liittyvän vaihtoehtotarkastelun yhteydessä. Ydinalueella tulee kaavoituksessa arvioida myös rakenteellisen pysäköinnin
tarve. Erityisesti hotelli- ja liikerakentamisessa pysäköintiä tulisi ohjata rakennusten
yhteyteen.
Ydinalueella toimintojen muutosten toteutus Matkailutien varressa on osin sidoksissa tien liikennejärjestelyjen muutoksiin, muilta osin toteutusajankohta ydinalueella
suhteellisen vapaa. Asemakaavoitetulla ydinalueella muutokset toteutuvat pääosin
hankekohtaisesti.
Keskuskarin kainalon alueen mahdollista hyödyntämistä rajoittavat alueen luontoarvot, alueen hyödyntäminen aktiivisiin matkailutoimintoihin vaatii lisäselvityksiä.
Eteläosassa uusien alueiden toteutus on sidoksissa yhdyskuntateknisen verkostojen
laajennuksiin, muutoin rakentamiseen ei liity olennaisia rajoituksia. Golf-kentän ympäristöön ositettujen uusien loma-asuntoalueiden toteutus on asemakaavoituksen osalta
jo käynnistynyt.
Ydinalueen pohjoispuolisilla alueilla maanomistusolot ja alueen nykyinen maankäyttö
vaikuttavat matkailutoimintojen laajenemiseen. Hiihtokeskusalueen ympäristössä
uusien toimintojen toteutus on osin sidoksissa myös turkistarhojen poistumiseen alueelta, tarhojen siirtyminen tapahtuu 10 vuoden sisällä. Loma-asumisen ja majoituskapasiteetin suunniteltu toteutuminen näille alueille edellyttää alueen vetovoimaisuuden lisäämistä esim. urheilu- ja virkistysalueiden toteutuksen kautta. Maa- ja metsätalousvaltaisena alueena osoitetulle matkailutoimintojen suunnitellulle laajennusvyöhykkeelle ei tulisi sallia hankkeita tai rakentamista, joka estää tai vaikeuttaa matkailutoimintojen laajentumisen. Laadittaessa asema- tai yleiskaavojen tarkistuksia
matkailutoimintojen alueelle tulee arvioida myös Natura-arvioinnin tarve.
Yleiskaavan toteutumista tulee osa-alueittain seurata ja arvioida säännöllisesti.
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Kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen tehdyt muutokset ja täydennykset
Kaavaselostukseen tehdyt muutokset:
 sivut 5-6 / kohta ´1.1 Suunnitteluvaiheet´
 täydennetty kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeiset vaiheet
 sivut 23-24 / kohta ´2.6.2 Muut suojelualueet, arvokkaat luontotyypit´ / toinen ja viides kappale
 kuvausta täydennetty
 sivu 24 / kohta ´2.8 Yhdyskuntatekninen huolto´
 tietoja täydennetty mm. pohjavesialueiden ja vedenottamoiden osalta
 sivu 31 / kohta 4.1 / Suunnitteluvaiheet, osallistuminen ja yhteistyössä
 täydennetty kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeiset vaiheet / sivut 32-33
 sivu 43 / kohta ´5.1 Yleistä´ / toinen kappale
 teksti korjattu
 sivu 44 / kohta ´5.4 Kokonaisrakenne ja mitoitus, matkailun aluevaraukset´ / toinen kappale
 korjattu vuodepaikkojen mitoitusluku
 sivu 44 / kohta ´Kaavaan liittyvät seuraavat yleiskaavamääräykset´ poistettu kaavamääräys 5: Asema
kaavaa laadittaessa on erityisesti otettava huomioon lentohietikko- ja dyynialueen arvokkaat
maisemapiirteet
 sivu 46 / kohta´Matkailupalvelualueet´/ toinen kappale
 tekstiä muutettu, lisätty matkailupalvelukeskittymien jatkosuunnittelua koskeva vaikutusten arviointitarvetta
koskeva teksti
 sivu 47 / kohta ´5.5.1 Virkistysalueet ja -kohteet, reitistöt´/ ensimmäinen kappale
 lisätty maininta, että virkistysalueita koskeva maisematyöluvan vaatimus ei koske VR2- ja VU-3-alueita
 sivut 48-49 / VR-2 ja VU3-alueita koskevat kaavamääräykset:
 kaavamerkintöjä VR-2 ja VU-3 on täydennetty lauseilla ” Alueilla tehtävät toimenpiteet eivät saa heikentää
niitä luonnonarvoja, joiden vuoksi kohde on sisällytetty Suomen Natura 2000 –suojeluverkostoon”.
 sivut 50-51 / kohta ´5.5.4 Maa- metsätalousalueet´
 lisätty perustelu kaavamääräykselle sekä maininta MY-alueita koskevasta maisematyöluvan vaatimuksesta
 sivu 53 / kohta ´5.5.8 Muut alueet ja merkinnät/ Suojaviheralueet´
 lisätty ohje koskien metsien käsittelyä EV-alueilla
 sivu 60 / kohta ´5.7.3 Ympäristö ja maisema, luontoarvot´/ kolmas kappale
 täsmennys mahdollisen uuden golf-kentän osalta
 sivu 60 / kohta ´5.7.4 Yhdyskuntarakenne ja -talous´/ toinen kappale
 täsmennys mahdollisen uuden golf-kentän osalta
 sivu 61 / kohta ´5.7.5 Matkailu ja vetovoimaisuus, palvelut / 1. kappale
 tekstiä korjattu
 sivu 62 / kohta 5.7.9 ´Toteutuksen suositukset, vaiheistus ja seuranta´
 tekstiä täydennetty mm. suositusten osalta



lähdeluettelo s. 65 / kohta Keskuskari Businesssplan, tietoja täydennetty
liitteet:
 lisätty liitekartta ´Pohjavesialueet ja vedenottamot´/ liite 3
 lisätty liite ´Kaavaehdotuksen lausuntojen ja muistutusten käsittely´/ liite 4
 lisätty ympäristökeskuksen Natura-lausunto / liite 5

