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2.1 Kaavaprosessin vaiheet 

Kaavan muuttaminen on lähtenyt liikkeelle Hyrynsalmen kunnalle tehdystä aloittees-
ta. Työn tekeminen aloitettiin kunnan omana työnä. Teknisenä avustajana on toiminut 
Kimmo Mustonen/KimmoKaava. Maankäyttötoimikunta 30.11.2017 § 20 ja kunnan-
hallitus 17.4.2018 § 54 päättivät käynnistää kaavoituksen ja ympäristölautakunta 
3.5.2018 § 32 päätti hyväksyä osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja asettaa sen 
nähtäville ja ilmoittaa kaavan vireille tulosta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli 
nähtävillä 29.5.2018 alkaen. 
 
Hyrynsalmen kunnanhallitus päätti 10.3.2020 asettaa kaavaluonnoksen nähtäville. 
Luonnos on nähtävillä 19.3.-17.4.2020. Hyrynsalmen kunnanhallitus päätti … 202… § 
… asettaa kaavaehdotuksen nähtäville. Ehdotus oli nähtävillä .. 202 .. välisen ajan. 
Hyrynsalmen maankäyttötoimikunta ….. ja kunnanhallitus …. esittivät kaavan hyväk-
symistä kunnanvaltuustolle. Valtuusto hyväksyi kaavan … 202 … § … 

2.2. Asemakaava 

Asemakaavan muutosalue käsittää varsin keskeisiä osia Ukkohallan matkailukeskuk-
sesta vastapäätä hotellia, kylpylää ja laskettelurinteitä Syväjärven toisella puolella. 
Muutoksella tehostetaan alueen maankäyttöä. Muutos koskee pääasiassa kaavan 
virkistys- ja liikennealueita. 

2.3. Asemakaavan toteuttaminen 

Alueen omistaa Hyrynsalmen kunta. Se tai alueen tulevat omistajat tai vuokralaiset 
vastaavat kaavan toteuttamisesta rakentamisen osalta. Kajave Oy vastaa sähköhuol-
losta. Alueella on jo vesi- ja viemäriverkosto, joihin rakentaminen liittyy. Toteutuminen 
lähtee todennäköisesti liikkeelle varsin pian kaavan vahvistumisen jälkeen. Ukkohal-
lan vuonna 2011 valmistuneen Master Plan -suunnitelman mukaan majoitustilat, ra-
vintolapalvelut, liiketilat ja pysäköintitilat ovat alimitoitettuja suhteessa rinne- ja hissi-
kapasiteettiin. Jonkin verran korjaantumista on tämän jälkeen jo tapahtunut. 
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3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus 
 

Kaavan muutosalue on Syväjärveen eli etelään viettävää rinnettä. Alue on ympäril-
tään jo rakentunut. Sen länsi- ja pohjoispuolella on paikoitellen tiiviisti rakennettua 
loma-asuntoaluetta. Järven eteläpuolella ovat laskettelukeskuksen rinteet ja hissit se-
kä keskeiset palvelut. Rannassa on kevyen liikenteen väylät. Latu-, kelkka-, kävely- 
yms. reittejä on syntynyt ja rakennettu alueen lähelle.   

 
3.1.2 Luonnonympäristö 

 
 Muutosalueella ei juuri ole luonnontilaista aluetta vaan se on käsiteltyä talousmetsä-

aluetta.  
 

 Alueen luonto-oloja on selvitetty biologi Mikko Siitosen vuonna 2005 valmistuneessa 
ja vuonna 2009 täydennetyssä luonto- ja maisemaselvityksessä. Merkittävää muutos-
ta perusasioihin ei ole tapahtunut, joskin puusto on muuttunut ja alueelle on rakennet-
tu lisää lomarakennuksia. Selvitys on liitteenä. Myös selostuksessa olevista kartoista 
sekä valo-, viisto- ja ortokuvista saa hyvän kuvan alueen luonteesta.  

 
 Alue ei ole pohjavesialuetta. Länsipuolella on Kokkoharjun pohjavesialue, jonka tila 

on hyvä. Sijainti on oheisella kartalla, jossa myös Syväjärvi on esitettynä. Sen veden-
laatu on hyvä. 

 

  
 

  
Kuva 3 Syväjärven ja pohjavesialueen laatukartta (Kartta: SYKE:Vesikartta 20.2.2020) 
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Kuva 4 Järvi&Meriwikin tiedot Syväjärvestä (Kartta: 20.2.2020) 

    
3.1.3 Rakennettu ympäristö 

 
Kaavan muutosalueella ei ole rakennuksia. Lähistö on tiiviisti rakennettua. Alueella 
on olemassa oleva Vesi-Mega Oy:n vesi- ja viemärijohtoverkosto. 20 kV sähkölinjat ja 
pienjännitelinjat ovat alueen lähellä.  
 

  
 

Kuva 5 Alueen johtoverkot. Sinisellä vesijohto ja punaisella viemäri, oikealla alueen koilliskulmassa oleva 

pumppaamo (Kuva: Ulla-Maija Oikarinen 7.8.2019) 
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Kuva 6 Alueen ja sen ympäristön rakennukset (Kuva: Paikkatietoikkuna, 20.2.2020) 

 

 
Kuva 7 Alueen sijainti ilmakuvalla (Kuva: Hyrynsalmen kunta) 
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Kuva 8 Muutosalue Syväjärven vastarannalta otetussa kuvassa jää vasempaan reunaan (Kuva: 

Kimmo Mustonen 10.10.2016) 

 

  
Kuva 9 Muutosalueen pohjoispuolella korttelissa 24 olevia lomarakennuksia (Kuvat: Kimmo Mustonen 

21.2.2020) 
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Kuva 10 Alueen länsipuolen lomarakennuksia korttelissa 21 (Kuvat: Kimmo Mustonen 

21.2.2020) 

 

3.1.4 Maanomistus 
  

Muutosalue on Hyrynsalmen kunnan omistuksessa. Lähellä on yksityisten omista 
alueita oheisen kartan mukaisesti 
 

 
Kuva 11 Alueen maanomistus, punaisella kunnan maat ja harmaalla yksityiset 

3.2. Suunnittelutilanne 

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 
 

Kainuun maakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 7.5.2007 ja vahvis-
tettu ympäristöministeriössä 29.4.2009. Kainuun 1. vaihemaakuntakaava on hyväk-
sytty maakuntavaltuustossa 19.3.2012, vahvistettu Ympäristöministeriössä 19.7.2013 
ja saanut lainvoiman KHO:n päätöksellä 16.2.2015. Se koskee pääasiassa puolus-



