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1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 
 
 
 KAAVA-ALUE JA KAAVOITUKSEN TARKOITUS: 
 
 SOTKAMON KUNTA 
 TIPASOJAN KYLÄ 
 
 TIPASOJA 141:16 (765-407-141-16) 

MUSTA 127:0 (765-407-127-0) 
METSÄ-KOLJONEN 17:45 (765-407-17-45) 

 HANKANIEMI 17:31 (765-407-17-31) 
 KOURUPURO 68:2 (765-407-68-2) 

  
  

TIPASJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA 
 

TARKOITUKSENA ON LAATIA TAVANOMAINEN OMARANTAINEN RANTA-
ASEMAKAAVA ISO TIPASJÄRVEN, PIENI TIPASJÄRVEN, ISO RAATELAMMEN 
SEKÄ NIIDEN LÄHELLÄ OLEVIEN ERÄIDEN PIENEMPIEN VESISTÖJEN RAN-
NOILLE. 

 
 
 
 KAAVAN LAATIJA: 
 
 DI (MAANMITTAUS, YKS 124) KIMMO MUSTONEN  
 KIMMOKAAVA 
 OS. KITKANTIE 34 F 40, 93600 KUUSAMO 
 0400 703 521 
 FAX (08) 8511 250 
 kimmo.mustonen@kimmokaava.fi 
 
 
 
 KAAVAN VIREILLETULO: 

 
- VIREILLETULOILMOITUKSEN  KUULUTUS …2010 
- OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NÄHTÄVILLÄ ….2010 ALKAEN 

 
 KAAVAN KÄSITTELY: 
 
 

- KAAVAN VALMISTELUAINEISTO (=KAAVALUONNOS) NÄHTÄVILLÄ MRA 30 § 
MUKAAN  ….2010 

- KAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ ….. 
- SOTKAMON KUNNANVALTUUSTO HYVÄKSYNYT …. 

 
 
 

Valokuvat: Kimmo Mustonen 7.-8.7.2008, 19.-21.8.2009 ja 21.8.2010, Viistokuvat 
Hannu Vallas / Lentokuva Vallas Oy 9.8.2009 
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Kuva 1 Kaava-alueen yleispiirteinen sijainti 

  

Kuva 2 Kaava-alueen sijainti satelliittikuvalla 
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2. TIIVISTELMÄ 
2.1 Kaavaprosessin vaiheet 

 
Kaavan laatiminen on lähtenyt liikkeelle maanomistajan eli UPM-Kymmene Oyj:n tar-
jouspyynnöllä kaavan laatimisesta 4.4.2008. Kaavan laatijaksi valittiin KimmoKaava 
Kuusamosta. 
 
Kaavan luonnostelu alkoi v. 2008 lopulla. Sitä ennen käytiin alustavia keskusteluja 
kunnan kanssa sekä tehtiin maastotutkimuksia ja luontoselvityksiä. Aluksi kaavoitusta 
suunniteltiin laadittavaksi samalla kertaa samaan tilaan kuuluville Hietasen ja Pieni 
Hietasen ym. vesistöjen alueelle. Vaikka alueet kuuluvat valtaosaltaan samaan Ti-
pasojan tilaan, ne ovat varsin kaukana toisistaan. Koska kaavoihin on liittynyt myös 
yksityisiä maanomistajia, on sujuvan käsittelyn turvaamiseksi kaavat jaettu kahteen 
eri kaavaan. Tipasjärvien alueella UPM:n omistamaan tilaan kuuluu mm. Vuorinie-
men alue etelärannalla Iso ja Pieni Tipasjärven välissä sekä Lypsyniemen ja Kumpu-
niemen alueet pohjoisrannalla. Ne olivat mukana alustavissa kaavoitussuunnitelmis-
sa, mutta jätettiin pois mm. kunnallistekniikan ja tiestön rakentamisen kalleuden 
vuoksi. Vuoriniemessä on lisäksi vaihteleva ja arvokas luonnonympäristö ja mm. 
vanha louhosalue (Kiisula). Pois jätettyjä alueita ei kaavan mitoituksessa ole otettu 
huomioon ja kaava on tehty mukana olevien alueiden määrän ja ominaisuuksien pe-
rusteella. 
 
Työn kuluessa on myös eräät yksityiset maanomistajat lähteneet kaavaan mukaan. 
 
Kaavan muutoksen ja laajennuksen vireilletulosta ilmoitettiin ….2010, jolloin myös 
kaavan valmisteluaineisto (=kaavaluonnos) oli nähtävillä ………2010. Kaavan 1. vi-
ranomaisneuvottelu pidettiin 4.5.2009 ja toinen 21.9.2010. 
 
Kaavaehdotus oli nähtävillä ……. 
 

 

2.2. Asemakaava 
 

Ranta-asemakaava on normaali omarantainen, lomarakentamisen kaava. Rakennus-
paikkojen määrä rantaviivan pituuteen nähden on vähäinen.  
 
Kaava-alueen pinta-ala on n. 415.5 ha ja siihen kuuluu muuntamatonta rantaviivaa n. 
20.0 km, josta UPM:n osuus on n. 16.5 km. Määrä on muunnettuna n. 14.6 km, josta 
UPM:llä on n. 12.3 km. Kaava-alueen syvyys vaihtelee n. 70-500 m välillä riippuen 
vesistöjen sijainnista myös toisiinsa nähden. 
 
Alue on Sotkamon keskustaajaman koillispuolella n. 35-45 km päässä. Alueelle ei ole 
tehty tai suunnitteilla yleiskaavoja. 
 
 

2.3. Asemakaavan toteuttaminen 
 

Maanomistajat vastaavat kaavan toteuttamisesta rakentamisen osalta. E.ON Kainuun 
Sähköverkko Oy vastaa sähköhuollosta. Alueella ei ole yleisiä vesi- ja viemäriverkos-
toja, joten vesihuolto hoidetaan rakennuspaikka- tai korttelikohtaisesti. Toteutuminen 
lähtee todennäköisesti liikkeelle varsin pian kaavan vahvistumisen jälkeen. 

 



SOTKAMON KUNTA 
TIPASJÄRVEN  RANTA-ASEMAKAAVA 5 
***************************************************************************************************************************************** 

*************************************************************************************************************** 

 

Kuva 3 Kaava-alueen osien sijainti 

 

3. LÄHTÖKOHDAT 
3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus 
 

Alue on suurimmalta osaltaan kohtuullisen hyvin lomarakentamiseen soveltuvaa, pin-
nanmuodostukseltaan vaihtelevaa, mutta kuitenkin varsin tasaista tai loivasti nouse-
vaa, kumpuilevaa maastoa. Alueiden sijainti sopii erinomaisesti lomakäyttöön; Sot-
kamon keskustaajama ja Vuokatin kasvava matkailukeskus ovat varsin lähellä hyvien 
kulkuyhteyksien varrella, vesistöt ovat puhtaita ja kirkasvetisiä, maasto on vaihtele-
vaa, puusto ja kasvillisuus hyvää jne.  
 
3.1.2 Luonnonympäristö 

 
 Metsäalueet ovat pääasiassa mänty- ja kuusivaltaista, tuoretta kangasta. Järven ran-

nassa on paikoin vanhaa kuusikkoa ja lehtipuustoa. Sisämaassa metsät ovat osittain 
nuorempia ja lehtipuun osuus paikoin suurempi. Maasto on vaihtelevaa, mutta pää-
osiltaan rakentamiskelpoista. Vesistöt ovat kirkkaita ja puhdasvetisiä. Alue ei ole poh-
javesialuetta. 

  
 Tipasjärvillä järven vedenpinta on n. 193.1 m tasolla. Korkeimmat harjanteet kohoa-

vat yli 200 m tasolle. Korkeustasot on esitetty oheisilla kartoilla. Lisäksi on kartta 
paikkatietoikkunan rinnevalovarjostotiedoista, jotka kuvaavat maaston vaihtelua. 
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 Kuva 4 Korkeustasot Tipasjärvien ympärillä.  
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 Kuva 5 Rinnevalovarjostuskuva Tipasjärvien ympäristöstä 

 Järvien vesi on varsin puhdasta, koska rannoilla ei ole merkittävästi asutusta tai maa-
taloutta. Kuitenkin viljely, metsäojitukset jne ovat niihin jonkin verran vaikuttaneet. Vil-
jeltyjen alueiden määrä ja täten uusi kuormitus vesistöön on kuitenkin viime vuosina 
vähentynyt. Samoin asutuksen aiheuttama kuormitus on pienentynyt parantuneen jä-
tevesien käsittelyn ansiosta. 