Yleiskaavakartalle tehdyt muutokset:
 Meinalan teollisuusalueen kohdalla on lisätty valtatielle kevyenliikenteen alikulku
 Leton alueella on RA-2-alueeseen tehty vähäinen laajennus Lettoon johtavan tien mantereen puoleisella
alueella
 Viitapakkojen alueen ohjeellista ulkoilureitistöä on terkennettu vastaamaan alueelle laadittua
asemakaavaa siten, että golf-kentän alueelta on poistettu yleiskaavaehdotuksessa oleva reitti
 Yleiskaavamerkintöjä VR-2 ja VU-3 on täydennetty seuraavalla lauseella: ” Alueilla tehtävät toimenpiteet eivät saa heikentää niitä luonnonarvoja, joiden vuoksi kohde on sisällytetty Suomen Natura 2000 –
suojeluverkostoon”.
 Yleiskaavamääräyksestä 4 on poistettu VR-2 ja VU-3 alueita koskeva maisematyölupavelvoite.
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Liite 1: Maisematien alueen luonnosvaihtoehtojen vertailua
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Liite 2: Yleiskaavan vaikutukset Natura-alueisiin ja niiden luontoarvoihin
MARISTONPAKAT
Luontodirektiivin mukaiset luontotyypit
-Liikkuvat alkiovaiheen dyynit
Maaston kuluminen on suurin alkiovaiheen dyynejä uhkaava tekijä. Alkiovaiheen dyynit sijaitsevat karttatarkastelun perusteella alueen luoteisosassa, jossa sijaitsee myös alueen korkeimmat dyynit.
Kaavassa on osoitettu ulkoilureitti kulkemaan alkiovaiheen dyynien eteläpuolelle. Reitti on olemassa jo
nykyisin latuna/pururatana. Alueen pohjoispuolella kulkee lisäksi pyörä- ja hevosreitit.
Kaavan vaikutus alueelle riippuu virkistyskäyttäjämäärien kasvusta ja kulunohjauksen toimivuudesta.
Alueen reitistöjä on pyritty systemaattisesti kehittämään ja kulkua ohjaamaan tietyille (pururadat, pyöräilyreitit, hevosreitit) reiteille. Näin ihmisten poikkeaminen merkityiltä reiteiltä on minimoitu ja vielä luonnontilaiset alueet säilyvät sellaisina. Alueen kulunohjausta tulee edelleen kehittää, jotta vaikutukset alueen luonnontilaan säilyvät siedettävällä tasolla. Alueelle olisi tarkoituksenmukaista saada nopeasti hoitoja käyttösuunnitelma, jonka avulla kulun ohjausta voitaisiin organisoida järkevästi ja määrittää alueet, joita tulisi ennallistaa sekä mm. mahdolliset liikkumisrajoitusalueet.
Yleiskaavan vaikutukset:
Kaavan vaikutus on paikallisella tasolla lievä nykyisillä kulkua ohjaavilla toimenpiteillä. Oletuksena on, että alueelle ei suunnitella enää uusia reittejä tai reitistöt toteutetaan hoito- ja käyttösuunnitelman mukaisesti. Alueellisella tasolla arvioituna vaikutus on samoin lievä em. kriteereillä
tarkasteltuna.

- Variksenmarjadyynit
Mariston alueen dyyneistä suurin osa on variksenmarjadyynejä. Variksenmarjadyynien luonnontilaan
vaikuttavat mm. kuluminen ja rakentaminen. Dyynejä esiintyy suojaisissa paikoissa, joissa ei enää tapahdu hiekan kerääntymistä. Humuskerros on ohut ja helposti rikkoutuva. Variksenmarja on ehdoton
valtalaji, lisäksi dyyneillä esiintyy sammalia.
Variksenmarjadyynit sijaitsevat alueen pohjois- ja itäosissa. Alueella on nykyisin laaja latuverkosto/pururata. Lisäksi alueella on hevosreittejä ja lukuisia polkuja, jotka ovat syntyneet alueella liikkumisen
johdosta. Luontotyyppiin on siis ajan kuluessa kohdistunut huomattavaa kulutusvaikutusta.
Yleiskaavan vaikutukset:
Kaavan vaikutus on paikallisella tasolla voimakas nykyisillä kulkua ohjaavilla toimenpiteillä. Oletuksena on, että alueelle ei suunnitella enää uusia reittejä tai reitistöt toteutetaan hoito- ja käyttösuunnitelman mukaisesti. Alueellisella tasolla arvioituna vaikutus on samoin voimakas em. kriteereillä tarkasteltuna.

Haitallisten vaikutusten lieventäminen:
Alueelle olisi tarkoituksenmukaista saada nopeasti hoito- ja käyttösuunnitelma, jonka
avulla kulun ohjausta voitaisiin organisoida järkevästi ja määrittää alueet, joita tulisi ennallistaa sekä mm. mahdolliset liikkumisrajoitusalueet.
Kaavan vaikutuksia voidaan lieventää nimenomaan tehokkaalla kulunohjauksella eli nykyisen reitistön
ylläpitäminen hyvässä kunnossa on ensiarvoisen tärkeää. Haitallisten vaikutusten lieventämiseksi tulisi
harkita myös maaston ennallistamista palauttamalla kasvillisuutta esim. turhien polkujen alueilla.

- Dyynialueiden kosteat, soistuneet painanteet
Dyynien välissä sijaitsevia kosteita painanteita. Kosteat dyynipainanteet ovat erittäin monimuotoisia ja
erilaistuneita ympäristöjä, joiden säilymisen suurimpana uhkana on kuivattaminen (alueen vedenpinnan
lasku). Karttatarkastelun perusteella soistuneita paineita esiintyy dyynialueella paikoitellen mm. alueen
eteläosissa.
Luontotyypin luonnontilaan vaikuttaa kulumisen ja rakentamisen lisäksi roskaantuminen.
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Yleiskaavan vaikutukset:
Kaavassa ei ole esitetty toimia, jotka vaikuttaisivat luontotyypin luonnontilaan. Kosteat
painanteet eivät ensisijaisesti houkuttele maastossa liikkujia kuljettavuutensa (märkyys)
vuoksi. Tämän vuoksi kaavan toimenpiteiden aiheuttamat vaikutukset ovat korkeintaan lieviä.

- Kuivat kanerva- ja variksenmarjadyynit
Kanerva- ja variksenmarjadyynit sijaitsevat useimmiten varsinaisen dyynialueen ”takana” vanhoilla dyyneillä. Ko. dyynit ovat usein dyynisukkession viimeinen vaihe. Luontotyyppi on hiekkaista nummea ja
alueella esiintyy tyypillisiä hiekkamaiden kasveja. Rajanveto kiinteisiin variksenmarjadyyneihin on jonkin
verran epäselvä.
Karttatarkastelun perusteella on mahdotonta erottaa ko. luontotyyppi alueen vallitsevasta luontotyypistä
variksenmarjadyyneistä. Kuivien kanerva- ja variksenmarjadyynien osuus suojelualueen pinta-alasta on
2 %. Toisaalta Maristonpakkojen dyynialuetta on syytä tarkastella kokonaisuutena eikä niinkään vaikutuksia tässä tapauksessa yksittäiseen luontotyyppiin.
Kaavassa dyynialueen poikki on osoitettu virkistysreitti. Tämä on olemassa oleva hiihtolatu/pururata.
Alueella on nykyisin laaja latuverkosto/pururata sekä tämän lisäksi lukuisa määrä polkuja, jotka ovat syntyneet alueella liikkumisen johdosta. Alueella on myös hevosreittejä.
Yleiskaavan vaikutukset:
Kaavan vaikutus on paikallisella tasolla voimakas nykyisillä kulkua ohjaavilla toimenpiteillä. Oletuksena on, että alueelle ei suunnitella enää uusia reittejä.
Alueellisella tasolla arvioituna vaikutus on voimakas em. kriteereillä tarkasteltuna.
Haitallisten vaikutusten lieventäminen:
Kaavan vaikutuksia voidaan lieventää tehokkaalla kulunohjauksella eli nykyisen reitistön ylläpitäminen hyvässä kunnossa on ensiarvoisen tärkeää. Haitallisten vaikutusten
lieventämiseksi tulisi harkita myös maaston ennallistamista palauttamalla kasvillisuutta
esim. turhien polkujen alueilla.
Alueelle olisi tarkoituksenmukaista saada nopeasti hoito- ja käyttösuunnitelma, jonka avulla kulun ohjausta voitaisiin organisoida järkevästi ja määrittää alueet, joita tulisi ennallistaa sekä mm. mahdolliset
liikkumisrajoitusalueet.