HYRYNSALMEN KUNTA 
UKKOHALLAN ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS  11 
***************************************************************************************************************************************** 

*************************************************************************************************************** 
Hyrynsalmen kunta ja Kimmo-Kaava 

tusvoimien ampuma- ja harjoitusalueita sekä niiden melualueita.  Kaupan vaihemaa-
kuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 1.12.2014 ja vahvistettu ympäris-
töministeriössä 7.3.2016. ”Kainuun tuulivoimamaakuntakaava” on hyväksytty maa-
kuntavaltuustossa 30.11.2015 ja se on vahvistettu ministeriössä 31.1.2017 ja on tullut 
voimaan Korkeimman Hallinto-oikeuden päätöksellä 21.5.2019. Maakuntakaavojen 
yleismääräykset koskevat myös tätä asemakaava-aluetta, mutta kovin suurta merki-
tystä niillä ei ole. 
 
Ohessa on ote maakuntakaavojen yhdistelmästä sekä kaava-aluetta että sen lähistöä 
koskevista merkinnöistä ja määräyksistä. 
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Kuva 12 Ote maakuntakaavayhdistelmästä ja niiden merkinnöistä, muutosalue sinisen ympyrän 

sisällä 

  
Kainuun maakuntavaltuusto teki 1.6.2015 päätöksen maakuntakaavan tarkistamises-
ta. Tavoitevaiheeseen liittyvä ”Kainuun maakuntakaavan tarkistaminen, Lähtökohdat 
ja tavoitteet” –raporttiluonnos oli nähtävillä 16.6.-19.8.2016. Kaavaluonnos oli nähtä-
villä 27.6.-31.8.2018 ja kaavaehdotus 16.10.-18.11.2019. Maakuntavaltuusto hyväk-
syi 16.12.2019 Kainuun vaihemaakuntakaavan 2030 ja päätös on tullut lainvoi-
maiseksi 26.2.2020 julkaistulla kuulutuksella. Ohessa on ote kaavasta. 
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Kuva 13 Maakuntakaava 2030, muutosalue sinisen ympyrän sisällä 

 
 Hyrynsalmen kunnanvaltuusto on 11.3.1997 hyväksynyt oikeusvaikutuksettoman Uk-

kohallan osayleiskaavan viimeiset pienet muutokset. Kaava ei vastaa enää mm. 
hyväksyttyjä asemakaavoja ja niiden mukaan toteutunutta tilannetta. Ote osayleis-
kaavasta on ohessa. 
 

 
Kuva 14 Ote Ukkohallan osayleiskaavasta, muutosalue sinisen ympyrän sisällä 

 
 Ukkohallan rakennuskaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 27.9.1993 § 64. 

Kaavaan on tehty em. jälkeen muutoksia ja laajennuksia. Voimassa oleva kaava on 
esitetty kaavakartalla. 

 
 Hyrynsalmen kunnanvaltuusto on 17.6.2013 § 36 hyväksynyt rakennusjärjestyksen.  
 
 Alue ei ole rakennuskiellossa. 
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 Ukkohallan asemakaavan pohjakartta on laadittu mittakaavassa 1:2000. Kartta on 
hyväksytty 28.10.2014. Kartta on laitettu ajan tasalle muutosalueen osalta.  

 
 Alueella ei ole tiedossa muinaisjäännöksiä. 
 
 Ukkohalla masterplan 2011-2018 on laadittu 2010. Ote sen mukaisista kehittämis- 

ja investointisuunnitelmista sekä niitä koskeva kartta on ohessa. Osa hankkeista on jo 
toteutunut. 
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 Ukkohalla kasvu- ja investointiohjelma 2016-2025 (Masterplan) on laadittu yh-
dessä kunnan ja Ukkohallan yrittäjien kesken Se tähtää Ukkohallan vahvaan kasvuun 
ja kansainvälistymiseen. Tavoitteena on nousta Suomen 10 suurimman hiihtokeskuk-
sen joukkoon lähivuosina. Jatkossa panostetaan eritoten ympärivuotisiin tapahtumiin, 
hyvinvointi-, luonto- ja elämysmatkailuun. Tavoitteena on kaksinkertaistaa kansainvä-
listen asiakkaiden osuus nykyisestä n. 8 % tasosta. 

 
 
Yleiskaavallinen tarkastelu 
Kaavamuutosalueella ei ole 
voimassa oikeusvaikutteista 
yleiskaavaa. Oikeusvaikutuk-
seton Ukkohallan osayleis-
kaava (valtuuston hyväksymä 
1997) on osin vanhentunut. 
Alkuperäinen suunniteltu yh-
dyskuntarakenne alueella on 
ollut selkeä: rakentaminen 
painottuu rinteiden ja Syväjär-
ven länsi- ja pohjoispuolille. 
Matkailijoiden toiveet ovat 
vuosien varrella muuttuneet ja 
alueelle onkin muodostunut 
uusi tiiviisti rakennettu keskus 
rinteiden ja järven väliin.  
 
Ukkohallan kehittämistä onkin 
ohjattu asemakaavoituksella 
osa kerrallaan.  
 
← Asemakaavojen ja muutos-
ten voimaantuloajankohdat 
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 Alla olevalla kartalla on osoitettu Ukkohallan alueen kehittämisalueita, joita on alueel-
le suunniteltu alustavasti eri yhteyksissä. Alueiden toteuttamisesta ei ole tehty pää-
töksiä lukuun ottamatta nyt kyseessä olevaa asemakaavamuutosta. Lakialueen kaa-
voittamista selvitetään parhaillaan.  

 

 
 
 MRL 54 §:n mukaan, jos asemakaava laaditaan alueelle, jolla ei ole oikeusvaikutteis-

ta yleiskaavaa, on asemakaavaa laadittaessa soveltuvin osin otettava huomioon 
myös mitä yleiskaavan sisältövaatimuksista säädetään MRL 39 §:ssä. 

 
 Yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon: 
 1) yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys; 
 2) olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö; 
 3) asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus; 
 4) mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, sekä 

energia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön, luon-
nonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla; 

 5) mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapai-
noiseen elinympäristöön; 

 6) kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset; 
 7) ympäristöhaittojen vähentäminen; 
 8) rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen; sekä 
 9) virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys. 
 