 
 Alueen metsälain mukaisten arvokkaiden elinympäristöjen ja luonnonsuojelu- tai vesi-

lain mukaisten erityisten luontotyyppien inventointi on tehty kesällä 2008 ja yksityis-
maiden osalta kesällä 2010. Selvitykset on selostuksen liitteenä. Alkuperäinen UPM:n 
alueen selvitysalue on hieman laajempi kuin lopullinen kaava-alue, kun Vuoriniemen, 
Lypsyniemen ja Kumpuniemen alueet olivat selvityksessä mukana, mutta jäivät pois 
kaavoitettavasta alueesta. Näille alueille olisi tiestön, sähköistyksen ja muun kunnal-
listekniikan järjestäminen olut vaikeaa ja kallista pitkien matkojen ja hankalien maas-
to-olojen vuoksi. Vuoriniemen alueen luonnonolot ja erityispiirteet eivät olisi mahdol-
listaneet kovin paljoa rakentamista. 

  
 Luonnonsuojelulaissa lueteltuja suojeltuja luontotyyppejä ovat  

1) luontaisesti syntyneet, merkittäviltä osin jaloista lehtipuista syntyneet metsiköt  
2) pähkinäpensaslehdot 
3) tervaleppäkorvet 
4) luonnontilaiset hiekkarannat 
5) merenrantaniityt 
6) puuttomat tai luontaisesti vähäpuustoiset hiekkadyynit 
7) katajakedot 
8) lehdesniityt 
9) avointa maisemaa hallitsevat suuret yksittäiset puut tai puustoryhmät 

 
 Vesilain mukaan on vesilain mukaisia päätöksiä tehtäessä kielletty seuraavien vesi-

luonnon tyyppien muuttaminen 
1) enintään kymmenen hehtaarin suuruiset fladat ja kluuvijärvet 
2) muualla kuin Lapin läänissä enintään 1 ha suuruiset lammet ja järvet 
3) luonnontilaiset lähteet 
4) muualla kuin Lapin läänissä sijaitseva luonnontilainen uoma, jota ei katsota vesistöksi 

 
 Metsälain mukaisia vaalimisen arvoisia elinympäristöjä ovat luonnontilaiset tai 

luonnontilaisen kaltaiset 
1) lähteiden, purojen ja pysyvän vedenjuoksu-uoman muodostavien norojen sekä pienten lampien vä-
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littömät lähiympäristöt 
2) ruoho- ja heinäkorvet, saniaiskorvet sekä lehtokorvet ja Lapin läänin eteläpuolella sijaitsevat letot 
3) rehevät lehtolaikut 
4) pienet kangasmetsäsaarekkeet ojittamattomilla soilla 
5) rotkot ja kurut 
6) jyrkänteet ja niiden välittömät alusmetsät 
7) vähätuottoiset hietikot, kalliot, kivikot, louhikot, vähäpuustoiset suot ja rantaluhdat 

 
 Em. lakien mukaisten arvokkaiden luontotyyppien säilymistä on edistettävä kaavoi-

tuksessa.  

   
 Kuvat 6 Majavan pesä Mäntylammella Pieni Tipasjärven pohjoispuolella 

  
Kuva 7 Napittajanlahden luhtarantaa Pieni Tipasjärvellä 



SOTKAMON KUNTA 
TIPASJÄRVEN  RANTA-ASEMAKAAVA 9 
***************************************************************************************************************************************** 

*************************************************************************************************************** 

  

 Kuva 8 Kourulampi 

3.1.3 Rakennettu ympäristö 
 

Kaava-alue on rakentamatonta UPM:n omistamien alueiden osalta. Olkiniemessä 
Pieni Tipasjärvellä on ollut asuttu talo, mutta siitä on jäljellä enää uunikiviä ja heinitty-
neitä peltoja. Yksityisomistuksessa olevalla Hankaniemen tilalla 17:31 on vanha maa-
tilan talouskeskus, joka nyt on lomakäytössä. Kourupuron tilalla 68:2 on samoin enti-
nen talouskeskus, joka on vapaa-ajan käytössä. Vesistöjen rannoilla ja alueen ympä-
ristössä on jonkin verran maatiloja, pysyviä asuntoja ja loma-asuntoja. Tilanne selvi-
ää kaavaselostuksen liitekartoilta ja kaavakartoilta.  
 
Vesi- ja viemärijohtoja ei ole kaava-alueen lähistöllä. 20 kV sähkölinjat ovat lähellä 
osaa kaava-alueen palstoista ja osalla varsin kaukana. Myös linjojen tilanne selviää 
kartoilta.  

 
Kuva 9 Olkiniemen vanhan talonpaikan entisiä peltoja 
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Kuva 10 Hankaniemen tilan 17:31 rakennuksia 

 

Kuva 11 Kourupuron tilan 68:2 rakennuksia 

Alueella on vanhastaan tunnettuja ja myös mastokarttoihin merkittyjä kivikautisia 
asuinpaikkoja. Kaavatyötä varten on Esa Suominen Kainuun museolta tehnyt tar-
kemman inventoinnin. Niiden yhteenvetona ovat seuraavat tiedot: 
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Kuva 12 Tiedot muinaismuistokohteista 

3.1.4 Maanomistus 
 

Kaava-alue kuuluu pääasiassa UPM-Kymmene Oyj:n omistamaan erittäin suureen 
Tipasojan tilaan RN:o 141:16 (765-407-141-16). Tilan pinta-ala on peräti 16249,8871 
ha (15.6.2008). Ryökölehdon alue Pieni Tipasjärvellä kuuluu saman omistajan Mus-
tan tilaan RN:o 127:0 (765-407-127-0). Myös tämä tila on kokonaisuudessaan verrat-
tain suuri eli 1336,8140 ha. Vuoriniemen alueen vaihdon johdosta Metsähallituksen 
aiemmin omistamaa Metsä-Koljosen tilaa 17:45 (765-407-17-45) kuuluu myös kaa-
vaan. Työn kuluessa tämä varmaan liitetään UPM-Kymmene Oyj:n tilaan. Kaavan 
laatimisen aikaan mukaan liittyneen Hankaniemen tilan 17:31 omistaa Tapio Pihlaja-
maa. Kourupuron tilan 68:2 (765-407-68-2) omistavat Maija Kyllönen, Teuvo Huotari, 
Lempi Komulainen, Jorma Komulainen, Impi kolehmainen, Matti Huotarin lapset ja 
Hilja Seppänen 

  

3.2. Suunnittelutilanne 
3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 

 
Kainuun maakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa ja ympäristöministe-
riö vahvisti sen 29.4.2009. Ote maakuntakaavasta ja sen merkinnöistä ranta-
asemakaava-alueelta ja sen lähistöltä on ohessa. 
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Kuva 13 Kainuun maakuntakaava merkintöineen 

 
Kainuun maakunta –kuntayhtymä on aloittanut Kainuun 1. vaihemaakuntakaavan laa-
timisen. Se koskee puolustusvoimien ampuma- ja harjoitusalueita sekä niiden melu-
alueita. Kohteita ei ole ranta-asemakaava-alueen lähellä. 
 
Alueelle ei ole laadittu rantaosayleiskaavoja eikä kaavoitus ole kunnan suunnitel-
missa.  
 

 Järvien rannoille ei ole laadittu muita ranta-asemakaavoja. 
   
 Sotkamon kunnanvaltuusto on 27.3.2007 § 21 hyväksynyt rakennusjärjestyksen.   
 
 Alue ei ole rakennuskiellossa. 
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 Pohjakarttana käytetään maastokarttaa mittakaavassa 1:5000. Kartta pitää paikkan-

sa tärkeimpien sisältövaatimusten osalta. Kartan sisältötarkkuus ei ole tarkoitettu tä-
män mittakaavan mukaiseen käyttöön, mutta sillä saadaan kuitenkin rakennuspaikko-
jen sijainti, koko, korkeussuhteet, tiestö jne kohtuudella esitettyä. Käytettävän kartta-
pohjan vuoksi on rakennuspaikat gps –menetelmällä merkitty maastoon ja saatujen 
tietojen perusteella korjattu alustavia rakennuspaikkasuunnitelmia. 

 
 Alueella eikä lähellä ole olemassa olevia yleisiä hiihto-, retkeily-, veneily- tms. reittejä. 

 
 Kuva 14 Alueen ympäristön nuotio-, veneenlasku-, nähtävyys- yms. kohteet  

 

4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 
4.1. Asemakaavan suunnittelun tarve 

Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää kaavoitusta rantarakentamisen ohjaamiseksi. 
Kunnan suunnitelmissa ei ole yleiskaavoitus tälle alueelle lähiaikoina. Kaavoitusme-
nettelyllä turvataan myös rajanaapureiden oikeudet. Alueen mitoitukselle antaa poh-
jaa Sotkamon laajassa rantaosayleiskaavoituksessa muotoutuneet periaatteet loma- 
ja matkailukohteiden mitoituksesta.  
 