- Puustoiset suot
Karttatarkastelun perusteella Mariston alueen koillisosassa sijaitsee suoalueita, samoin kuin länsiosassa.
Yleisesti puustoisia soita uhkaavia tekijöitä ovat hakkuut ja ojitukset. Kaavassa ei ole osoitettu toimintoja
ko. alueille. Puustoiset suot soveltuvat myös huonosti sulan maan aikaiseen virkistyskäyttöön.
Yleiskaavan vaikutukset:
Kaavalla ei ole vaikutusta ko. luontotyypin luonnontilaan.

Lintudirektiivin mukaiset lajit
Pyy tarvitsee menestyäkseen kosteita painanteita ja suojakseen metsiä, joissa on jonkin verran mielellään tiheää aluskasvillisuutta. Kaavassa ei ole osoitettu toimenpiteitä, jotka muuttaisivat näitä elinympäristöjä.
Yleiskaavan vaikutukset:
Käyttäjämäärien kasvu saattaa häiritä jossain määrin pyyn esiintymistä alueella.
Vaikutus ei kuitenkaan ole merkittävä. Pyy ei siten kärsi merkittävästi kaavan mukaisista toimenpiteistä.
Haitallisten vaikutusten lieventäminen:
Alueen metsänkäsittelytoimissa olisi hyvä huomioida, mikäli mahdollista, lajin vaatimukset elinympäristön suhteen.
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VIHAS – KEIHÄSLAHTI
Luontodirektiivin mukaiset luontotyypit
- Rannikon laguunit
Fladojen ja kluuvien luonnontilaa ja edustavuutta heikentävät yleisesti rantarakentaminen, ojitukset,
ruoppaukset, veneilystä aiheutuvat haitat, rehevöityminen tai saastuminen.
Vihaslahti on ainoastaan ihmistoiminnan vaikutuksesta edelleen jatkuvassa meriyhteydessä. Ilman kaivettuja kanavia lahti olisi luontaisesti yhteydessä mereen vain korkean veden aikana. Laguunit edustavat ekologisesti tärkeitä maankohoamisen sukkessiovaiheita merenpohjan muuttuessa maaksi. Luontotyyppi on edustavuudeltaan hyvä.
Yleiskaavan vaikutukset:
Kaavan mukaista rakentamista kohdistuu myös Vihaslahden rannoille.
Hankkeen vaikutukset ko. luontotyyppiin ilmenevät rehevöitymisen kautta, jolloin esim.
järviruoko saattaa vallata enemmän alaa. Rehevöitymisen vaikutuksia on kuitenkin vaikea arvioida ja alueella on jo mökkiasutusta, joka kuormittaa vesistöä. Vihaslahtea mereen yhdistävä kanava lisää veden vaihtuvuutta alueella ja ehkäisee pahinta rehevöitymistä ja umpeenkasvua. Kaavan mukaisten toimintojen vaikutukset luontotyypin
luonnontilaan ovat lieviä.
Haitallisten vaikutusten lieventäminen:
Rehevöitymistä on hankala estää, mutta paikallisella tasolla tulee huolehtia mm. mökkiasutuksen viemäröinnistä. Rehevöitymisen vaikutuksia voidaan lieventää luonnonhoitotoimin, kuten raivauksin, kosteikoiden ennallistamistoimin ja laiduntamalla.

- Laajat matalat lahdet
Yleisesti laajojen, matalien lahtien luonnontilaa heikentävät rantarakentaminen, ruoppaukset, rehevöityminen ja saastuminen.
Keihäslahden edustama luontotyyppi on edustavuudeltaan hyvä. Kaavan mukaista rakentamista kohdistuu myös Keihäslahden rannoille. Hankkeen vaikutukset ilmenevät luontotyyppiin rehevöitymisen
kautta, jolloin esim. järviruoko saattaa vallata enemmän alaa. Rehevöitymisen vaikutuksia on kuitenkin
vaikea arvioida ja alueella on jo mökkiasutusta, joka kuormittaa vesistöä.
Yleiskaavan vaikutukset:
Kaavan mukaisten toimintojen vaikutukset luontotyypin luonnontilaan ovat lieviä.
Haitallisten vaikutusten lieventäminen:
Rehevöitymistä on hankala estää, mutta paikallisella tasolla tulee huolehtia mm. mökkiasutuksen viemäröinnistä. Rehevöitymisen vaikutuksia voidaan lieventää luonnonhoitotoimin, kuten raivauksin, kosteikoiden ennallistamistoimin ja laiduntamalla.

- Merenrantaniityt
Yleisesti merenrantaniittyjä uhkaavia tekijöitä ovat järviruo’ on ja pensaikoin aiheuttama umpeenkasvaminen. Tätä on pyritty estämään hoito- ja käyttösuunnitelman mukaisilla toimenpiteillä eli puuston raivauksella ja laiduntamisella.
Vihas- ja Keihäslahtea reunustavat rantaniityt ovat laajuutensa, yhtenäisyytensä ja avoimuutensa takia
edustavuudeltaan erinomaisia. Niityistä Vihasniitty on aidattu retkeilijöiden ulottumattomiin. Muutenkin
hyvä reitinohjaus (pitkospuut) ja näkymien avaaminen rantaan ovat tehneet reitistä houkuttelevan ja reitiltä poikkeamisen tarpeettomaksi.
Yleiskaavan vaikutukset:
Kaavan vaikutukset (retkeilijöiden kasvava määrä) pystytään tehokkaasti estämään hyvällä ja tarkoituksenmukaisella kulunohjauksella ja ko. rakenteiden kunnossapidolla.
Kaavan mukaisilla toimenpiteillä ei ole vaikutusta luontotyypin luonnontilaan.
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- Metsäiset dyynit
Metsäisten dyynien luonnontilaan vaikuttavia tekijöitä ovat kulutus, hakkuut ja rakentaminen. Variksenmarja on yleensä valtalaji laikuttaisessa kenttäkerroksessa. Pintakasvillisuus on herkkää kulutukselle.
Rinteiden hiekkapohjalla kasvavaan kasvillisuuteen muodostuu herkästi polkuja, jotka alkavat levitä helposti.
Metsäiset dyynit sijoittuvat Natura-alueen luoteisosiin, rajoittuen Vihaspauhaan. Vihaspauhan alueella
on rantaan sijoittuvaa loma-asutusta, jota ei ole kaavassa tarkoitus merkittävästi lisätä.
Yleiskaavan vaikutukset:
Kaavan mukaisilla toimenpiteillä ei ole vaikutusta luontotyypin luonnontilaan.

- Variksenmarjadyynit
Variksenmarjadyynien luonnontilaan vaikuttavat mm. kuluminen ja rakentaminen. Dyynejä esiintyy suojaisissa paikoissa, joissa ei enää tapahdu hiekan kerääntymistä. Humuskerros on ohut ja helposti rikoituva. Variksenmarja on ehdoton valtalaji, lisäksi dyyneillä esiintyy sammalia.
Metsäiset dyynit sijoittuvat suojelualueen luoteisosiin, Vihaspauhaan rajoittuen. Vihaspauhan alueella
on rantaan sijoittuvaa loma-asutusta, jota ei ole kaavassa tarkoitus merkittävästi lisätä.
Yleiskaavan vaikutukset:
Kaavan mukaisilla toimenpiteillä ei ole vaikutusta luontotyypin luonnontilaan.