 Asemakaavamuutos toteuttaa hyvin yleiskaavan sisältövaatimuksia. Vaikutuksia on 

arvioitu luvussa 4.5. Asemakaavaratkaisujen vaihtoehdot ja niiden vaikutukset.  
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 Matkailukeskuksen rakentaminen on viime aikoina keskittynyt ranta-alueille.  Oma-
rantaisten rakennuspaikkojen lisääminen alueelle vähentää yleisessä virkistyskäytös-
sä olleiden rantojen määrää. Alueella ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa vir-
kistysalueiden riittävyys ja kevyen liikenteen reittitarpeet olisi selvitetty.  

  
 Järvi itsessään on virkistysalue, jonne pääsy niin talvisin kuin kesäisinkin tulee olla 

helppoa joka puolelta aluetta. Eteläosassa ydinkeskustassa ranta onkin lähes koko-
naan kaikkien yhteisessä käytössä. Pohjoisrannalla vapaa ranta-alue vähenee. Uima-
ranta säilyy ja venepaikoille on varattu uutta aluetta kävelysillan kupeeseen.  
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4.1. Asemakaavan suunnittelun tarve 

Ukkohallan asemakaava muutosalueen osalta ei vastaa enää tämän hetken tarpeita 
Kaavanmuutos käynnistyi pari vuotta sitten. Muutosta jatkettiin v. 2020 alussa. 
 

4.2. Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 

Maankäyttötoimikunta esitti 30.11.2017 § 20 asemakaavan muuttamista, koska alue 
nähtiin hyvänä paikkana sijoittaa lomarakentamista. Kunnanhallitus päätti 17.4.2018 
§ 54 muutoksen saattamisesta vireille. Vireilletulokuulutus on julkaistu 29.5.2018.  
 

4.3. Osallistuminen ja yhteistyö 

4.3.1. Osalliset 
 

Osallisia ovat ainakin seuraavat tahot: 
 
- maanomistajat, asukkaat ja yritykset 

kaava-alueen ja lähialueiden maanomistajat  
lähialueiden asukkaat ja loma-asukkaat 
kalastajat, veneilijät, hiihtäjät, moottorikelkkailijat jne 
alueella tai sen lähellä toimivat matkailu-, majoitus-, ohjelmapalvelu- 
yms. yritykset 

- kunnan hallintokunnat 
rakennusvalvonta 
ympäristötoimi 
tekninen toimi  

- yhdyskuntatekniikka 
Kajave Oy 
Vesi-Mega Oy 

- viranomaiset 
Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan ely -keskukset 
Kainuun liitto  
Kainuun sote 
Kainuun museo 
Kainuun pelastuslaitos 

- hyrynsalmelaiset ja kainuulaiset seurat ja yhdistykset 
 Hallan paliskunta 
 
4.3.2. Vireilletulo 

 
Uuden maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on 
päivätty alun perin 3.5.2018 ja se on nähtävillä 29.5.2018 alkaen. Vireilletulosta lähe-
tettiin ilmoitus oheisessa kartassa rajatun alueen maanomistajille. 
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Kuva 15 Kartalla rajatun alueen maanomistajille on muutoksesta ilmoitettu. Muutosalue on laa-

jentunut länteen 

 
Suunnitelma on selostuksen lopussa ja sitä pidetään ajan tasalla. Vireilletulon yhtey-
dessä esitettiin seuraavia mielipiteitä: 
- mielipide 1, sähköpostilla 30.5.2018 pidetään hyvänä Ukkohallan kehittämisen 

jatkumista. Pyydetään huomioimaan, että kulku Ski-In kylän keskukseen Neljän-
neltä Avenjuulta ja sen ympäriltä on mahdollista ja turvallista Syväjärven siltaa 
hyödyntäen.  

- mielipide 2, sähköpostilla 31.5.2018 tiedustellaan, mihin siirtyy venevalkama ja 
kävelytie 

- mielipide 3, kirjelmällä 10.8.2018 pidetään ristiriitaisena muutosalueen itäpuolella 
olevan alueen (kortteli 24) rannan puolen virkistysaluetta, jossa tontit on myyty ja 
lohottu rantaan asti. Onko asiasta annettu virheellistä tietoa, joten kaavanmuutos-
ta ei voida kommentoida. Kaavanmuutos tulisi vetää pois tai siirtää valmistelu Sy-
väjärven sillan viereisille alueille. Mielipiteen esittäjä on lisäksi käynyt sähköpos-
tien vaihtoa aluearkkitehdin kanssa mm. järven toisella puolella olevista rivitalo-
tonteista 

- mielipide 4, kirjelmällä 20.8.2018 halutaan olla mukana turvallisen, perinteisen, 
ukkohallamaisen lomakylän menossa ja kehittämisessä. Vastarannalle on raken-
nettu tasakattoisia rivitalohökkeleitä, jotka eivät sovi perinteisiin. Rantaviivoja ei 
tulisi rakentaa täyteen ja myydä tontteina. Vapaa pääsy hiekkarantaan, veneval-
kamaan ja siltaa pitkin rinnekeskuksen palveluihin tulee turvata 

- mielipide 5, kirjelmällä lokakuussa 2019 mielipiteiden 3 ja 4 esittäjät pitävät kun-
nan kaavoituspolitiikkaa vahingollisena. Mökkiläisten, matkailijoiden ja paikallisten 
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asukkaiden pääsy vapaalle rannan osalle, veneiden säilytykseen ja uimarannalle 
on estymässä. Vaihtoehtoiseksi paikaksi on esitetty sillan päätyä. Tällöin asiointi 
Ukkohallan palvelukeskukseen ja lasketteluun mahdollistuisi ilman autokuljetusta. 
Tämä ei olisi mahdollista nyt suunnitellulta alueelta. 4. Avenjuun mökeille kulku 
tuottaisi merkittäviä melu- ja saasteongelmia, mm. hiekkapölyä. 

 
4.3.3. Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 

 
Kaavan laatimisen yhteydessä on käyty mm. seuraavia neuvotteluja: 

- 21.2.2020 neuvottelu kunnan (Heimo Keränen, Ulla-Maija Oikarinen, Pekka Oi-
karinen, Jouni Romppainen ja Jari Hurskainen), Vesi-Mega Oy:n (Kaarlo Komu-
lainen) ja kaavoittajan (Kimmo Mustonen) kesken työn aloittamisesta ja lähtö-
kohdista 

 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 29.5.2018 alkaen. Kaavan 
valmisteluaineisto (=kaavaluonnos) oli nähtävillä 19.3.-17.4.2020 ja kaavaehdotus 
… 202 … 

 
4.3.4. Viranomaisyhteistyö 

 
Viranomaisneuvottelu pidetään, jos se katsotaan tarpeelliseksi.   