4.2. Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 
Kaavan laatiminen on lähtenyt liikkeelle maanomistajan pyydettyä keväällä 2008 tar-
joukset kaavoituksesta. Kaavoitussopimus on tehty toukokuussa 2008. Tämän jäl-
keen alkoivat hankkeen maasto- ja tutkimustyöt, luontoselvitykset, muinaismuistosel-
vitykset jne. Työn virallista käynnistämistä ovat hidastaneet mukaan liittyneet yksityi-
set maanomistajat. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on päivätty alun perin 
26.11.2010 ja se on nähtävillä ….2010 alkaen. Suunnitelmaa pidetään työn aikana 
ajan tasalla. 
 
Kaavan alustava luonnostelu alkoi vuoden 2008 lopulla. Varsinaiset tarkemmat luon-
nokset tehtiin em. selvitysten valmistuttua ja ne huomioiden. Koska karttapohjana 
käytetään maastokarttaa, UPM:n alueen kaikki alustavien kaavaluonnosten raken-
nuspaikat paalutettiin maastoon loppukesällä 2009 ja huomioitiin maastonmuodot, 
tiestö, rakennuskelpoisuus jne. Kaavaluonnokset korjattiin paalutuksen perusteella. 
 
Kaavan käynnistämisen johdosta on käyty seuraavia neuvotteluja: 
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- 15.5.2008 maanomistajan, kunnan ja kaavoittajan keskustelu hankeen käynnis-
tämisestä 

- 1.4.2009 maanomistajan, kunnan ja kaavoittajan keskustelu alustavista kaava-
luonnoksista 

 

4.3. Osallistuminen ja yhteistyö 
4.3.1. Osalliset 

 
Osallisia ovat ainakin seuraavat tahot: 
 
- maanomistajat ja asukkaat 

kaava-alueen ja lähialueiden maanomistajat  
lähialueiden asukkaat ja loma-asukkaat 
matkailijat, kalastajat, veneilijät, hiihtäjät, moottorikelkkailijat jne 

- kunnan hallintokunnat 
maankäyttö 
rakennusvalvonta 
ympäristötoimi 
tekninen toimi  
virkistystoimi 
elinkeinotoimi 

- yhdyskuntatekniikka 
E.ON Kainuun Sähköverkko Oyj 

- viranomaiset 
Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset 
Kainuun maakunta –kuntayhtymä 
Kainuun museo 

- sotkamolaiset seurat ja yhdistykset 

 
Kuva 15 Komeaa männikköä Olkiniemessä Pieni Tipasjärvellä 

4.3.2. Vireilletulo 
 

Uuden maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on 
päivätty 26.11.2010 ja se on nähtävillä ...2010 alkaen, jolloin kaavan vireilletulosta on 
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ilmoitettu. Oas on kaavaselostuksen liitteenä ja sitä pidetään ajan tasalla työn kulu-
essa.  
 
4.3.3. Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 

 
Kaavan laatimisen yhteydessä on käyty edellä selostettuja alustavia neuvotteluja. 

  
Tipasjärvien ja Hietasten siinä vaiheessa yhtenä kaavahankkeena ollutta kaavaa esi-
teltiin kyläläisille Hiiden Torpalla pidetyssä tilaisuudessa 30.6.2009. Paikalla oli n. 15 
osallistujaa. Tilaisuutta koskeva lehtiartikkeli on ohessa. 

 
Kuva 16 Sotkamo -lehti, kesäkuu 2009 

 
Kaavan valmisteluaineisto (=kaavaluonnos) oli nähtävillä MRA 30 § mukaisesti 
…...2010 välisen ajan. Muistutuksia ….. Lausunnoissa todettiin seuraavaa kaavoitta-
jan vastineella täydennettynä: 

 
Kaavaehdotus oli nähtävillä ….. Muistutuksia ….Lausunnoissa todettiin seuraavaa 
kaavoittajan vastineella täydennettynä: 
 
Sotkamon kunnanvaltuusto hyväksyi kaavan ……20.… 

 
4.3.4. Viranomaisyhteistyö 

 
Viranomaisneuvottelu on 1. kerran pidetty 4.5.2009. Muistio on ohessa: 
 

************************************* 
SOTKAMON HIETASEN-TIPASJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN VIRANOMAISNEUVOTTELU 

4.5.2009 KLO 13-15.25 
KAINUUN YMPÄRISTÖKESKUS 
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1 § AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN 

- puheenjohtajana toimi Pertti Perttola,  Kainuun ympäristökeskus 
- muistion laatija Kimmo Mustonen,  KimmoKaava 
- läsnäolijat em. lisäksi 

o Alpo Liuski                Kainuun ympäristökeskus 
o Jouko Saastamoinen  Kainuun ympäristökeskus 
o Esa Suominen  Kainuun museo 
o Rauni Laukkanen  Kainuun museo 
o Juha Kaaresvirta  Sotkamon kunta 
o Reijo Turunen  UPM-Kymmene Oyj 
o Timo K. Mikkola  UPM-Kymmene Oyj 

- Jussi Sääskilahti Tiehallinnon Oulun tiepiiristä on ilmoittanut, ettei pääse kokoukseen. Uudet yksityistieliittymät ja nykyisten käyttötarkoi-
tusten muuttaminen vaativat Tiehallinnon liittymäluvat. Tipasjärven Myllylahden länsipuolella olevaa liittymää on siirrettävä itäänpäin riit-
tävien näkemien turvaamiseksi 

 
2 § RANTA-ASEMAKAAVAHANKKEEN ESITTELY 

- UPM:n kaavoituspolitiikka / Reijo Turunen 
o yhtiö on laatinut kaavoitusohjelman vuosille 2007-11. Pääpaino on kuntien laatimissa yleiskaavoissa. Jos niitä ei tehdä, niin 

laaditaan ranta-asemakaavoja kiinnostaville ja kysynnän kohteena oleville alueille. Käytyjen keskustelujen perusteella ei Sot-
kamon kunnan ohjelmassa ole Hietasen ja Tipasjärvien alueen yleiskaavoitus, joten rantakaavoitus on käynnistetty. Poik-
keamisluvilla ei yhtiön maita erityistapauksia lukuun ottamatta oteta rakentamiskäyttöön 

- kaavan tilanne / Kimmo Mustonen 
o alueen kaavoitus ei ole vielä virallisesti liikkeellä. Kaavaluonnos ja –selostus on varsin pitkälle tehty ja toimitettu osallistujille 

sähköpostilla ja paperikopiona ympäristökeskukselle. Alun perin oli Vuoriniemen alue mukana, mutta se on luontoarvojen, kun-
nallistekniikan kalleuden yms. vuoksi jäänyt pois kaavasta. Samoin pohjoisrannalla on alue hieman pienentynyt lähinnä raken-
nuskelvottomuuden vuoksi 

o luontoselvitys on tehty kesällä 2008 ja sitä koskevat täydennykset selostukseen ja karttoihin jaettiin osallistujille 
o kaavaluonnos ja sen mitoitus esiteltiin ja näytettiin valokuvia alueen eri osista 

 
3 §  VIRANOMAISTEN JA OSALLISTEN KANNANOTOT JA KESKUSTELU  
Alpo Liuski 

- kaavaselostuksessa perusteltava, miksi Vuoriniemi on jätetty pois ja onko sillä ollut vaikutusta mitoitukseen  
- olisiko kaava syytä jakaa kahteen eri kaavaan, koska alueet ovat varsin kaukana toisistaan ja eri vesistöjen rannoilla. Reijo Turunen kat-

soi, että kaavan tulisi olla yhtenä kaavana, koska se on pääasiassa saman tilan aluetta ja kokonaisuus on täten helpommin hallittavissa 
 
Juha Kaaresvirta 

- esitetty aluerajaus OK, kaavamääräyksissä on joitakin detaljikysymyksiä, jotka muutettava 
- kunta pitää kaivosalueen huomioimista ja sen toteutumisedellytysten turvaamista tärkeänä.  Ryökölehdon rakennuspaikat pitäisi siirtää 

muualle vaikka täyttä varmuutta kaivoksen toteutumisesta ei olekaan 
- alueella ei ole yleisiä vesi- ja viemärijohtoja eikä niitä todennäköisesti tule 
- venepaikat tulisi huomioida. Kyseessä kuitenkin lähinnä soutuveneiden tarvitsemat paikat, joten kunnan mukana olo niiden toteuttami-

sessa ei liene välttämätöntä 
 

Jouko Saastamoinen 
- luontoselvitykset otettava huomioon rakennuspaikkojen ja vapaiden rantaviivojen sijoittelussa. Mm. hiekkarannat, mahdolliset liito-orava-

alueet jne  
- jos kaivospiirin lähellä olevia paikkoja ei voida siirtää, niin se on huomioitava korvauksissa 
- jos alue on yhtenä kaavana, niin rakennuspaikkojen siirto mm. luonto-olot, kyläkeskukset huomioiden on helpompaa 
- kaavan toteuttamisen (rakennukset, tiet yms) vaikutus luonto-oloihin on perusteltava 
- MY –alueita tulisi olla vain rajallisesti ja paikoilla, joissa arvoja on. Tämä on myös maanomistajan näkemys (Reijo Turunen, Timo K. Mik-

kola) 
 