- Vaihettumis- ja rantasuot
Vaihettumis- ja rantasoita uhkaavia tekijöitä ovat yleensä vesitaloutta muuttavat tekijät; ojitus, rantarakentaminen jne. Kaavassa ei ole osoitettu toimintoja ko. alueille. Vaihettumis- ja rantasuot soveltuvat
myös huonosti sulan maan aikaiseen virkistyskäyttöön.
Yleiskaavan vaikutukset:
Kaavalla ei ole vaikutusta luontotyypin luonnontilaan.

- Primäärisukkessiometsät
Vihaslahtea reunustavat lehtometsät (suojelualueen luoteisosassa) kuuluvat runsasravinteisiin, kosteisiin lehtoihin ja ovat kasvillisuustyypiltään Filipendula-tyyppiä (FiT) (Pekkä Keränen, 1973). Rannasta
kauemmas mentäessä lehtometsät vaihettuvat vähitellen havupuuvaltaisiksi maankohoamisrannikon
koivu-mäntysekametsiksi ja edelleen puhtaiksi männiköiksi, jossa kenttäkerroksen valtalajina on heinistä
metsälauha ja ruohoista metsäalvejuuri. Pensaskerroksen valtalajina on kataja. Primäärisukkessiometsät ovat sukkessiosarjan yhtenäisyyden ja kohtuullisen laajuuden vuoksi edustavuudeltaan hyviä ja
merkittäviä kuvion kasvilajistosta, puuston monipuolisuudesta ja –monimuotoisuudesta johtuen.
Maankohoamisrannikon primäärisukkessiovaiheiden luonnontilaiset metsät ovat edustavimmillaan, kun
niiden koko sukkessiosarja on kattava ja sen yksittäiset habitaatit ovat luonnontilaisia.
Yleiskaavan vaikutukset:
Kaavan mukaisilla toimenpiteillä ei ole vaikutusta primäärimetsien luonnontilaan. Metsien rauhoittaminen Natura-alueella turvaa metsien luontaisen sukkessiokehityksen myös
jatkossa.

Luontodirektiivin mukaiset lajit
Upossarpio kasvaa Vihaslahden itärannalla lintutornin edustalla.
Yleiskaavan vaikutukset:
Kaavassa ei ole osoitettu ko. alueelle toimenpiteitä, jotka vaikutisivat lajin menestymiseen alueella. Kaavan vaikutukset ovatkin lähinnä epäsuoria, mm. lisääntyvästä lomaasuntorakentamisesta johtuvaa rehevöitymistä. Rehevöitymisen määrää on vaikea arvioida ennakolta. Vihaslahden veden vaihtumista edistää nykyisellään auki pidettävä kanava. Upossarpio hyötyy myös alueella tapahtuvasta laiduntamisesta. Nämä toimenpi-
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teet myös jatkossa toteutettuna vähentävät rehevöitymisen vaikutuksia. Upossarpion
menestymiseen alueella vaikuttaa myös maankohoaminen.
Kaavan toimenpiteiden vaikutus ei ole merkittävä upossarpion menestymisen
kannalta.

Lintudirektiivin mukaiset lajit
Vihasniitty on liikkumisrajoitusaluetta eli liikkuminen on kielletty pesimisaikana 1.5. - 10.8. Vihasniityllä
pesivät mm. liro ja suokukko. Pikkulepinkäinen on puoliavointen pensaikkomaiden laji ja pesii Vihasniityn pensaikoissa.
Mustakurkku-uikku on myös suojaisten merenlahtien laji ja se pesii mm. Vihaslahden suojaisissa poukamissa.
Liikkumisrajoitukset ovat paras toimenpide ehkäistä linnustoon kohdistuvia vaikutuksia Vihas - Keihäslahden alueella. Liikkumisrajoitusalueen ulkopuolella käyttäjien kulkua ohjaavat pitkospuut ja aidatut niittyalueet. Näiden ansiosta liikkuminen alueella ei kohdistu rantaniityille tai rantaviivan tuntumaan, jossa
muutamat lajeista pesivät. Alue on sitä paitsi parhaiten nähtävissä lintutornista, jonne on helppo kulkea
pitkosten ansiosta.
Tiirat pesivät Vihaspauhan niemen kärjessä sekä Tahkopauhan eteläpuolella sijaitsevassa saaressa,
mutta käyvät ruokailemassa Vihasniityn alueella. Vihaspauhan alueella on rantaan sijoittuvaa lomaasutusta, jota ei ole kaavassa tarkoitus merkittävästi lisätä.
Yleiskaavan vaikutukset:
Kaavan mukaisilla toimenpiteillä ei ole siten vaikutusta tiirojen menestymiseen
alueella.
Kokonaisuutena linnustovaikutukset jäävät vähäisiksi. Mikään alueella esiintyvistä Euroopan yhteisön neuvoston lintudirektiivin (79/409/ETY) liitteessä I mainituista lintulajeista joiden elinympäristöjä on suojeltava erityistoimin, ei kärsi merkittävästi kaavan mukaisista toimenpiteistä.

KALAJOEN SUISTO
Luontodirektiivin mukaiset luontotyypit
- Vedenalaiset hiekkasärkät
Vedenalaiset hiekkasärkät sijaitsevat Läntisen Letonnokan palstalla. Rantaviivan jyrkän mutkan ansiosta
aallokko kasaa pohjoistuulilla niemen jatkeeksi merelle pistäviä vedenalaisia hiekkasärkkiä. Leton rantaalueella on nähtävissä hiekkadyynien synty ja eri kehitysvaiheet.
Vedenalaisia hiekkasärkkiä uhkaavia yleisiä tekijöitä ovat maa-ainesten otto, väylien ruoppaus ja rehevöitymistä lisäävät toimet. Kaavassa ei ole alueelle osoitettu vesistöön kohdistuvia toimia, kuten ruoppausta vaativia toimenpiteitä.
Yleiskaavan vaikutukset:
Kaavan mukaisella rakentamisella ei ole merkittävää rehevöittävää vaikutusta, sillä Leton alueelle rakennettavat uudet mökit tulevat kuulumaan viemäriverkkoon.

- Jokisuistot
YSA113757 (Ämmä) kattaa Kalajoen varsinaisen suistoalueen sekä kapean maakaistaleen suistoalueen
itärannalta. Alueen ranta on pajuttumassa olevaa, suursaraista luhtaista rantaniittyä.
Jokisuistoja uhkaavia tekijöitä ovat mm. ruoppaushankkeet, kuten väylien ja kanavien rakentaminen.
Kaavassa suojelualueen eteläpuolelle, jokisuiston toiselle puolelle osoitettu pienvenesatama on jo osittain rakennettu. Pienvenesatamaan tuleva väylä tullaan ruoppaamaan venereitin ruoppaamisen yhteydessä. Ruoppaamisesta aiheutuva suurin haitta on veden samentuminen. Samentuma kestää työn keston ajan (maksimissaan 2 kk) ja häviää suhteellisen nopeasti työn loputtua. Ruopattavat sedimentit ovat
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ns. puhtaita eli ruoppauksesta ei aiheudu pysyvää veden laadun heikkenemistä. Pienvenesatamaan johtavan väylän ruoppauksella on lievä vaikutus luontotyypin luonnontilaan.
Yleiskaavan vaikutukset:
Vaikutus on suhteellisen lyhytkestoinen ja ohimenevä.