4.4. Asemakaavan tavoitteet 

4.4.1. Lähtökohtatavoitteet 
 

Valtioneuvosto on 30.11.2000 antanut päätöksensä maankäyttö- ja rakennuslain 22 § 
mukaisista valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. Ne tulivat voimaan 
1.6.2001. Tavoitteet on vähäisillä tarkistuksilla uudistettu 13.11.2008 tullen voimaan 
1.3.2009. Seuraava uudistus on hyväksytty valtioneuvostossa 14.12.2017 ja tavoit-
teet tulivat voimaan 1.4.2018. Uusilla tavoitteilla pyritään: 

▪ tukemaan siirtymistä vähähiiliseen yhteiskuntaan 
▪ edistämään luonnon monimuotoisuutta ja kulttuuriympäristön kestävää käyt-

töä 
▪ luomaan mahdollisuuksia elinkeinojen uudistumiselle alueidenkäytön avulla 
▪ huomioimaan kaupungistumisen tarjoamat mahdollisuudet ja vastaamaan sen 

tuomiin haasteisiin 
Valtakunnallisen alueidenkäyttötavoitteet käsittelevät seuraavia kokonaisuuksia: 

▪ toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 
▪ tehokas liikennejärjestelmä 
▪ terveellinen ja turvallinen elinympäristö 
▪ elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 
▪ uusiutumiskykyinen energiahuolto 

 
Kaavan vaikutusta tavoitteisiin sekä niiden edistämistä on kuvattu seuraavassa taulu-
kossa.  

 

Tavoite  Kaavan vaikutus ja tavoitteen edistäminen 

  

Toimivat yhdyskunnat ja kestävä 

liikkuminen 

Kaavanmuutos koskee keskeistä ja jo ympäriltään rakennettua 

lomakeskuksen osaa. Alueelta on mahdollista kulkea kevyen lii-

kenteen väyliä Ukkohallan palveluihin ja laskettelurinteisiin il-

man autoa. Tavoitetta edistetään 

  

Tehokas liikennejärjestelmä Alueelle on tarpeet täyttävät tieyhteydet, joita on ajoittain paran-

nettava ja hieman tehtävä uusia. Muutos ei vaikuta järjestelmiin 
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millään tavalla. Tavoitteeseen ei ole vaikutusta 

  

Terveellinen ja turvallinen elinym-

päristö 

Alueella tai sen lähellä ei ole merkittävästi ajoneuvoliikennettä, 

päästöjä tai melua aiheuttavia toimintoja. Vesistöllä veneily ja 

kelkkailu on suhteellisen vähäistä. Myöskään wakeboard -radan 

käyttö ei aiheuta merkittävää melua. Jätevedet käsitellään liitty-

mällä yleiseen vesi- ja viemäriverkostoon. Tavoitetta edistetään 

  

Elinvoimainen luonto- ja kulttuu-

riympäristö sekä luonnonvarat 

Alueella ja sen lähellä ei ole muinaismuisto- ja sotahistoriakoh-

teita tai merkittävää luonnon ympäristöä. Alueen rakentaminen, 

eläminen ja käyttö tehdään ympäristöystävällisesti mahdolli-

simman vähän luonnonvaroja käyttäen. Tavoitteeseen ei ole vai-

kutusta.  

  

Uusiutumiskykyinen energiahuolto Nykyiset verkostot riittävät alueen liikennöintiin ja tekniseen 

huoltoon eikä suurta lisäkuormitusta aiheudu alueen toteuduttua. 

Muutoksen aiheuttaman energian tarve on suhteellisen vähäinen 

ja hoidetaan olemassa olevien verkostojen kautta. Tavoitetta 

edistetään. 

 
Maakuntakaavassa alue on varattu matkailu- ja virkistystoimintaa varten. 1. vaihe-
maakuntakaava, kaupan ja tuulivoiman vaihemaakuntakaavat eivät koske kaava-
aluetta muutoin kuin kaupan ja tuulivoimakaavojen yleismääräysten osalta. Iso Tuo-
mivaaran tuulivoima-alue varaus oli kohtuullisen lähellä kaava-aluetta, mutta sitä 
koskeva yleiskaava jäi hyväksymättä. 
 
Ukkohallan osayleiskaava on vanhentunut eikä sen ohjausvaikutus ole merkityksel-
linen. Alue on jo muutenkin toteutunut kaavasta poiketen.  
 
Asemakaavan muutos pyritään laatimaan siten, että kaava mahdollistaa matkailukes-
kuksen toiminnan järkevän kehittämisen ja lisärakentamisen. Matkailutoiminnan tar-
peet muuttuvat jatkuvasti. Kaavasta laaditaan määräyksiltään ja sitovuudeltaan riittä-
vän väljä, jotta ei jatkuvasti tarvitse tehdä kaavanmuutoksia tai hakea poikkeamislu-
pia. 
 
Masterplan suunnitelmat ja Ukkohalla-Paljakka hiihtokeskusten yhteistyön syventä-
miseksi laaditut ja tekeillä olevat selvitykset ja hankkeet tukevat kaavan muutoksen ja 
laajennuksen mukaisia toimenpiteitä. 

 

4.4.2. Työn aikana syntyneet tavoitteet 
 

Työn aikana käydyissä keskusteluissa ja neuvotteluissa on syntynyt erilaisia tavoittei-
ta, joita on kaavassa yhteen sovitettu. 

4.5. Asemakaavaratkaisujen vaihtoehdot ja niiden vaikutukset 

4.5.1. Alustavat vaihtoehdot ja niiden arviointi 
 

Varsinaisia toisistaan poikkeavia vaihtoehtoja ydinalueen osalta ei laadita. Työn kulu-
essa on erilaisia vaihtoehtoja ollut käsittelyssä korttelien ja niiden käyttötarkoitusten, 
tieyhteyksien, virkistysalueiden ym. osalta. 