Pertti Perttola 

- kaavan vaikutus mm. vastarannan, taustametsän kannalta selvitettävä 
- rakennuspaikoilla oltava riittävästi syvyyttä 
- maakuntakaava on juuri vahvistettu 
- kyläyhdistyksen ja naapureiden kuulemista etupainotteisesti olisi syytä harkita (alustavaksi ajankohdaksi sovittiin palaverin jälkeen 

30.6.2009) 
 
Rauni Laukkanen 

- alueella ei ole kulttuurihistoriallisesti merkittäviä rakennuskohteita 
 
Esa Suominen 

- tervahaudat tulisi olla mielellään rakennuspaikkojen ulkopuolella, jotta niitä ei käytettäisi kaatopaikkoina 
- muinaismuistorajaukset tarkistetaan ja ilmoitetaan voidaanko rakennuspaikkoja laajentaa nyt luonnoksessa esitetyille alueille. Kohteet 

tulisi olla myös kaavaselostuksessa esitettynä 
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4 §  JATKOTOIMET  
- kaava pidetään tässä vaiheessa yhtenä hankkeena. Jakomahdollisuus katsotaan myöhemmin 
- kunnassa käsittely ensin lautakunnassa ja mahdollisesti ehtii kesäkuun kokoukseen. Sen jälkeen OAS ja kaavaluonnos nähtäville 
- kaavamääräyksiä tarkistetaan ja mm. venevajat, verkkokopit yms. poistetaan tekstistä. Savusauna voi olla erillisenä kohteena 

 
 
MUISTION VAKUUDEKSI: 
 
Kimmo Mustonen 
JAKELU: osanottajat sähköpostilla + muut viranomaiset  

************************************* 
Viranomaisneuvottelu on 2. kerran pidetty 21.9.2010. Muistio on ohessa: 

 
************************************* 

SOTKAMON RANTA-ASEMAKAAVOJEN VIRANOMAISNEUVOTTELU 
21.9.2010 KLO 10.00-16.15  
KAINUUN ELY -KESKUS 

 
1 § AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN 
 

- puheenjohtaja Pertti Perttola Kainuun ELY -keskus 
- muistion laatija Kimmo Mustonen KimmoKaava 
- läsnäolijat em. lisäksi 

Sirpa Lyytinen  Kainuun ELY –keskus 
Jouko Saastamoinen    -  ”  - 
Ilkka Haataja     -  ”  -  (§ 5-7) 
Rauni Laukkanen Kainuun museo 
Esa Suominen     -  ”  -  (§ 6-7) 
Juha Kaaresvirta Sotkamon kunta 
(Jussi Sääskilahti, Pohjois-Pohjanmaan ELY –keskus ilmoittanut sähköpostilla kommenttinsa) 
(Martti Juntunen, Kainuun maakunta –kuntayhtymä ilmoittanut Perttolalle kommenttinsa) 
 
Raimo ja Matias Ronkainen maanomistajat, § 4 
Timo K. Mikkola  UPM-Kymmene Oyj, § 6-7 
 

******* 
7 § TIPASJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA 

 
- kaavan tilanne / Kimmo Mustonen 

o alueen laajuus 
� n. 415,5 ha ja n. 20 km rantaviivaa 

o osallistumis- ja arviointisuunnitelma, vireilletulo 
� ympäristö- ja teknisen lautakunnan päätös 22.9.2010 § 131 
� oas kaavaselostuksen lopussa 
� ei vielä vireillä 

o luontoselvitys 
� perusalueen osalta tehty ja asiakirjoissa 
� laajennusalueen maastokäynnit tehty, raportti tulostamatta 

o muinaismuistot 
� Kainuun museo selvittänyt, huomioitu kaavassa 

o pohjakartta 
� käytetään maastokarttaa. Rakennuspaikat on paalutettu maastoon 

o mitoitus 
� muuntamaton rantaviivaa yhteensä n. 19.98 km, joka muunnettuna on n. 14.57 km 
� 57 rakennuspaikkaa, joista yksi sisämaassa 
� n. 3.7 / muuntamaton rv-km ja n. 4.4 muunnettu rv-km 

o kaavaluonnos 
� kaavaluonnos selostuksineen toimitettu kokouskutsun mukana 

 
- viranomaisten kannanotot ja keskustelu 

o osittain edellisen kaavan asiat koskevat tätä kaavaa. Kaavat ovat aiemmin olleet yhtä kaavahanketta 
 
o Sirpa Lyytinen 

� Hankaniemen mitoitus on korkeahko 
• kantatilan mitoitus jo lohotut tilat huomioiden on 6.7 kpl/muunnettu rv-km, joka on vielä kohtuullinen vaik-

kakin hieman korkeampi kuin muilla alueilla 
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� Olkiniemen alue on tiiviisti kaavoitettu. Rakennuspaikkojen sijoittelu on rantaviivaa ”tuhlailevaa” 
� Kouruniemen ja Hankaniemen rakennusten arvot tulisi selvittää 

• Juha Kaaresvirran ilmoituksen mukaan näitä rakennuksia / tiloja ei ole mainittu Sotkamon kulttuuriympä-
ristöohjelmassa 

o Jouko Saastamoinen 
� luontoselvityksen huomiointi, luontoarvoja on myös korttelialueilla 

• kaavamääräyksillä on varmistettu arvojen säilyttäminen, inventoinnissa on hyvin erilaista arvoa omaavia 
kohteita erityyppisillä luokitteluilla ja huomioimisohjeilla esitetty 

� kaavaan otetaan kantaa lausuntovaiheessa 
o Juha Kaaresvirta 

� naapurit kuultava oas:n mukaisesti, kunta huolehtii kuulutusten julkaisemisesta 
o Rauni Laukkanen 

� kaavan ulkopuolella on Aarreniemen vanha huvila 
� muuten ei rakennuksia ole inventoinneissa 

o Pertti Perttola 
� II –kerroksisuus pitäisi poistaa ainakin talousrakennuksista 
� vierasmaja –merkintä on hieman outo ja ne luokitellaan talousrakennusten joukkoon (myös muissa kaavoissa) 

• vierasmaja on kuitenkin kunnan rakennusjärjestyksessä erikseen mainittu ja sitä on noudatettu. Merkin-
tää tarkennetaan vielä 

o Ilkka Haataja 
� hopeakaivoksen melu-, tärinä- yms. vaikutukset on otettava huomioon 
� ympäristölupa nykyisen kuilun tyhjentämiseksi on Oulun AVI:ssa käsiteltävänä 

o Esa Suominen 
� Huuhtikankaalta on vielä löytynyt vanhoja talon pohjia ja ne on syytä lisätä 
� sm –alueen kaavamääräystä syytä tarkentaa 

o Jussi Sääskilahti sähköpostilla 
� korttelin 55 liikenne hoidettava Olkiniementien kautta 
� Raatelammentien liittymää siirrettävä n. 50 m 

 
o Timo Mikkola, UPM-Kymmene Oyj 

� Olkiniemen alueelle on mm. Ryökölehdon alueelta siirretty rakennuspaikkoja. Ne on haluttu sijoittaa 2-3 paikan ryh-
miin, jotta riittävä väljyys ja yksityisyys säilyisi. Kokonaismitoitus on väljä ja vapaan rantaviivan määrä on varsin suu-
ri tästä huolimatta 

� rakennuspaikkoja on enää vaikea siirtää tai vähentää. Kaivoksella ei pitäisi olla kovin suurta merkitystä enää näille 
alueille 

� Hietasen kaava olisi kiireellisempi kuin Tipasjärven kaava 
 
- jatkotoimet  

o lisäselvitykset: em. selvitykset ja tarkennukset tehdään 
o aikataulu: kaava esillä lautakunnassa 22.9.2010 

 
8 § NEUVOTTELUN PÄÄTTÄMINEN 
 
 Neuvottelu päätettiin n. klo 16.15 
 

Pertti Perttola   Kimmo Mustonen 
puheenjohtaja   sihteeri 

 
JAKELU: sähköpostilla osallistuneille ja muille osallisille 

 
************************************* 

 

4.4. Asemakaavan tavoitteet 
4.4.1. Lähtökohtatavoitteet 

 
Valtioneuvosto on 30.11.2000 antanut päätöksensä maankäyttö- ja rakennuslain 22 § 
mukaisista valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. Tavoitteet on uudistettu 
Valtioneuvoston päätöksellä 13.11.2008. Päätöksen kohdan 4.4. ”Kulttuuri- ja luon-
nonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat” erityistavoitteissa todetaan, että ”Aluei-
denkäytön suunnittelussa rantaan tukeutuva loma-asutus on suunniteltava siten, että 
turvataan luontoarvoiltaan arvokkaiden ranta-alueiden säilyminen sekä loma-
asumisen viihtyisyys.”  Edelleen ”Alueidenkäytössä on otettava huomioon pohja- ja 
pintavesien suojelutarve ja käyttötarpeet.” 
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Maakuntakaavassa alueelle ei ole varsinaisia varauksia.  
 