- Rannikon laguunit
Jokisuun palstalla on pienialaisia kluuveja pohjois- ja länsiosan hiekkadyynialueella.
Yleiskaavan vaikutukset:
Kaavassa ei ole osoitettu toimenpiteitä, jotka muuttaisivat luontotyypin luonnontilaa. Jokisuun alue on myös liikkumisrajoitusaluetta. Liikkumisrajoitusalueilla linnustoon
kohdistuvan häirinnän sekä kasvipeitteen ja maaperän kulumisen vähentämiseksi liikkuminen on kielletty lintujen pesimisaikana 1.5. - 10.8.

- Vaihettumissuot ja rantasuot
Vaihettumis- ja rantasoita on pääasiassa Leton alueella.
Vaihettumis- ja rantasoita uhkaavia tekijöitä ovat yleensä vesitaloutta muuttavat tekijät; ojitus, rantarakentaminen jne. Kaavassa ei ole osoitettu toimintoja ko. alueille. Vaihettumis- ja rantasuot soveltuvat
myös huonosti sulan maan aikaiseen virkistyskäyttöön.
Yleiskaavan vaikutukset:
Kaavan mukaisilla toimenpiteillä ei ole vaikutusta luontotyypin luonnontilaan.

- Merenrantaniityt
Merenrantaniityt sijaitsevat pääasiassa Itäisen Jokisuun palstalla. Niittyjä on osittain laidunnettu. Laiduntamaton puoli on pahoin ruovikoitunutta, laidunnetulla puolella ruoko ei sen sijaan viihdy vaan rantaniityn
lajisto on vallitsevaa. Laidunnuksen myötä myös pajukko on osin taantunut, mikä on ensiarvoisen tärkeää avoimen rantaniityn säilymisen kannalta.
Niittyjä tulisi myös jatkossa laiduntaa ja laidunnettuja alueita suurentaa, mikäli halutaan luontotyypin säilyvän edustavana.

Yleiskaavan vaikutukset:
Kaavan mukaisilla toimenpiteillä ei ole vaikutusta luontotyypin luonnontilaan.
Alueen kulku on ohjattu pitkospuita pitkin lintutornille, eikä poikkeamistarvetta pitkoksilta
ole. Niityt ovat aidattuja laidunnuksen takia ja siten kulku niille on estetty.

- Primäärisukkessiometsät
Sukkessiometsät sijaitsevat niittyjen eteläpuolella. Metsät eivät ole yhtenäisiä, vaan suo- ja niittylaikkujen pienialaisesti pirstomia. Alueen laidunnus on osaltaan lisännyt kuvioiden pienipiirteistä vaihtelua ja
metsien mosaiikkimaista rakennetta.
Maankohoamisrannikon primäärisukkessiovaiheiden luonnontilaiset metsät ovat edustavimmillaan, kun
niiden koko sukkessiosarja on kattava ja sen yksittäiset habitaatit ovat luonnontilaisia.
Yleiskaavan vaikutukset:
Kaavan vaikutukset eivät kohdistu luontotyypin alueelle eli kaavalla ei ole vaikutusta primäärimetsien luonnontilaan. Metsien rauhoittaminen Natura-alueella turvaa
metsien luontaisen sukkessiokehityksen myös jatkossa.
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- Liikkuvat alkiovaiheen dyynit, liikkuvat rantakauradyynit (valkoiset dyynit), kiinteät ruohokasvillisuuden peittämät dyynit (harmaat dyynit), metsäiset dyynit, kuivat kanerva- ja variksenmarjadyynit, dyynialueen kosteat soistuneet painanteet
Itäisen jokisuun palstan pohjois- ja länsiosissa on hiekkadyynialue, jossa tavataan alkiovaiheen dyynejä,
liikkuvia rantakauradyynejä, kiinteitä ruohokasvillisuuden peittämiä dyynejä sekä metsäisiä dyynejä.
Dyynialuetta on syytä tarkastella tässä yhteydessä kokonaisuutena, koska mahdollinen vaikutus kohdistuu alueeseen kokonaisuutena.
Laidunnuksen vaikutus näkyy alueella myös dyynisukkessiossa. Laidunnetulla alueella aidan itäpuolella
rannan kasviton hiekka muodostaa leveän alkiovaiheen dyynien vyöhykkeen ja liikkuvan hiekan takana
alkaa suoraan rantaniitty. Sen sijaan laiduntamattomalla alueella dyynisukkessio alkiovaiheen dyyneistä
metsäisiin dyyneihin on aukoton ja yhtenäinen. Rannan hiekka on laiduntamattomalla alueella myös vähitellen kasvittumassa.
Jokisuun ja Letonnokan alueet ovat liikkumisrajoitusalueita. Liikkumisrajoitusalueilla linnustoon kohdistuvan häirinnän sekä kasvipeitteen ja maaperän kulumisen vähentämiseksi liikkuminen on kielletty lintujen
pesimisaikana 1.5. - 10.8. Liikkumista alueella rajoittavat myös aidat, joilla niityt on rajattu.
Jokisuun alueen lisäksi dyynejä on myös Letonnokan alueella.
Yleiskaavan vaikutukset:
Kaavan mukaiset toimenpiteet eivät muuta dyynialueen luonnontilaa. Kulku on nykyisellään alueella hyvin ohjattu (pitkospuut lintutornille) ja liikkumisrajoite ehkäisee
osaltaan maaston kulumista. Letonnokan alueella kaavassa on osoitettu lomaasutusrakentamisen alue (RA-2) kiinni Natura-alueen rajaan sen eteläpuolella. Alueelta
saattaa tulla uutta käyttöpainetta Letonnokan alueen suuntaan, mutta liikkumisrajoite
ehkäisee kulkemista suojelualueella.
Haitallisten vaikutusten lieventäminen:
Liikkumisrajoitteesta on hyvä informoida tarpeeksi näkyvästi, jotta kieltoa noudatetaan.

- Humuspitoiset järvet ja lammet
Humuspitoisia järviä ja lampia uhkaavat lähinnä metsätaloudelliset ojitukset.
Kaavassa ei ole osoitettu toimenpiteitä, jotka vaikuttaisivat luontotyypin vedenlaatuun tai virtauksiin ja siten sen luonnontilaan. Kaavassa suojelualueen eteläpuolelle osoitettu pienvenesatama on jo osittain rakennettu. Pienvenesatamaan tuleva väylä tullaan ruoppaamaan venereitin ruoppaamisen yhteydessä.
Yleiskaavan vaikutukset:
Ruoppaamisesta aiheutuvat vesistövaikutukset (mm. samentuminen) eivät vaikuta Letonlahden alueeseen, sillä lahti ei ole enää yhteydessä mereen.