 
4.5.2. Ratkaisun valinta ja perusteet 

 
Kunnan luottamus- ja virkahenkilöiden kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen on laa-
dittu kaavaluonnosvaiheessa nähtäville asetettu kaavanmuutosluonnos. Siitä saadun 
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palautteen ja jatkoselvitysten perusteella ratkaisua työstetään eteenpäin kaavaehdo-
tukseksi. 
 

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 
 
Kaava-alueella tai sen läheisyydessä on Ukkohallan matkailukeskuksen tärkeimmät 
palvelut, yhtiömuotoiset majoituspaikat, pysäköintialueet, hissit, laskettelurinteet, rei-
tistöjen lähtö- ja solmupisteet jne. Muutosalueen ympäristö on jo rakennettua ympä-
ristöä, jonka täydennysrakentamisesta on nyt kyse. Yleiskaava on vanhentunut kes-
keisimmän alueen osalta. Toimintojen kokonaisuutta on asemakaavatöiden ohella 
tutkittu Master Plan -tyyppisillä suunnitelmilla. Ne antavat riittävän pohjan muutoksen 
tekemiselle vanhentuneesta yleiskaavasta huolimatta. 
 
Kunnallistekniikka (tiet, sähkölinjat sekä vesi- ja viemärihuolto) on alueella kunnossa. 
Normaalit kunnossapitotyöt, tason parantaminen ja verkostojen uusiminen on ajoittain 
tehtävä. 

 

 
Kuva 16 Alueelta tulee kevyen liikenteen siltayhteys järven toiselle puolelle (Kuva: Kimmo Mus-

tonen 4.3.2016) 
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Kuva 17 Muutosalue sillalla olevan rakennuksen takana (Kuva: Kimmo Mustonen 22.3.2016) 

   

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 
 
Rakentaminen muuttaa kohdealueensa maa- ja kallioperän pintakerroksia. Paikoin 
joudutaan tekemään leikkauksia ja täyttöjä, mutta alueet eivät enää muutoinkaan ole 
luonnontilaisia. Vähäisiä vaikutuksia voi olla myös vesistöön, mutta hyvin rajallisesti, 
koska rakennukset liitetään viemäriverkostoon. Rannan osalta tehdään mahdollisesti 
vähäisiä täyttöjä ja ruoppauksia.  
 
Kaava-alueen metsät ovat käsiteltyjä talousmetsiä. Tiestö on pääosin jo rakennettu 
ympärillä oleville alueille, joten kaavoitus ja rakentaminen eivät vaikuta haitallisesti 
luonnonympäristöön ja sen säilymiseen.  Kaava-alue ei ole pohjavesialuetta. 

 
Rakentamisalueilla pintakasvillisuus poistuu ja saattaa lähialueilla muuttua. Kortteli-
alueilla ei kuitenkaan ole merkittävää kasvillisuutta ja samantyyppistä aluetta jää 
myös rakentamisen ulkopuolelle. 

 
Kaava-alueen vieressä oleva Syväjärvi on varsin kapea. Rakentaminen vaikuttaa tä-
ten myös kaukomaisemiin.  Koska alue on jo molemmin puolin järveä aiemman mat-
kailurakentamisen, rinteiden ja hissien sekä tiestön rakentamisen myötä otettu raken-
tamiskäyttöön, ei muutos ole kovin merkittävä. Rakentamisen tasoon ja yhtenäisyy-
teen on kuitenkin kiinnitettävä erityistä huomiota. 
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Kuva 18 Näkymä 4. Avenjuun päästä kohti muutosaluetta (Kuva: Ulla-Maija Oikarinen, 7.8.2019) 

 

Vaikutukset talouteen 
 
Alueelle on ulkoinen tiestö toteutettu siten, että se palvelee myös lisääntyvää raken-
tamista. Normaalit kunnostamistoimet ja tason parantaminen ovat aikaa myöten vält-
tämättömiä. Uutta tiestöä on rakennettava hieman. Muutosalueen maasto ja maaperä 
on rakentamisen kannalta edullista kangasmaastoa, joskin pinnanmuodot paikoin 
vaihtelevia. Rakentaminen ei aiheuta maanomistajille, rakentajille tai yhteiskunnalle 
suuria kustannuksia vaan on alueen sijainti huomioiden varsin edullista, koska mat-
kailukeskus on toteutunut suppealle ja tiiviille alueelle. Yleiskaavan rakentaminen on 
huomattavasti hajanaisemmin suunniteltu aikoinaan. Muutos parantaa ja tiivistää 
ydinalueen rakennetta. Rakentaminen ja parantuvat palvelut tukevat osaltaan Hyryn-
salmen pysyvän asutuksen ja työpaikkojen säilymistä. Teiden kapasiteetti riittää hyvin 
alueelta tulevalle liikenteelle.  
 

   
Kuva 19 Kevyen liikenteen väyliä on osittain siirrettävä (Kuvat: Ulla-Maija Oikarinen 7.8.2019 ja Kimmo Mus-

tonen 21.2.2020) 

 

Vaikutukset terveellisyyteen ja turvallisuuteen 
 
Jätevesien ja muiden jätteiden käsittely hoidetaan määräysten mukaisesti ja liitytään 
vesi- ja viemäriverkostoon. Terveysriskejä ei aiheudu. 
 
Sisääntulotiet on rakennettu siten, että hälytysajoneuvoilla on hyvä pääsy alueelle. 
Muu tiestö toteutetaan vaatimukset täyttävällä tavalla. Alueen viitoitus suoritetaan to-
teutumisen yhteydessä. 
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Vaikutukset eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä 
 
Vapaa liikkumismahdollisuus ei merkittävästi vähene alueella kaavan toteuduttua.  
Kevyelle liikenteelle osoitetaan uudet väylät. Matkailijoita varten on toteutettava ulkoi-
lu- ja liikuntareittejä. Ympärillä olevat rakentamisen ulkopuolelle jäävät laajat alueet 
mahdollistavat hyvät reitit ja liikkumismahdollisuudet. Alueen ydintoiminnan ollessa 
matkailu, on sen kannalta välttämätöntä, että matkailijat, retkeilijät ja ulkoilijat pääse-
vät hyvin alueelle kesällä ja talvella maalta sekä vesistöltä. Muutoksen aiheuttama 
välillinen rakentamisen tiivistyminen yleiskaavaan verrattuna jättää myös laajempia 
alueita keskuksen ulkopuolella nykytilaan. 
 