Osayleiskaavaa ei alueelle ole laadittu.  
 
Kunta on asettanut kaavan laadinnalle käydyissä keskusteluissa tavoitteita, jotka tu-
levat kunnan rantayleiskaavojen laadinnassa noudatetuista periaatteista. 
 
Ranta-asemakaava pyritään laatimaan siten, että kaava olisi toteuttamiskelpoinen. 
Kaava on tarkoitettu normaaliin loma-asutukseen. Lähistöllä on muutamia matkai-
luyrityksiä ja ne riittävät tälle alueelle. Sotkamon ja Vuokatin laaja matkailualue on 
varsin lähellä ja sen palveluita voidaan hyödyntää. 
 
4.4.2. Työn aikana syntyneet tavoitteet 

 
Eri neuvottelujen ja keskustelujen aikana syntyneet epäviralliset tavoitteet on kaavan 
työstämisessä otettu huomioon. 
 

4.5. Asemakaavaratkaisujen vaihtoehdot ja niiden vaikutukset 
4.5.1. Alustavat vaihtoehdot ja niiden arviointi 

 
Merkittävästi toisistaan poikkeavia vaihtoehtoja ei ole luonnosvaiheessa tehty. Luon-
toselvitys, muinaismuistot, ilmansuunnat, rakennuskelpoisuus jne on rakennuspaikko-
jen määrässä ja sijoittelussa otettu huomioon. Kaava on laadittu erittäin väljällä mitoi-
tuksella. Alustavat kaavaluonnokset paalutettiin maastoon tarkalla gps –mittauksella. 
Rakennuspaikkojen sijaintiin tehtiin lukuisia muutoksia korkeussuhteiden, rakennus-
kelpoisuuden, tiestön, muinaismuistojen yms. johdosta. 
 
4.5.2. Ratkaisun valinta ja perusteet 

 
Maanomistajan, kaavoittajan ja kunnan edustajien kanssa käytyjen keskustelujen ja 
neuvottelujen perusteella on päädytty kaavaluonnosvaiheessa ratkaisuun, jossa on 
alueittain seuraava määrä kortteleita ja rakennuspaikkoja: 
 
   UPM YKSITYISET 
Pieni Tipasjärvi: 
- muuntamaton rantaviiva  8472 m 1385 m 
- muunnettu rantaviiva  7311 m 844 m 
- kortteleita/rakennuspaikkoja 16/37 2/4 
- rakennuspaikkoja/muunnettu rv 5.1 4.7 
 
Iso Tipasjärvi: 
- muuntamaton rantaviiva  4460 m 1387 m 
- muunnettu rantaviiva  3351 m 1212 m  
- kortteleita/rakennuspaikkoja 2/5 4/6  
- rakennuspaikkoja/muunnettu rv 1.5 4.9 
 
Iso Raatelampi: 
- muuntamaton rantaviiva  2641 m 
- muunnettu rantaviiva  1319 m 
- kortteleita/rakennuspaikkoja 2/4 
- rakennuspaikkoja/muunnettu rv 3.0 
 
Kalettomanlampi: 
- muuntamaton rantaviiva  885 m 
- muunnettu rantaviiva  346 m 
- kortteleita/rakennuspaikkoja -/- 
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- rakennuspaikkoja/muunnettu rv - 
 
Kourulampi 
- muuntamaton rantaviiva   750 m 
- muunnettu rantaviiva   190 m 
- kortteleita/rakennuspaikkoja  -/- 
- rakennuspaikkoja/muunnettu rv  - 
 
Yhteensä: 
- muuntamaton rantaviiva  16458 m 3522 m 
- muunnettu rantaviiva  12327 m 2246 m 
- kortteleita/rakennuspaikkoja 20/46 6/10 
- rakennuspaikkoja/muunnettu rv 3.7 4.4 
 
Kapeita jokia ja Mäntylampea ei ole ollenkaan laskettu mitoitukseen mukaan. Liitekar-
toilla on esitetty rantaviivan muuntamisen laskenta sekä rantaviivan luokittelu raken-
nuskelpoisuuden mukaan. 
 

 
 

 
Kuva 17 Rantaviivan muuntaminen 
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 Kantatilatarkastelu 
 

Hankaniemessä ja Kokkolahdella olevan Hankaniemen tila on muodostunut rekisterinumerolla 
17:13 20.10.1956. Siitä eteenpäin siitä on erotettu tiloja seuraavasti: 
 
Hankaniemi 17:13 
 Tipasranta 17:22, 17.1.1986 
 Hankaniemi 17:23,  
  Rautsiaho 17:24, 10.7.1991 
   Jäkäläaho 17:37 2.3.1995 (sisämaassa) 
   Rautsiaho 17:38 
    Pirske 17:39, 27.10.1998 
    Rautsiaho 17:40 
  Mäntyranta 17:25, 10.7.1991 
  Karhunkolo 17:26, 10.7.1991 
  Retula 17:27, 10.7.1991 
  Hankaniemi 17:28 
   Suviniemi 17:29, 27.2.1992 
   Pirttiniemi 17:30, 27.2.1992 
   Hankaniemi 17:31 
    Peuraniemi 17:44, 17.10.2003 
    Hankaniemi 17:31 
Rautsiahon tila 17:40 on pinta-alaltaan n. 21 ha ja siihen kuuluu rantaviivaa n. 1 km. Täten se 
ja siitä erotettu Pirskeen tila 17:39 on syytä käsitellä omana laskentayksikkönään eikä varsi-
naisesta kantatilasta erotetut tilat rasita sitä. 
 
Hankaniemen tilan kokonaisrantaviiva em. huomioiden on muuntamattomana n. 2350 m ja 
muunnettuna 1630 m. Siitä on erotettu seitsemän rantatilaa (17:22, 25, 26, 27, 29, 30 ja 44). 
Kaavassa on esitetty kolme uutta rantarakennuspaikkaa sekä tilan vanha asuinrakennuspaik-
ka. Täten kokonaismäärä on 11 kappaletta eli 4.7 kpl / kokonais-rv-km ja 6.7 / muunnettu-rv-
km. Täten mitoitus on vielä kohtuullinen vaikka hieman korkeampi kuin UPM:n tilalla. 
 
Kourulehdon tilasta 68:2 on erotettu tila 68:1. Lisäksi alueen sisällä on kapea kaistale valtion-
maata. Nämä mukaan lukien on Iso Tipasjärvellä tilan muuntamaton rantaviivapituus 1381 m 
ja muunnettu 1098 m. Kourulampi kuuluu kaavaan ja sen pinta-ala on 1.81 ha, mikä antaisi 
yhden rakennuspaikan. Kaavaluonnoksessa on osoitettu kuusi uutta rantarakennuspaikkaa. 
Tila 68:1 ja Kourulammen antama paikka huomioiden, niin Iso Tipasjärven mitoitus on 4.3 kpl 
/ muuntamaton rv-km ja 5.5 kpl / muunnettu rv-km. 
 
Tarkastelussa mukana ja sen ulkopuolella olevat tilat on osoitettu oheisilla kartoilla. 

  

Kuva 18 Hankaniemen tilan kantatilatarkastelun alueet 
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Kuva 19 Kourulehdon tilan 68:2 ja sen sisällä olevien tilojen tai alueiden rantaviivapituudet
  

     
 

  

Kuva 20 Rantaviivaosuuksien luokittelu hyviin, kohtalaisiin, mahdollisiin ja huonoihin osuuksiin 
UPM:n alueilla 
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Kaavaluonnosratkaisun perusteena on näkemys alueelle parhaiten sopivasta ratkai-
susta. Keskusteluissa on ollut esillä myös muita rakennuspaikkojen sijoitteluvaihtoeh-
toja ja mitoitusmääriä. Em. selvitykset ja maastossa tehty paalutus ovat johtaneet esi-
tettyyn ratkaisuun. 

 

Kuva 21 Lahden pohjukka Ärväänniemessä Iso Tipasjärvellä 

Muut kaavan merkittävät vaikutukset 
 
Kaavalla ei ole merkittäviä muita vaikutuksia. 
 
4.5.3. Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset 

 
 Käsittelyt ja päätökset on selostettu aiemmin. 
 