- Pikkujoet ja purot
Luontotyypin yleisenä uhkana ovat metsätalous ja maankäyttö, kuten perkaukset.
Yleiskaavan vaikutukset:
Kaavan mukaisilla toimenpiteillä ei ole vaikutusta luontotyypin luonnontilaan.
- Lintudirektiivin mukaiset lajit
Letonnokan ja Jokisuun alueet ovat liikkumisrajoitusalueita. Liikkuminen on kielletty lintujen pesimisaikana 1.5. - 10.8. Tiirat pesivät rantaviivan tuntumassa, samoin kuin vesipääsky. Suokukko on pesinyt
mm. Letonnokalla matalakasvuisen niityn laidassa ja Jokisuulla Letonlahden eteläpuolen rantaniityllä. Liro on myös Letonlahden rantaniityn pesijä, samoin kuin ruskosuohaukka on pesinyt Jokisuun alueella
niittyalueen laidassa. Kaikki ko. alueista kuuluvat liikkumisrajoitusalueisiin.
Ruskosuohaukka ei pesi nykyisellään liikkumisrajoitusalueella. Laji pesii aidatun niityn laidalla, kosteassa painanteessa. Nykyisellä kulunohjauksella lajin pesimäympäristöön tai sen lähelle ei ohjaudu kulkua.
Siten lajin pesintä alueella on todennäköisesti myös jatkossa turvattu.
Kaava-alueella sijaitsevaan pienvenesatamaan tullaan ruoppaamaan väylä. Ruoppaustyöt saattavat jossain määrin häiritä liron ja suokukon pesintää Letonlahden ympäristössä ja lapintiiran pesintää jokisuis-
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ton pohjoispään rannalla. Työ suoritetaan kuitenkin pääosin ko. lajien pesintäajankohdan ulkopuolella
(heinä-elokuussa).
Yleiskaavan vaikutukset:
Liikkumisrajoitukset ovat paras toimenpide ehkäistä linnustoon kohdistuvia vaikutuksia
ko. alueilla. Kokonaisuutena linnustovaikutukset jäävätkin vähäisiksi. Mikään alueella esiintyvistä Euroopan yhteisön neuvoston lintudirektiivin (79/409/ETY) liitteessä I mainituista lintulajeista joiden elinympäristöjä on suojeltava erityistoimin,
ei kärsi merkittävästi kaavan mukaisista toimenpiteistä.

SIIPONJOKI
Siiponjoen Natura-alue sijaitsee heti kaava-alueen eteläpuolella, 8-tien toisella puolella. Etäisyys kaavaalueen rajaan on noin alle kilometri.
Siiponjoen alueella on olemassa olevaa reitistöä retkeilyä varten. Reitit ovat pidempiä ja soveltuvat
esim. päivävaellusten tekemiseen. Reitistöt ovat hyvin opastettuja ja siksi niiltä poikkeamiseen lienee
vain vähän tarvetta.
Yleiskaavan vaikutukset:
Kaavan mukaisilla toimenpiteillä ei ole vaikutusta Siiponjoen alueen luontotyyppien luonnontilaan.

RAHJAN SAARISTO
Rahjan saaristo sijaitsee noin puolentoista kilometrin etäisyydellä kaava-alueen rajasta. Alueella liikkuminen vaatii venettä eli alueen saavutettavuus ei ole helpoin mahdollinen.
Yleiskaavan vaikutukset:
Kaavan mukaisilla toimenpiteillä ei ole vaikutusta Rahjan saariston luontotyyppien luonnontilaan.
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Liite 3: Pohjavesialueet ja vedenottamot
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Liite 4: Kaavaehdotuksen lausuntojen ja muistutusten käsittely

Hiekkasärkkien rantaharjualueen yleiskaava
KAAVAEHDOTUKSEN LAUSUNTOJEN JA MUISTUTUSTEN KÄSITTELY
Kaavaehdotus oli MRL 62§:n ja MRA 30§:n mukaisesti nähtävillä 5.7. - 31.8.2007
Luonnoksesta annettiin 7 lausuntoa ja jätettiin 4 muistutusta.
Vastineet on valmisteltu yhteistyössä kaupungin kaavoitusosaston kanssa.
Lausunnot
L1 Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus
L2 Pohjois-Pohjanmaan liitto
L3 Tiehallinto
L4 Pohjois-Pohjanmaan museo
L5 Pohjanmaan Puhelin Oy
L6 Vattenfall Verkko Oy
L7 Kalajoen kaupungin ympäristölautakunta
Muistutukset
M1 Juola Veijo, Juola Saija
M2 Apuli Maritta, Apuli Risto
M3 Paavo ja Kaija Saaren perikunta
M4 Kalajoen Etelänkylän jako- ja kalastuskunta

TIIVISTELMÄT LAUSUNNOISTA JA VASTINEET

Lausunto L1 Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus (allekirjoittajat Eero Laukkanen, ja Liisa
Ranto-Oikari)
Lausunto koostuu ympäristökeskuksen 4:n osaston (alueidenkäyttö, luonnonsuojeluosasto, ympäristönsuojeluosasto, kehittämisosasto) palautteista ja yhteenvedosta seuraavasti:
Alueidenkäyttö
Alueidenkäyttöosasto totea, että kaikkien lähdeluettelossa mainittujen tutkimusten ja selvitysten
tulisi olla osallisten tiedossa ja vapaasti käytettävissä. Lähdeluettelossa mainittu Keskuskarin Businessplan ei ole ollut ympäristökeskuksen käytettävissä kaavan nähtävilläoloaikana.
Kaavaselostuksen ongelmana todetaan olevan laajan ja kauan kestäneen työn lopputuloksen, varsinaisen kaavaehdotuksen niukka kuvaaminen, kaavoituksen kulkua ja eri kaavavaiheissa tehtyjä
suunnittelua ohjaavia johtopäätöksiä sen sijaan todetaan kuvatun ansiokkaasti.
Lausunnossa kiinnitetään lisäksi huomiota kaavaselostuksen yksittäisiin virheisiin, joiden osalta
kaavaselostus tulee tarkistaa ja korjata. Selostuksessa puhutaan esim. vielä paikoin luonnoksesta,
vaikka kyseessä on kaavaehdotus ja viitataan toisen golfkentän varaukseen alueen pohjoisosassa,
vaikka kenttävarausta kaavaehdotuksessa ei enää ole.
Kaavaehdotuksessa todetaan käytetyn osin perinteisestä yleiskaavakäytännöstä poikkeavaa merkintätapaa matkailutoimintojen symbolimerkintöjen osalta. Merkintätavan todetaan olevan Hiekkasärkkien tapauksessa perusteltu, merkinnät mahdollistavat osayleiskaavan joustavuuden, mutta
turvaavat samalla suunnitelmallisuuden maankäytössä. Selostuksessa tulisi korostaa sitä, että
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matkailupalvelukeskittymien symbolimerkinnän tarkempi sijainti tai olemassa olevan keskittymän
laajennussuunta vaativat aina asemakaavatarkastelua selvityksineen ja vaikutusten arviointeineen.
Selostuksessa tulisi viitata niiden toteutukseen liittyviin merkittäviin ympäristövaikutuksiin.
Lausunnossa todetaan, että ottaen huomioon Hiekkasärkkien alueen merkittävyyden Kalajoen
kaupungin matkailuelinkeinolle metsänkäsittelyohjeet olisivat tarpeen myös M-alueille.
Lisäksi ympäristökeskuksen mielestä tulisi vielä tutkia metsänkäsittelyohjeiden ja / tai maisematyöluvan tarpeen ulottamista M- ja EV-alueille.
Luonnonsuojeluosasto
- Lausunnossa todetaan, että perustettujen suojelualueiden, ohjelma-alueiden sekä Natura
2002-verkostoon liitettyjen alueiden suojelutavoitteet on otettu kaavamerkinnöillä riittävästi
huomioon. Luo-1 ja luo-2-aluemerkinnät on rajattu kaavakartan mittakaava huomioiden
riittävällä tarkkuudella.
- Selostuksen lähtötieto-osiota esitetään tarkennettavaksi, että luo-, luo-1- ja luo-2-kohteet
täyttävät luonnonsuojelulain ja luonnonsuojeluasetuksen luontotyyppien rajaamispäätökselle
asetetut vaatimukset.
Ympäristönsuojeluosasto
Ympäristönsuojeluosasto toteaa, että häiriötä aiheuttavat toiminnot - ampumarata, moottorirata ja
lentokenttä - on huomioitu kaavassa.
Kehittämisosasto
 Lausunnoissa todetaan, että uuden tiiviin rakentamisen osoittaminen pohjavesialueelle ei ole
toivottavaa. Alikulkujen osalta tulisi varmistaa, että ne voidaan toteuttaa ilman pohjaveden
pumppaustarvetta. Kelkkareitin siirtäminen kauemmaksi Hiekkasärkkien vedenottamosta tulisi
selvittää. Vesipostin vedenottamon suoja-alue tulisi merkitä kaavakartalle.
Yhteenveto
 Merkintöjen ja määräysten täydentämistä tulee tutkia lausunnossa esitetysti, selostus tulee
tarkistaa ja täydentää.
 Lausunnon yhteenvedossa todetaan, että kaavakartalle ja selostukseen esitetyt tarkistukset ja
korjaukset voidaan tehdä ilman uutta nähtävillepanoa, jos MRA 32§:n mukaiset ehdot täyttyvät.
Vastine / L1 Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus
Alueidenkäyttö
Ympäristökeskus viittasi lausunnossaan siihen, etteivät kaikki lähdeluettelossa mainitut selvitykset
ole olleet ympäristökeskuksen käytössä kaavan nähtävilläoloaikana. Lähdeluettelossa mainittu
Keskuskari Businessplan -raportti on osa Interreg-rahoitteista laajempaa projektia Northern Coastal Experience. Ko. raportti on ollut kaavan laatijan käytettävissä. Tämän tyyppisten EUrahoitteisten hankkeiden raporttien ja julkaisujen aineisto on lähtökohtaisesti oletettu olevan julkista. Ko. hanke vastaa itse tiedottamisesta ja julkistamisesta hankkeen yhteydessä päätetyllä tavalla.
Hankevastaava Kalajoella on Kalajoen matkailuinstituutti.
Kaavaselostuksesta korjataan lausunnossa mainitut virheet. Lisäksi selostukseen lisätään matkailupalvelukeskittymien symbolimerkintöihin liittyen niihin vaikutusten selvittämistä ja suunnittelun
ohjausta koskeva täydennys.
Yleiskaavassa on valittu maisematyölupaa edellyttävät alueet siten, että ne kattavat oleelliset matkailu- ja virkistystoimintojen alueet. Maa- ja metsätalousalueet on rajattu näiden keskeisten osien
ulkopuolelle. EV-suojaviheralueena on osoitettu valtatien varren lähialueita. M- ja EV-alueilla ei
katsota olevan tarvetta maisematyöluvan vaatimukselle. Selostukseen esitetään kuitenkin lisättäväksi metsienkäsittelyä koskeva suositus EV-alueilla.
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Luonnonsuojeluosasto
- Selostuksen lähtötieto-osiota tarkennetaan luo-, luo-1- ja luo-2-kohteiden osalta.
Ympäristönsuojeluosasto
- Ympäristönsuojeluosastolla ei ole huomautettavaa kaavasta.
Kehittämisosasto
- Rakentamisen laajennusalueet sijoittuvat väistämättä paljolti pohjavesialueelle. Pohjavesien
suojauksen vaatimat ratkaisut tulee huomioida asemakaavoituksen ja rakentamisen
toteutussuunnitelmien yhteydessä. Mm. voimassa oleva asemakaava sisältää pohjaveden
suojauksen kannalta tarpeelliset määräykset. Yleiskaavassa on osoitettu tärkeän
pohjavesialueen raja.
-