Syväjärvi on varsin pieni järvi. Sillä on kesällä Suomen ainoa täysimittainen ”cable 
wakeboard”- eli vesilautailurata. Järven yli menee ponttoonisilta, joka mahdollistaa 
kulkemisen järven eri puolilla sijaitsevien alueiden välillä joustavasti. 

 

   
Kuva 20 Syväjärven yli menevä ponttoonisilta, (Kuvat: Kimmo Mustonen 13.10.2013 ja 4.3.2016)  

  

  
Kuva 21 Wakeboard -radan rakenteita kesäaikaan (Kuva: Ulla-Maija Oikarinen, 7.8.2019) 
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Kuva 22 Uimaranta säilyy nykyisellä paikallaan (Kuva: Ulla-Maija Oikarinen 7.8.2019) 

  
Vaikutukset sosiaalisiin oloihin 

 
Rakennuskorttelin sijoittelu on tehty tiiviisti, jolloin alueesta muodostuu yhtenäinen 
matkailu-, asumis- ja lomailualue. Lähes joka puolella ympärillä on laajat rakentamat-
tomaksi jäävät ulkoilu- ja retkeilymahdollisuudet. Kainuun monipuoliset muut matkai-
lukohteet ovat varsin lähellä. Alue on lisäksi Hyrynsalmen taajaman läheisyydessä, 
joten tiivis rakentaminen puoltaa paikkaansa. Rakentamisesta ei todennäköisesti ai-
heudu merkittäviä haitallisia sosiaalisia vaikutuksia, vaikka alueella tulee sekoittu-
maan matkailutoiminta, loma-asuminen ja pysyvä asuminen. Pysyvä asuminen alu-
eella estää mahdollisesti sesonkien ulkopuolella tyhjillään tai vajaakäytössä olevien 
matkailu- ja lomarakennusten ja -kohteiden vahingoittamisen. 
 

Vaikutukset kulttuuriin 
 
Alueella ei ole tiedossa rakennus- tai kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kohteita tai 
muinaismuistoja. Metsät ovat kokonaan käsiteltyjä talousmetsiä. Muutos aiheuttaa 
hieman muutoksia rantamaisemaan ja näkymiin tällä hetkellä rakentamattoman alu-
een tullessa rakennuskäyttöön. Alueen taustalla oleva rinne on kuitenkin jo rakennet-
tu. Rantaviiva on alueen ympärillä otettu rakentamiskäyttöön eikä ole luonnontilaista. 
Rakentaminen hyvin toteutettuna tukee ja täydentää Ukkohallan matkailukeskuksen 
matkailu-, lomanvietto- ym. toimintaa.  
 

Muut kaavan merkittävät vaikutukset 
 
Kaavanmuutoksella ja -laajennuksella ei ole merkittäviä muita vaikutuksia. 
 
4.5.3. Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset 

 
▪ Hyrynsalmen kunnanhallituksen 17.4.2018 § 54 päätös kaavoituksen käynnis-

tämisestä  
▪ ympäristölautakunta 3.5.2018 § 32 päätti hyväksyä osallistumis- ja arviointi-

suunnitelman ja asettaa sen nähtäville ja ilmoittaa kaavan vireille tulosta. 
 

Kaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä 19.3.-17.4.2020. Mielipiteissä ja lausun-
noissa todettiin seuraavaa lisättynä kaavoittajan kommenteilla: 
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Kunnanhallitus … 202 … § … päätti kaavaehdotuksen asettamisesta nähtäville ….. 
 
Kaavaehdotus oli nähtävillä … 202 …. Huomautuksissa ja lausunnoissa todettiin 
seuraavaa lisättynä kaavoittajan kommenteilla: 

 
Hallitus esitti … 202 … § … kunnanvaltuustolle kaavan hyväksymistä …. Valtuusto 
hyväksyi kaavanmuutoksen … 202 … § … 

5.1. Kaavan rakenne 

5.1.1. Mitoitus 
 

Kaavaluonnoksessa on kortteleita 1 kpl. Pinta-alat ja rakennusoikeudet olivat voi-
massa olevassa kaavassa ja muutoksessa oheisten taulukoiden mukaiset.  

  

VOIMASSA OLEVA KAAVA 

KÄYTTÖ- KORTTELI 
PINTA-

ALA RAKENNUS- 

TARKOITUS   OIKEUS 

KATU  271  
LV  2527  
VK  3338  
VV  3022  
VU  5428  
VL  3047 35 

YHTEENSÄ  17633 35 
 

KAAVALUONNOS 13.3.2020 

KÄYTTÖ- KORTTELI 
PINTA-

ALA RAKENNUS- 

TARKOITUS   OIKEUS 

RA-1 XY 3914 1566 

AP XY 3835 1151 

LPA XY 428  
VV  808  
VU  3106  
LV  228  
KATU  2012  
VL  3302  
YHTEENSÄ  17633 2717 

 
 
 Kaavaehdotuksen … 202 .. tiedot ovat seuraavat: 
  

Vuodepaikkojen arvioitu määrä kaava-alueella maksimirakennusoikeuden toteutues-
sa on n. 60-80 loma-asunnoissa ja 50 pientaloissa.  
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5.1.2 Palvelut 
 

Kaava-alueelle ei tule palveluja. Ne ovat alueen lähellä Syväjärven eri puolilla, missä 
on matkailijoita ja lomanviettäjiä palvelevia majoitus-, ravintola-, virkistys- yms. palve-
luja. Ne ovat myös kuntalaisten käytettävissä. Muut palvelut ovat Hyrynsalmen kes-
kustassa.  

 
 

 
Kuva 23 Ukkohallan palvelut ovat kävelyetäisyydellä (Kuvat: Ulla-Maija Oikarinen 7.8.2019 ja 

Kimmo Mustonen 21.2.2020) 

 

5.2. Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 

Muutoksen johdosta ympäristön laatu ei huonone, koska toteuttaminen on todennä-
köisesti aiempaa rakentamista korkeatasoisempaa ja ympäristöolot paremmin huo-
mioon ottavaa. Myös muut tavoitteet on pystytty toteuttamaan varsin hyvin. 