5. ASEMAKAAVAN KUVAUS 
5.1. Kaavan rakenne 

 
5.1.1. Mitoitus 
 
Kaava-alueeseen kuuluu rantaviivaa eri vesistöissä seuraavasti: 
 
Vesistö   Rantaviiva 
  Muuntamaton  Muunnettu 
 
Pieni Tipasjärvi 9857 m  8155 m 
Iso Tipasjärvi  5847 m  4563 m 
Iso Raatelampi 2641 m  1319 m 
Kalettomanlampi 885 m  346 m 
Kourulampi  750 m  190 m 
 
Yhteensä  19980 m  14573 m 
 
Kaavaluonnoksessa on kortteleita 27 kpl (50-76) ja rakennuspaikkoja 57 kpl, joista 
UPM:n tiloilla on 46 kpl. Lomarakennusten rakennuspaikkakohtainen rakennusoikeus 
on pääsääntöisesti 230 k-m2. Kortteli 74 on sisämaassa ja siinä on tilan vanhan talo-
uskeskuksen rakennusten vuoksi hieman muita suurempi rakennusoikeus kaavamer-
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kinnällä RA-1. Samoin Hankaniemen tilan 17:31 merkintä on sama. Rakennusoikeus 
on yhteensä 13380 k-m2. Kaava-alueen pinta-ala on 415.4686 ha, joten aluetehok-
kuus on erittäin pieni eli 0.003. 
 
Vuodepaikkojen arvioitu määrä on n. 350 kpl. 

 
Kuva 22 Iso Raatelammen itäranta 

Korttelikohtaiset pinta-alat ja rakennusoikeudet ja muut käyttötarkoitusalueiden pinta-
alat ovat seuraavat: 
 

KÄYTTÖTARK KORTTELI TONTTEJA PINTA-ALA RAK.OIKEUS  

    RAK.PAIKKA YHT. 

RA 50 2 1,4154 230 460 

RA 51 2 1,1860 230 460 

RA 52 3 2,2189 230 690 

RA 53 3 1,5499 230 690 
RA 54 2 1,1508 230 460 

RA 55 2 1,8361 230 460 
RA 56 3 1,7181 230 690 

RA 57 3 1,6460 230 690 

RA 58 2 1,1117 230 460 

RA 59 2 0,9477 230 460 

RA 60 2 1,1836 230 460 

RA 61 3 1,6477 230 690 
RA 62 2 1,0455 230 460 

RA 63 2 1,0886 230 460 
RA 64 2 1,1981 230 460 

RA 65 2 1,4553 230 460 

RA 66 2 1,1658 230 460 

RA 67 2 1,0312 230 460 

RA 68 3 1,9006 230 690 

RA 69 2 1,0246 230 460 
RA 70 1 0,6147 230 230 

RA-1 70 1 1,3243 350 230 
RA 71 2 0,8001 230 460 

RA 72 2 0,9420 230 460 

RA 73 2 0,9600 230 460 
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RA-1 74 1 0,3700 350 230 

RA 75 1 0,4250 230 230 

RA 76 1 0,4690 230 230 
      

RA YHT. 26 korttelissa 55 31,7324  12650 

RA-1 YHT 2 korttelissa 2 1,6943  460 

M YHT   288,9505  30 

MU YHT   11,5977   
MY YHT   24,7205   

W YHT   56,7732   

YHTEENSÄ   415,4686  13140 
 
5.1.2 Palvelut 

 
Kaava-alueen rakentamisen määrä ei tarvitse erillisiä palveluja. Palvelut ovat pääasi-
assa Tipasojalla, Sotkamon keskustassa ja Vuokatissa varsin lyhyen matkan päässä.  
 

5.2. Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 
Ympäristön laatua koskevat ja muut tavoitteet on pystytty toteuttamaan varsin hyvin. 
 

5.3. Aluevaraukset 
5.3.1. Korttelialueet 

 
Kortteleiden pinta-ala- yms. tiedot on esitetty edellä. RA ja RA-1 –kortteleiden pinta-
ala on yhteensä 334267 m2, rakennusoikeus 13110 km2 ja korttelitehokkuus 
e=0.039. Kaavassa on rakentamisen ohjaus esitetty varsin väljästi. Rannan puolella 
lomarakennuksia ei saa sijoittaa 30 m lähemmäksi rantaa. Suuremmat rakennukset 
on sijoitettava vielä kauemmaksi. Erillinen rantasauna saa olla 15 m etäisyydellä ran-
nasta. Myöskään rakentamistapamääräyksiä tai -ohjeita ei ole laadittu tiukoiksi, vaan 
rakentamisen laadusta ja riittävästä yhtenäisyydestä huolehditaan rakentamisen yh-
teydessä. 
 
5.3.2. Muut alueet 

 
Korttelialueiden ulkopuolelle jääneet alueet on kaavassa merkitty maa- ja metsätalo-
usalueiksi (M, MY tai MU) siten, että rakentamisen lähellä tai luonnonarvoiltaan mer-
kittäville alueille on annettu tiukemmat metsänkäsittelymääräykset kuin reuna-alueille. 
Tällä turvataan luonnonarvojen säilyminen sekä rakentamisalueiden lähistön säilymi-
nen. M –alueelle on merkitty kauempana olevan talouskeskuksen käyttöön yksi sau-
nan rakennusoikeus (30 k-m2). 
 

5.4. Kaavan vaikutukset 
Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 
 
Kaava-alue on Sotkamon keskustaajaman ja Vuokatin matkailukeskuksen läheisyy-
dessä. Runkotiestö on rakennettu alueen eri puolille, mutta sitä joudutaan eräille alu-
eille jatkamaan ja parantamaan.  
 
Rannoilla on toisten tilojen alueella harvakseltaan pysyvää asutusta ja lomarakenta-
mista, mihin rakentaminen liittyy.  
 
Väljä rakentaminen ei mahdollista yhteistä vesi- ja viemärihuoltoa vaan se on järjes-
tettävä kortteli- tai rakennuspaikkakohtaisesti. Sähkönjakelu on kohtuudella järjestet-
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tävissä suurimmalle osalle rakennuspaikoista, koska 20 kV linjat ovat kaava-alueen 
ympärillä. Rakentaminen on keskitetty suppeahkoille alueille, jotta teknisen huollon 
kustannukset pysyvät kohtuudessa. 
  
Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 
 
Rakentaminen muuttaa hieman kohdealueidensa maa- ja kallioperän pintakerroksia. 
Vähäisiä vaikutuksia voi olla vesistöön, mutta hyvin rajallisesti, koska jätevedet hoide-
taan talousjätevesiasetuksen ja kunnan rakennusjärjestyksen määräysten mukaises-
ti. Ilmaan tai ilmastoon ei ole vaikutuksia. Alueet ovat jo järvien ympäristössä monin 
paikoin rakennettua ja käyttöön otettua kulttuuriympäristöä. 
 
Kaava-alueiden metsät ovat käsiteltyjä talousmetsiä, joten kaavoitus ja rakentaminen 
eivät vaikuta haitallisesti luonnonympäristöön ja sen säilymiseen. Rakennuspaikkojen 
ympärillä on tiukemmat metsänkäsittelymääräykset kuin muualla. 
 
Alue ei ole varsinaista pohjavesialuetta. Rakentaminen tulee olemaan tavanomaista 
lomarakentamista ja pohjavesien suojelu on kaavamääräyksissä huomioitu, joten ei 
ole suurta pelkoa pohja- tai pintavesien pilaantumisesta. 
 
Rakentamisalueilla pintakasvillisuus poistuu ja saattaa lähialueilla muuttua. Kortteli-
alueilla ei kuitenkaan ole merkittävää kasvillisuutta ja samantyyppistä aluetta jää 
myös rakentamisen ulkopuolelle.  

 
Kaava-alueen osien vieressä olevat vesistöt ovat suurimmalta osaltaan varsin suuria 
vaikkakin osittain varsin kapeita. Rakentaminen ei kuitenkaan vaikuta häiritsevästi 
kaukomaisemiin. Myös hyvä puusto estää rakentamisen näkymisen kauemmas. Lä-
hempää tarkastellen maisemakuva hieman muuttuu, mutta koska ympäristö on jo laa-
jasti otettu rakentamiskäyttöön, ei muutos ole kovin merkittävä. Pienten lampien ran-
noille ei ole osoitettu rakennusoikeutta. 

  

 Kuva 23 Kouruniemen etelärantaa 

Vaikutukset talouteen 
 
Kaava-alueelle joudutaan parantamaan ja rakentamaan osittain loma-asutuksen tar-
vitsemaa tiestöä, vesihuoltoa ja sähköhuoltoa. Rakentaminen ei kuitenkaan aiheuta 
maanomistajalle, rakentajille tai yhteiskunnalle suuria kustannuksia. Sähköverkostot 
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ovat alueen ympärillä ja rakentaminen on pyritty keskittämään suppeille alueille. Ties-
tön parantaminen palvelee myös metsien hoitoa ja alueiden virkistyskäyttöä. 
 
Vaikutukset terveellisyyteen ja turvallisuuteen 
 
Jätevesien ja muiden jätteiden käsittely hoidetaan määräysten mukaisesti. Merkittä-
viä terveysriskejä ei aiheudu. 
 
Tiestöt rakennetaan siten, että hälytysajoneuvoilla on kohtuullinen pääsy alueelle. Vii-
toitus suoritetaan teiden rakentamisen yhteydessä. 
 
Jäljempänä on käsitelty lähialueen suunnitellun kaivoksen häiriö- ym. vaikutuksia. 