Alikulkujen sijainti on yleiskaavassa tutkittu ensisijaisesti toiminnallisista lähtökohdista.
Alikulkujen tarkempi sijoitus ja tekninen toteutus määräytyvät yksityiskohtaisemman
asemakaava- ja teknisen suunnittelun perusteella.

-

Hiekkasärkkien vedenottamon läheisyyteen sijoittuvan kelkkareitin tarkka sijainti tulee
selvitettäväksi kehittämisaluemerkinnän mukaisesti, kun kyseisellä alueella tehdään matkailun,
ilmailun ja moottoriurheilun tarpeista ympäristövaikutusten arviointi.

-

Vesipostin vedenottamon suoja-alue on huomioitu alueelle laaditussa asemakaavassa. Alueen
läheisyyteen on esitetty vain vähäisiä maankäytön muutoksia nykytilanteeseen nähden.
Rajauksen osoittamista yleiskaavakartalla ei ole katsottu tarpeelliseksi, mutta
kaavaselostukseen lisätään tieto alueen pohjavedenottamoista ja vesioikeuden vahvistamista
suoja-alueista.

Lausunto L2Pohjois-Pohjanmaan liitto (allekirjoittajat Tuomo Palokangas ja Olli Eskelinen)
Lausunnossa todetaan, että Pohjois-Pohjanmaan liiton esittämät näkökohdat on kaavoituksessa
otettu huomioon ja että kaavaehdotuksen ratkaisut tukevat maakuntakaavan tavoitetta Kalajoen
matkailukaupungin kehittämisestä ja vahvistaa yhteyttä Hiekkasärkkien ja kaupungin keskustan
välillä. Osan alueen suunnitteluongelmista ja tiedossa olevista haittavaikutuksista todetaan kuitenkin jäävän ratkaistaviksi asemakaavoituksen yhteydessä tai erillisillä selvityksillä. Alueen suunnittelun lähtökohtana on ollut rakentamisen keskittäminen nykyisen ydinkeskustan yhteyteen, jolloin
arvokasta luonnonympäristöä säästyy mahdollisimman paljon. Siitä näkökulmasta pysäköintiä tulisi
ohjata hotelli- ja liikerakennusten yhteyteen.
Toteutusta ja rakentamistapaa ohjaaviksi suosituksiksi lausunnossa esitetään liitettäväksi kaavan
selvityksiin liittyvät haitallisten vaikutusten lieventämistoimenpiteet, suositusten pohjaksi sopivat
vuonna 2004 pidetyn arkkitehtikilpailun johtopäätökset.
Vastine / L2 Pohjois-Pohjanmaan liitto
Lausunnon perusteella kaavaselostusta esitetään täydennettäväksi toteutusta ohjaavien suositusten osalta.

Lausunto L3 Tiehallinto (allekirjoittajat Timo Mäkikyrö ja Risto Leppänen)
- Lausunnon mukaan Matkailutie ei Tiehallinnon mielestä täytä MRL:n mukaisia yleisen tien
edellytyksiä, joten se tulisi osoittaa yleiskaavassa katuna eikä yleisen tien alueena.
-

Kokoojakadun tyyppisen Usvametsäntien kevyen liikenteen pääyhteys sisältyy Viitapakkojen
alueelle laadittuun asemakaavaehdotukseen. Ko. yhteysmerkintä tulisi Tiehallinnon mielestä
sisällyttää myös osayleiskaavaan.
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-

Lausunnossa todetaan, että yleiskaavaehdotuksesta puuttuu Meinalan nykyisen
teollisuusalueen kohdalta alueen kehittämisen edellyttämä kevyen liikenteen alikulkumerkintä.
Tiehallinto esittää, että merkintä lisätään yleiskaavaan.