5.3. Aluevaraukset 

5.3.1. Korttelialueet 
 

Korttelialueiden tiedot on esitetty edellä ja liitteenä olevassa tilastolomakkeessa. Ra-
kentaminen on keskitetty suppealle alueelle, joka on olemassa olevan kunnallisteknii-
kan vierellä. Ympärille jää laajat koskemattomat virkistys- ja retkeilyalueet. Kaavassa 
on rakentamisen ohjaus esitetty varsin väljästi. Rakentamistapamääräyksiä tai –
ohjeita ei ole laadittu kaavamääräysten merkintöjä lukuun ottamatta. Rakentamisen 
laadusta ja riittävästä yhtenäisyydestä huolehditaan pääasiassa toteutumisen yhtey-
dessä. 
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5.3.2. Muut alueet 
 

Muutosalue on rajattu varsin suppeaksi. Vierelle jää tarpeet täyttävät lähivirkistysalu-
eet. Virkistystoiminta suuntautuu pääasiassa lähellä oleviin laskettelurinteisiin, hiihto-, 
kävely- ym. reiteille tai koskemattomaan luontoon. 

   

 
Kuva 24 Näkymä muutosalueen yläpuolelta kohti Ukkohallan rinteitä (Kuva: Ulla-Maija Oikari-

nen 23.11.2017) 

5.4. Kaavan vaikutukset 

Kaavan vaikutukset on selostettu kappaleessa 4.5.2 ratkaisun valinnan yhteydessä. 

5.5. Ympäristön häiriötekijät 

Häiriötekijät ovat vähäiset. Kuitenkin on huomioitava, että alue on matkailukeskuksen 
ydinaluetta, jossa sesonkina liikkuu, lomailee ja majoittuu tuhansia ihmisiä. Ajoittain 
toiminnasta aiheutuu melua ja häiriöitä mm. rinteiden kunnostuksesta, hiihtohisseistä, 
taustamusiikista, kuulutuksista, wakeboard -radasta jne. 

5.6. Kaavamerkinnät ja -määräykset 

Kaavamerkinnät ja -määräykset ovat kaavakartalla. Kaavassa on käytetty ympäris-
töministeriön 1.5.2000 voimaan astuneen asetuksen mukaisia kaavamerkintöjä. 
 

5.7. Nimistö 

Kaavatiet on nimetty aiemman kaavan mukaisesti. 

6.1. Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 

Erityisiä suunnitelmia ei ole laadittu. Ohessa on kaava esitettynä v. 2019 ilmakuvalla. 
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Kuva 25 Kaavaluonnos ortokuvalla vuodelta 2019 (Kuva: Maanmittauslaitos) 

 

6.2. Toteuttaminen ja ajoitus 

Maanomistajat vastaavat kaavan toteuttamisesta. Kajave Oy toteuttaa alueen sähkö-
huollon maanomistajan tilausten mukaisesti. Vesi-Mega Oy huolehtii vesi-, viemäri- ja 
kaukolämpöhuollosta. Kunta on maanomistajana ja vastaa osasta toteuttamiskustan-
nuksia. 
 
Asunto- ja lomarakennustonttien ja huoneistojen kysyntä sekä matkailutoiminnan ke-
hittyminen ratkaisevat toteutuksen aikataulun ja keston. Alue on ominaisuuksiltaan 
erittäin hyvin rakentamiseen soveltuvaa, keskuksen ydinalueella olevaa maisemiltaan 
kaunista ranta-aluetta, joten alue tullee 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. 

 
 Hyrynsalmella ja Kuusamossa, 13.3.2020 

  Aluearkkitehti   
    Ulla-Maija Oikarinen 
 
 DI (maanmittaus, YKS 124) 

     
    Kimmo Mustonen 
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Asemakaavan seurantalomake 

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto 
Kunta 105 Hyrynsalmi Täyttämispvm 28.02.2020 

Kaavan nimi 
UKKOHALLAN ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS LIIKENNE- JA 

VIRKISTYSALUEILLA 

Hyväksymispvm   Ehdotuspvm   

Hyväksyjä   Vireilletulosta ilm. pvm   

Hyväksymispykälä   Kunnan kaavatunnus   

Generoitu kaavatunnus      

Kaava-alueen pinta-ala [ha] 1,7633 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]   

Maanalaisten tilojen pinta-ala 

[ha] 
  Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 1,7633 

    

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]    

Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset      Ei-omarantaiset    

Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset   Ei-omarantaiset   

 

Aluevaraukset 
Pinta-ala 

[ha] 

Pinta-ala 

[%] 

Kerrosala [k-

m²] 

Tehokkuus 

[e] 

Pinta-alan muut. 

[ha +/-] 

Kerrosalan muut. [k-

m² +/-] 

Yhteensä 1,7633 100,0 2717 0,15 0,0000 2682 

A yhteensä 0,3835 21,7 1151 0,30 0,3835 1151 

P yhteensä             

Y yhteensä             

C yhteensä             

K yhteensä             

T yhteensä             

V yhteensä 0,7216 40,9     -0,7619 -35 

R yhteensä 0,3914 22,2 1566 0,40 0,3914 1566 

L yhteensä 0,2668 15,1     -0,0130   

E yhteensä             

S yhteensä             

M yhteensä             

W yhteensä             

 

Maanalaiset ti-

lat 

Pinta-ala 

[ha] 

Pinta-ala 

[%] 

Kerrosala [k-

m²] 

Pinta-alan muut. 

[ha +/-] 

Kerrosalan muut. [k-

m² +/-] 

Yhteensä           

 

Rakennussuojelu 
Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos 

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] 

Yhteensä         
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Alamerkinnät 

Aluevaraukset 
Pinta-ala 

[ha] 

Pinta-ala 

[%] 

Kerrosala [k-

m²] 

Tehokkuus 

[e] 

Pinta-alan muut. 

[ha +/-] 

Kerrosalan muut. [k-

m² +/-] 

Yhteensä 1,7633 100,0 2717 0,15 0,0000 2682 

A yhteensä 0,3835 21,7 1151 0,30 0,3835 1151 

AP 0,3835 100,0 1151 0,30 0,3835 1151 

P yhteensä             

Y yhteensä             

C yhteensä             

K yhteensä             

T yhteensä             

V yhteensä 0,7216 40,9     -0,7619 -35 

VL 0,3302 45,8     0,0255 -35 

VK         -0,3338   

VU 0,3106 43,0     -0,2322   

VV 0,0808 11,2     -0,2214   

R yhteensä 0,3914 22,2 1566 0,40 0,3914 1566 

RA 0,3914 100,0 1566 0,40 0,3914 1566 

L yhteensä 0,2668 15,1     -0,0130   

Kadut 0,2012 75,4     0,1741   

LV 0,0228 8,5     -0,2299   

LPA 0,0428 16,0     0,0428   

E yhteensä             

S yhteensä             

M yhteensä             

W yhteensä             



 

 

Hyrynsalmen kunta 

UKKOHALLAN ASEMAKAAVAN MUUTOS  
Kaavamuutos koskee venevalkama-, katu- ja virkistysaluetta 

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.5.2018 

päivitetty 2.3.2020  
 

Kaava-alue 

Kaava-alue sijaitsee Neljännen Avenjuun päässä 
Ukkohallan matkailukeskuksessa, Syväjärven poh-
joisrannalla noin 17 km etäisyydellä kirkonkylältä.  
Asemakaavan muutosalue on noin 1 ha.  
 