 
Kuva 24 Huuhtikangas Pieni Tipasjärvellä 

 
Vaikutukset eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä 
 
Vapaa liikkumismahdollisuus vähenee hieman kaavan toteuduttua. Muutos nykytilan-
teeseen on vähäinen. Alueen kautta ei kulje moottorikelkka-, latu- tai retkeilyreittejä. 
Lähellä ei ole merkittäviä asumis-, loma- tai matkailukeskittymiä, joten ulkopuolinen 
liikkuminen tulee olemaan vähäistä.  
 
Rakentaminen ei estä vesistön käyttämistä esim. kalastukseen tai veneilyyn. Vapaata 
rantaviivaa jää väljän mitoituksen perusteella huomattavasti alueille, jolloin myös jo-
kamiehen oikeudet turvataan. Venevalkamapaikkoja ei osoiteta, koska niille ei näillä 
alueilla ole tarvetta. 
 
Vaikutukset sosiaalisiin oloihin 
 
Rakentaminen on Sotkamon taajaman ja Vuokatin matkailukeskuksen kohtuulähei-
syydessä. Myös Tipasojan kylä on lähellä. Rakentamisesta ei aiheudu haitallisia so-
siaalisia vaikutuksia vaan tarjoaa jonkin verran työmahdollisuuksia rakentamisaikana 
sekä lomarakennusten huollossa. Myös lähialueen palvelujen säilymiseen on raken-
tamisella pieni merkitys.  
 
Vaikutukset kulttuuriin 
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Metsät ovat käsiteltyjä talousmetsiä. Kaavoitus ei aiheuta merkittäviä muutoksia ran-
tamaisemaan. Rakentaminen hyvin suunniteltuna ja toteutettuna tukee ja täydentää 
ympäristön asutusta ja loma-asutusta. Alueella olevat muinaismuistot ja tervahaudat 
on huomioitu. Alueella ei ole rakennushistoriallisia arvoja. Kiisulan vanha louhosalue 
on Vuoriniemessä, mutta alue jäi lopullisen kaavan ulkopuolelle. 
 

  
 Kuva 25 Kiisulan vanha kaivosalue Vuoriniemessä 

 

Kuva 26 Tervahaudan jäänteitä Olkiniemessä 

5.5. Ympäristön häiriötekijät 
Häiriötekijät alueella ovat vähäiset. Yleisiä teitä ei ole lähellä. Alueen läpi kulkee vain 
yksi moottorikelkkareitti ja järvillä veneily on vähäistä. Alue on kaukana melua tai 
muuta häiriöitä aiheuttavista kohteista. 
 
Pieni Tipasjärven eteläpuolelle on suunnitteilla avata uudelleen jo aiemmin toimin-
nassa ollut Taivaljärven hopeakaivos. Se saattaa ajoittain aiheuttaa melu-, pöly- yms. 
haittoja sekä lisääntyvästä raskaasta liikenteestä aiheutuvia häiriöitä. Ohessa on kai-
voksen toimintojen sijoitussuunnitelma. Alueen pohjoisreunaan on varattu alueet pin-
tamaiden läjitykselle ja sivukivelle. Nämä saattavat vaimentaa kaivostoiminnan me-
lua, mutta toisaalta olla maisemallinen haitta. Alkuvaiheessa massoja tarvitaan mer-
kittävä määrä rikastushiekka- ja vesienkäsittelyaltaiden rakentamiseen. Altaat nouse-
vat yli 20 metriä nykyisen maanpinnan yläpuolelle, joten myös ne näkyvät paikoitellen 
kaukomaisemassa. 
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Alueelle lomarakentamista suunnittelevien on syytä tiedostaa kaivoksesta aiheutuvat 
haitat. Ne on myös rakennuspaikkojen markkinoinnissa tuotava selvästi esille. 

 

 
Kuva 27 Taivaljärven hopeakaivoksen toimintojen sijoitussuunnitelma 

5.6. Kaavamerkinnät ja –määräykset 
Kaavamerkinnät ja –määräykset ovat kaavakartan yhteydessä. Kaavassa on käytetty 
ympäristöministeriön 1.5.2000 astuneen asetuksen mukaisia kaavamerkintöjä. 
 

5.7. Nimistö 
Kaavatiet on nimetty opastuksen helpottamiseksi. Nimistö on laadittu alueen perin-
teistä nimistöä hyödyntäen ja jo nimettyjen teiden osalta niiden mukaisesti. Ohessa 
on ote kunnan nykyisestä virallisesta tienimistökartasta. 
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Kuva 28 Ote osoitekartasta 

 

6. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 
6.1. Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 

Kaavoitusta varten suoritettiin viistokuvaus ja kuvia käytettiin kaavoituksessa ja sen 
selvittelyissä apuna. Kuville sijoitettiin myös kortteleiden, rakennuspaikkojen ja uusien 
teiden sijainti. Osa kuvista on ohessa. Kuvia voidaan käyttää myös rakennuspaikko-
jen markkinoinnissa. 

 

 
 Kuva 29 Huuhtikankaan rakentamisen sijoittuminen 
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 Kuva 30 Olkiniemen länsiosaa eri suunnista esitettynä 

  

 Kuva 31 Olkiniemen itäkärki 
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Kuva 32 Mäntyniemen rakentamisen sijoittuminen 

 

6.2. Toteuttaminen ja ajoitus 
Maanomistajat vastaavat kaavan toteuttamisesta. E.ON Kainuun sähköverkko Oy to-
teuttaa alueen sähköhuollon maanomistajan tilausten mukaisesti.  
 
Alue on ominaisuuksiltaan kohtuullisen hyvin lomarakentamiseen soveltuvaa, suurten 
vesistöjen ranta-aluetta sekä suhteellisen lähellä Sotkamon ja Vuokatin alueita, joten 
kaavan tultua vahvistetuksi alue tullenee toteutumaan varsin nopeasti.  
 

6.3. Toteutuksen seuranta 
Kunnan ja valtion eri viranomaiset seuraavat lupakäsittelyn yhteydessä ja muutoin 
mm. alueen rakennuskannan yhtenäisyyttä, luonnon kestokykyä, vesistöjen laadun 
muutoksia, liikennettä jne ja tekevät niiden perusteella johtopäätöksiä ja päätöksiä 
kaavan toteuttamisesta. 

 
 
 Kuusamossa, 26.11.2010 
 
 DI (maanmittaus, YKS 124) 
   Kimmo Mustonen 
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Asemakaavan seurantalomake 

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto 

Kunta 765 Sotkamo Täyttämispvm 
29.11.201
0 

Kaavan nimi TIPASJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA  

Hyväksymispvm   Ehdotuspvm   

Hyväksyjä   Vireilletulosta ilm. pvm    

Hyväksymispykälä   Kunnan kaavatunnus    

Generoitu kaavatunnus       

Kaava-alueen pinta-ala [ha]   Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] 415,4686   

Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]   Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]    

     

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]  20,00  

Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset  56    Ei-omarantaiset  1 

Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset 56  Ei-omarantaiset 1 

 

Aluevaraukset 
Pinta-ala 

[ha] 
Pinta-ala 

[%] 
Kerrosala [k-

m²] 
Tehokkuus 

[e] 
Pinta-alan muut. 

[ha +/-] 
Kerrosalan muut. [k-

m² +/-] 

Yhteensä 415,4686   13140 0,00 415,4686 13140 

A yhteensä             

P yhteensä             

Y yhteensä             

C yhteensä             

K yhteensä             

T yhteensä             

V yhteensä             

R yhteensä 33,4267 8,0 13110 0,04 33,4267 13110 

L yhteensä             

E yhteensä             

S yhteensä             

M yhteensä 325,2687 78,3 30 0,00 325,2687 30 

W yhteensä 56,7732 13,7     56,7732   

 

Maanalaiset 
tilat 

Pinta-ala 
[ha] 

Pinta-ala 
[%] 

Kerrosala [k-
m²] 

Pinta-alan muut. 
[ha +/-] 

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-] 

Yhteensä           

 

Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos 
Rakennussuojelu 

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] 

Yhteensä         
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AlamerkinnätAlamerkinnätAlamerkinnätAlamerkinnät 

Aluevaraukset 
Pinta-ala 

[ha] 
Pinta-ala 

[%] 
Kerrosala [k-

m²] 
Tehokkuus 

[e] 
Pinta-alan muut. 