Vastine / L3 Tiehallinto
 Kalajoen kaupungin näkökulmasta Matkailutie täyttää yleisen tien edellytykset, koska tie on
myös merkittävää seudullista liikennettä välittävä tiestön osa. Julkinen pitkän matkan liikenne
matkailukeskukseen käyttää Matkailutietä. Em. perusteella kaupungin taholta ei nähdä
perusteita tien muuttamiseksi kaduksi.


Usvametsäntien kevyen liikenteen pääyhteys ja Meinalan teollisuusalueen alikulkumerkintä
esitetään lisättäväksi yleiskaavaan. .

Lausunto L4 Pohjois-Pohjanmaan museo, (allekirjoittajat Ilse Juntikka ja Juhani Turpeinen)
 Pohjois-Pohjanmaan museon lausunnossa todetaan yleiskaavaratkaisussa otetun huomioon
kalastukseen liittyvä kulttuurihistoriallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. PohjoisPohjanmaan museolla ei ole huomautettavaa kaavaehdotuksesta..

Lausunto L5 Pohjanmaan Puhelin Oy(allekirjoittaja Pauli Korpi-Tassi)

Ei huomauttamista
Lausunto L6 Vattenfall Verkko Oy (allekirjoittaja Jari Uusivirta)
Ei huomautettavaa.



Lausunto L7 Kalajoen kaupungin ympäristölautakunta
 Lautakunta esittää lausuntonaan, että kaavoitusta jatkettaisiin esitetyltä pohjalta.
Lautakunnalla ei ole huomautettavaa kaavaehdotuksesta..

MUISTUTUKSET

Muistutus M1 Juola Veijo ja Saija
Muistutuksessa todetaan, että luonnosvaiheen huomautukseen laaditussa vastineessa on esitetty
RA-alueen rajausta muutettavaksi Lettoon johtavan tien mantereen puolella, mutta että muutosta ei
ole tehty kaavaehdotukseen. Muistutuksessa pyydetään korjaamaan ko. muutos lopulliseen
yleiskaavaan.
Lisäksi tien rannan puolella esitetään VR-aluetta kavennettavaksi siten, että RA-2-alue laajenee
yhden rakennuspaikan verran.
Vastine M1
Esitetään muutettavaksi loma-asuntoalueen rajausta siten, että huomioidaan
lisärakentamismahdollisuus tien mantereen puolella. Rajaus esitetään kuitenkin tehtävän
suppeampana kuin muistuttajan esittämä rajaus (muistutuksen liite).
Yleiskaavaa ei ole laadittu tonttikohtaisella tarkkuudella. Ranta-alueella vähäiset korttelialueitten
täydennykset on mahdollista tehdä asemakaavan muutosten yhteydessä, kuitenkin siten, että
huomioidaan riittävän viheryhteydet ja muut ympäristövaikutukset.

Muistutus M2 Apuli Maritta, Apuli Risto
- Muistuttajat eivät hyväksy omistamalleen alueelle esitettyjä maankäytön muutoksia, joiden he
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toteavat haittaavan maatalouselinkeinon harjoittamista, alueelle on suunnitteilla esim.
perunavarasto, jonka lainoitus on parhaillaan käsiteltävänä TE-keskuksessa.
-

Muistutuksen mukaan laajennussuunnitelmat tulisi kohdistaa valtatien mantereenpuoleisille
alueille.

Vastine M2
Muistuttajan omistamat maa-alueet kaava-alueella sijoittuvat Maristonpakkojen ja Vihaslahden väliselle alueelle, alueita on yleiskaavaehdotuksessa osoitettu retkeily- ja ulkoilualueiksi merkinnöillä
VR-1 ja VR-2 sekä maa- ja metsätalosuvaltaiseksi alueeksi merkinnällä M. VR-2-alue kuuluu Natura-2000 verkoston alueisiin. M-alueelle on osoitettu matkailutoimintojen tavoitteellinen laajenemisalue nuolirajausmerkinnällä. Alueen M-maankäyttömerkinnän mukaisesti alueen nykytilanteen varsinainen maankäyttö on maa- ja metsätalous.
Kaava ei sinällään nykytilassa aiheuta maa- ja metsätalouskäyttöön muita muutoksia kuin VRalueille osoitettu maisematyöluvan vaatimus maisemaa muuttavissa toimenpiteissä. Merkintä on
perusteltu, koska alueelle sijoittuvat keskeiset kaupungin ylläpitämät liikuntakeskukseen liittyvät
reitit.
Matkailutoimintojen tavoitteellisen laajenemisalueen merkinnän yhtenä tavoitteena on kuitenkin
ohjata alueelle kohdistuvien mahdollisten muutosten suunnittelua ja mm. suunnittelutarveratkaisuja
harkittaessa alueelle mahdollisesti kohdistuvia rakennushankkeita. Alueelle ei tulisi osoittaa rakentamista, joka estää yleiskaavan pitkän tähtäimen tavoitteiden tai matkailutoimintojen laajennusten
toteutuksen tulevaisuudessa. Em. perusteella muistutuksessa esitetylle rakennushankkeelle (perunavarasto) tulisi ensisijaisesti etsiä sijoituspaikka ko. alueen ulkopuolelta, mikä maanomistuksen
kannalta lienee mahdollista ja toiminnallisesti parasta.

Muistutus M3 Paavo ja Kaija Saaren perikunta
 Muistuttaja esittää, että Maristojenpakkojen alueella muistuttajan omistamalla alueella VR-2retkeily- ja ulkoilualuemerkintä muutettaisiin MU-merkinnäksi (maa- ja metsätalousalue, jolla on
erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta). Ko. merkintä turvaisi muistuttajan mukaan sekä
virkistyskäytön tarpeet että maanomistajan tarpeet. Mikäli alueella säilytetään VR-2-merkintä,
muistuttaja vaatii poistettavaksi alueelle kohdistuvan maisematyölupaa koskevan
kaavamääräyksen.
 Muistutuksessa pidetään hyvänä golf-kentän toteutusmahdollisuutta alueen pohjoisosassa
 Tieyhteydestä Holmanperältä valtatien varteen todetaan, että se tulee suunnitella olevia teitä ja
reittejä hyväksikäyttäen.
Vastine M3
VR-2-alue, jota muistutus koskee, on kokonaisuudessaan Natura 2000-verkostoon kuuluvaa aluetta. Alue on myös keskeistä matkailukeskuksen virkistyskäyttöaluetta. Natura-alueelle tullaan laatimaan hoito- ja käyttösuunnitelma, jossa huomioidaan alueen luontoarvot, virkistyskäyttö ja metsätalouden mahdollisuudet. Alueen käytön kannalta laadittavalla hoito- ja käyttösuunnitelmalla tulee
olemaan keskeinen merkitys kaavamerkinnästä riippumatta. Em. perusteella alueelle esitetyn VRmerkinnän voidaan katsoa parhaiten vastaavan alueen käyttöä.
Kaavaehdotukseen ei sisälly varsinaista golfkentän varausta, matkailun tavoitteellisena laajenemisalueen osoitettu merkintä kuitenkin mahdollistaa myös esim. alueelle luonnosvaiheessa
kaavaillun kentän toteutuksen.
Kaavaehdotuksessa esitetty merkintä liikuntakeskuksesta Holmanperälle osoittaa vain tieyhteystarpeen, yksityiskohtainen tielinjaus suunnitellaan erikseen alueen muun maankäytön suunnittelun
yhteydessä.
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Liite 5: Lausunto Hiekkasärkkien rantaharjualueen osayleiskaavan Natura-arvioinnista
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