 

Kaavoituksen lähtökohdat ja tavoitteet 

Kaavoituksen tarkoituksena on tutkia matkailupal-
velujen sijoittamista Syväjärven ranta-alueelle. Hy-
rynsalmen kunta omistaa kaavoitettavan maan.   

Selvitykset  

Kaavoitustyön pohjana käytetään olemassa olevia 
selvityksiä.  

Vaikutusten arviointi  
Kaavoitustyön yhteydessä arvioidaan kaavamuu-
toksen ympäristövaikutukset sekä yhdyskuntata-
loudelliset, sosiaaliset ja kulttuuriset vaikutukset.  

Vuorovaikutusmenettely 

Osallisia kaavahankkeessa ovat alueen maanomis-
tajat ja asukkaat sekä muut, joiden asumiseen, 
työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa vai-
kuttaa huomattavasti. Osallisia ovat myös viran-
omaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa kaavoitus kä-
sittelee. Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan 

valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua 
kaavasta mielipiteensä.  

Suunnittelutilanne 

Kaavamuutosta laadittaessa otetaan huomioon 
valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. 
 
Kainuun maakuntakaavat yhdistelmäkartta 

  
 
Hyrynsalmen Ukkohallan osayleiskaava on hyväk-
sytty Hyrynsalmen kunnanvaltuustossa 11.3.1997. 
Asemakaavan muutosalue on urheilu- ja virkistys-
palvelujen sekä venevalkama-aluetta.   
 

 

Muutos-

alue 

Muutosalue 



 

 

 

Asemakaava 

Voimassa oleva asemakaava on hyväksytty 
27.9.1993 ja vahvistettu lääninhallituksessa 
1.3.1994. Muutosalue on lähivirkistysaluetta (VL) 
sekä leikkikenttäaluetta (VK). Alueella on veneval-
kama (LV). Rannan tuntumassa on rakennusala 
rantasaunan rakentamiseksi ylärinteellä sijaitsevia 
kortteleita varten.  

Lisätietoja 

Hyrynsalmen kunta www.hyrynsalmi.fi  
 

kaavan laatijat: 
aluearkkitehti Ulla-Maija Oikarinen 
044 7104 630 
ulla-maija.oikarinen@hyrynsalmi.fi 
 

Kimmo Mustonen, Kimmokaava 
0400 703 521 
kimmo.mustonen@kimmokaava.fi  

Kaavaprosessin eteneminen 

suunnittelun etene-
minen 

MITÄ TAPAHTUU TIEDOTTAMINEN MITEN VAIKUTAN 

VIREILLETULO 

ja osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma 

OAS 

 

Kaavoitus tulee ajankohtaiseksi 

Kunnanhallitus saattaa kaavoi-
tuksen vireille 

kaavoittaja laatii OAS:n 

Ympäristölautakunta hyväksyy 
OAS:n ja asettaa sen nähtäville 
koko kaavaprosessin ajaksi 

vireille tulosta ja OAS:sta tiedo-
tetaan Ylä-Kainuussa ilmoitta-
malla ja kunnan internetsivuilla 

 

 

kaavoittajaan voi olla yhteydes-
sä  

 

 

VALMISTELUVAIHE – 
KAAVALUONNOS 

 

2020 maalis-
huhtikuu 

tehdään tarvittavat selvitykset, 
vaihtoehtojen ja vaikutusten 
arviointi 

kaavan laatija valmistelee kaa-
van  

Kunnanhallitus hyväksyy ja 
asettaa nähtäville 30 pv ajaksi 

pyydetään lausunnot viran-
omaisilta ja kunnan hallinto-
kunnat 

osallisten kanssa neuvotellaan 
kaavaa valmisteltaessa 

nähtävillä olosta ilmoitus Ylä-
Kainuussa 

kaavaluonnos on nähtävillä 
kunnanvirastolla ja nettisivuilla 

mielipiteen esittäminen kirjalli-
sesti tai suullisesti nähtävillä -
olon aikana 

KAAVAEHDOTUS 

2020 toukokuu 

saatujen lausuntojen ja mielipi-
teiden perusteella työstetään 
kaavaluonnos ehdotukseksi 

kunnanhallitus hyväksyy ja aset-
taa nähtäville 30 pv ajaksi 

pyydetään lausunnot viran-
omaisilta ja kunnan hallinto-
kunnat 

nähtävillä olosta ilmoitus viralli-
sella ilmoitustaululla, Ylä-
Kainuussa ja kunnan nettisivuil-
la 

lähetetään kirjeet maanomista-
jille ja lähialueen asukkaille 

kaavaehdotus on nähtävillä 
kunnanvirastolla ja nettisivuilla 

kirjallinen muistutus nähtävillä 
olon aikana 

HYVÄKSYMINEN 

2020 kesäkuu 

laaditaan vastineet saatuun pa-
lautteeseen ja viimeistellään 
kaava-asiakirjat 

(uusi nähtävillä olo, jos merkit-
täviä muutoksia) 

hyväksymiskäsittely: kunnanhal-
litus ja kunnanvaltuusto 

valtuuston hyväksymis-
päätöksestä kuulutetaan viralli-
sella ilmoitustaululla ja kunnan 
nettisivuilla 

mikäli päätöksestä ei valiteta, 
kuulutetaan kaava lainvoi-
maiseksi Ylä-Kainuussa, viralli-
sella ilmoitustaululla sekä kun-
nan nettisivuilla 

mahdollinen valitus hyväksy-
mispäätöksestä Pohjois-Suomen 
hallinto-oikeudelle  

mahdollinen jatkovalitus kor-
keimmalle hallinto-oikeudelle 

 

Muutosalue 

http://www.hyrynsalmi.fi/
mailto:ulla-maija.oikarinen@hyrynsalmi.fi
mailto:kimmo.mustonen@kimmokaava.fi