[ha +/-] 
Kerrosalan muut. [k-

m² +/-] 

Yhteensä 415,4686   13140 0,00 415,4686 13140 

A yhteensä             

P yhteensä             

Y yhteensä             

C yhteensä             

K yhteensä             

T yhteensä             

V yhteensä             

R yhteensä 33,4267 8,0 13110 0,04 33,4267 13110 

RA 33,4267 100,0 13110 0,04 33,4267 13110 

L yhteensä             

E yhteensä             

S yhteensä             

M yhteensä 325,2687 78,3 30 0,00 325,2687 30 

M 288,9505 88,8 30 0,00 288,9505 30 

MU 11,5977 3,6     11,5977   

MY 24,7205 7,6     24,7205   

W yhteensä 56,7732 13,7     56,7732   

W 56,7732 100,0     56,7732   
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OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 
 

SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE 
 

TIPASJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA 
SOTKAMON KUNTA 
TIPASOJAN KYLÄ 

  TIPASOJAN TILA 141:16 (765-407-141-16) 
  MUSTAN TILA 127:0 (765-407-127-0) JA 
  METSÄ-KOLJOSEN TILA 17:45 (765-407-17-45) 
  HANKANIEMEN TILA 17:31 (765-407-17-31) 
  KOURUPURON TILA 68:2 (765-407-68-2) 
   

SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET 

Kaavoitustyön tarkoituksena on laatia alueelle tavanomainen, omarantainen, väljä ranta-asemakaava, 
joka mahdollistaa loma-asutuksen sijoittumisen alueelle. 

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT, TEHDYT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT 

Kainuun maakuntakaava on hyväksytty 7.5.2007 maakuntavaltuustossa ja vahvistettu valtioneuvostossa 
29.4.2009. Muita merkittäviä suunnitelmia ei ole lähistössä. 

VAIKUTUSALUE 

Kaavan välitön vaikutusalue on varsinainen kaava-alue. Välillisiä vaikutuksia on lähialueen maanomista-
jille, asukkaille, lomanviettäjille, ulkoilu- ja retkeilyreittien käyttäjille, vesistössä liikkuville jne.   

OSALLISET 

- maanomistajat ja asukkaat 
kaava-alueen ja lähialueiden maanomistajat  
lähialueiden asukkaat ja loma-asukkaat 
matkailijat, kalastajat, veneilijät, hiihtäjät, moottorikelkkailijat jne 

- kunnan hallintokunnat 
maankäyttö 
rakennusvalvonta 
ympäristötoimi 
tekninen toimi  
virkistystoimi 
elinkeinotoimi 

- yhdyskuntatekniikka 
E.ON Kainuun Sähköverkko Oyj 

- viranomaiset 
Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset 
Kainuun maakunta –kuntayhtymä 
Kainuun museo 

- sotkamolaiset seurat ja yhdistykset 

TIEDOTTAMINEN 

Muutoksen vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tiedotetaan kirjeillä lähialueen 
maanomistajille, kuulutuksella ja informaatiolla muille osallisille. Aineisto pidetään koko prosessin ajan 
esillä kaavoittajan kotisivuilla www.kimmokaava.fi. Samalla kaavan valmisteluaineisto ja alustavat luon-
nokset pidetään nähtävillä. Pyydetään tarvittavat lausunnot. Kaavaehdotuksesta tiedotetaan samalla ta-
valla. 
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OSALLISTUMINEN 

Osallistuminen hoidetaan neuvotteluilla, keskusteluilla ja lausuntopyynnöillä kaavoittajan ja osallisten 
kanssa. Kaavoittajan yhteystiedot toimitetaan kaikille osallisille eri vaiheissa ja kehotetaan olemaan yh-
teydessä. Yleisötilaisuus on pidetty kaavan alkuvaiheessa yhdessä Hietasen kaavan kanssa. Kaavoi-
tuksesta ja alueen rakentamisesta toimitetaan lehtijuttuja myös virallisten nähtävillä olojen lisäksi. 

VIRANOMAISYHTEISTYÖ 

Osallistuminen hoidetaan viranomaisneuvotteluilla, keskusteluilla ja lausuntopyynnöillä kaavoittajan ja 
viranomaisten kanssa. 

SELVITETTÄVÄT VAIKUTUKSET 

- vaikutukset rakennettuun ympäristöön  
- palveluihin 
- virkistykseen ja matkailuun, reitistöihin 
- liikenteeseen 
- tekniseen huoltoon 

 - vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 
- maisemaan 
- luonnonoloihin (kasvillisuus, eläimistö, luontotyypit) 
- luonnon monimuotoisuuteen 
- vesistöihin 
- maa- ja metsätalouteen 

- vaikutukset talouteen 
- valtion ja kunnan talouteen 
- yksityistaloudellisiin kustannuksiin 

- vaikutukset terveellisyyteen ja turvallisuuteen 
- liikenneturvallisuuteen 
- ihmisten elinoloihin 
- ympäristön puhtauteen 

- vaikutukset eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä 
- vaikutukset sosiaalisiin oloihin 
- vaikutukset kulttuuriin 
- muut merkittävät vaikutukset 

VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN MENETELMÄT 

Kaavan laatija suorittaa olemassa olevien tietojen keräyksen ja vaikutusten arvioinnin. Niitä tarkastel-
laan työn kuluessa kaavoittajan, kunnan ja viranomaisten välisissä palavereissa. Työssä käytetään tar-
vittaessa asiantuntija-apua erityisesti luonnonoloihin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa ja muilla 
osasektoreilla.  

VAIHTOEHDOT 

Ranta-asemakaava laaditaan väljänä, tavanomaisena lomarakentamisen kaavana, joten merkittäviä 
vaihtoehtoja ei tulla laatimaan. Työn kuluessa tutkitaan erilaisia toimintojen sijoitteluja, mitoitusta, raken-
nuspaikkakokoja jne. Korttelit ja tontit sijoitetaan siten, että luonnon merkittävimmät ominaispiirteet 
säästyvät ja alueen retkeily- ja matkailukäyttö ei vaarannu. Rakennuspaikat paalutetaan ensimmäisten  
luonnosten jälkeen maastoon ja sijoitteluja tarkennetaan. 

KAAVOITUKSEN KULKU, AIKATAULU JA PÄÄTÖKSENTEKO 

 Luontoselvitykset, maastotutkimukset, alustavat keskustelut 
  05-07/2008 ja 2010  
 Viranomaisneuvottelu 
  4.5.2009 
 Kaavoituksen esittelytilaisuus kyläläisille Hiiden Torpalla 
  30.6.2009 
 Kaavaluonnoksen paalutus maastoon 
  07-08/2009 
 Viranomaisneuvottelu 
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  21.9.2010 
 Muutoksen vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tiedotetaan kirjeillä lähialueen 

maanomistajille, kuulutuksella kunnan päättämissä ilmoituslehdissä, Internet -tiedottamisella ja infor-
maatiolla muille osallisille. Alustavat luonnokset pidetään nähtävillä, jolloin naapureilla ja muilla, joita 
kaava koskee, on mahdollisuus esittää mielipiteensä. Pyydetään tarvittavat lausunnot. Suunnitelmia tar-
kennetaan saadun palautteen perusteella. Mahdolliset lisäselvitykset. 

  12 / 2010 – 01 / 2011  
 Kaavaehdotus, asiakirjojen viimeistely, havainnollistamisen parantaminen ja mahdolliset erillisselvitykset 
  02 / 2011 

Kaavaehdotus nähtävillä maankäyttö- ja rakennuslain 65 § mukaisesti. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on 
mahdollisuus esittää mielipiteensä (muistutus). Pyydetään tarvittavat lausunnot. Viranomaisneuvottelu 
tarvittaessa  

  02-03 / 2011 
Kaavan hyväksyminen 

  03-06  / 2011 
Suunnitelmia ja asiakirjoja tarkennetaan jatkuvasti työn kuluessa. Neuvotteluista ja osallistumisesta pi-
detään pöytäkirjaa. Tärkeimmät asiat dokumentoidaan kaavaselostuksessa. Kaava-aineisto on koko 
työn ajan nähtävillä kaavoittajan kotisivuilla, jota kautta kommentteja ja palautetta voi antaa myös viral-
listen nähtävilläolojen ulkopuolella. 

YHTEYSTIEDOT 
 
KAAVOITTAJA:  Kimmo Mustonen  KimmoKaava    

DI (maanmittaus, YKS 124)    Kitkantie 34 F 40 
0400 703 521   93600 KUUSAMO 
fax  (08) 8511 250  kimmo.mustonen@kimmokaava.fi   
   www.kimmokaava.fi 

 
KUNTA:  Juha Kaaresvirta  Sotkamon kunta 

Kaavoittaja   Kaavoitus- ja mittaustoimi 
  (08) 680 2144   Markkinatie 1 
  044 750 2144   88600 SOTKAMO 
  juha.kaaresvirta@sotkamo.fi  
 

PALAUTE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA 
 

Palaute annetaan kaavoittajalle ja kunnan virkamiehille. 
 
Kuusamossa, 26.11.2010 
 
DI (maanmittaus, YKS 124) 
  Kimmo Mustonen 
 

 
 
 



SOTKAMON KUNTA 
TIPASJÄRVEN  RANTA-ASEMAKAAVA 40 
***************************************************************************************************************************************** 

*************************************************************************************************************** 

 

Kuva 33 Kaavan laatimisen kohteena olevat alueet 

 


