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1 JOHDANTO 

1.1 Rantayleiskaavan suunnittelun tarve ja käynnistäminen 

Kainuun ELY-keskus on esittänyt yksityiselle maanomistajalle Hoikan kylälle suunnitellun ranta-

rakentamisen poikkeamishankkeen yhteydessä, että ko. hanke mahdollistuu ainoastaan kaavoi-

tuksen avulla. Tämän vuoksi kunta on selvittänyt, mikä kaavamuoto olisi tässä tapauksessa 

tarkoituksenmukaisin. Selvitystyön yhteydessä on tullut esille muitakin maankäytön suunnittelu-

tarpeita laajoilla ranta-alueilla Emäjoen vesistön rantayleiskaava-alueen lähiympäristössä. Tämän 

vuoksi Hyrynsalmen kunta on päättänyt laatia Emäjoen vesistön rantayleiskaavan muutoksen ja 

laajennuksen, jossa tarkastellaan yhtä tilaa laajemmin maanomistajien esille tuomia maankäytön 

suunnittelutarpeita Mustajärven, Hoikkajärven, Halttusen ja näihin liittyvien jokiosuuksien ranta-

alueilla. Yleiskaavan muuttamistarvetta on tullut esille myös Hyrynjärven rannalla Ruuhiniemessä.   

1.2 Oikeusvaikutukset 

Kaava laaditaan oikeusvaikutteisena rantayleiskaavana, jota voidaan käyttää rakennuslupien 

myöntämisen perusteena rantavyöhykkeellä seuraavien aluevarausten kohdilla: AP, AP-1, AM, RA 

ja RA/AP. 

 

Muilta osin kaava-alueen rantavyöhykkeillä jää voimaan MRL 72 § 1 momentin rakentamisrajoitus: 

Meren tai vesistön ranta-alueeseen kuuluvalle rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa rakennusta ilman 

asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan 

tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena. 

1.3 Suunnittelun kulku 

Kaavamuutos ja -laajennus on tullut vireille 18.8.2011 (ympäristölautakunta § 58) ja samalla 

osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettu nähtäville.  

 

Viranomaispalaveri pidettiin 22.2.2012.  

 

Yleiskaavaluonnos valmistui 27.8.2012. Kaavaluonnos ja muu valmisteluaineisto oli nähtävillä 

2.10.–1.11.2012  ja kaavasta saatiin 18 mielipidettä ja lausuntoa, joihin kaavoittaja on laatinut 

vastineet.  

 

18.1.2013 pidettiin ELY-keskuksen, kunnan ja kaavoittajan kesken työpalaveri, jossa keskityttiin 

erityisesti kaavan mitoitukseen. Lisäksi on pidetty maanomistajien kanssa suunnittelupalavereja.  

Saadun palautteen ja käytyjen neuvottelujen perusteella on laadittu yleiskaavaehdotus 4.4.2013.  

Keskeisimmät muutokset luonnosvaiheesta: 

 mitoitusta on pienennetty, suurin mitoitusluku 6 rakennuspaikkaa/muunnettu ranta-km 

säilyy vain Hoikkajärvellä, Mustajärvellä ja Halttusella maksimimitoitusluku on 5 rp/mrv-

km ja kaikilla joki- ja puroalueilla 3 rp/mrv-km 

 rakennettavuusluokitusta on tarkennettu koko alueella, huonosti rakennettaviksi alueiksi on 

luokiteltu aiempaa enemmän rantoja erityisesti Halttusella 

 Suurimpien emätilojen osalta on käyty läpi tilojen muodostumishistoria ja rantarakenta-

misen määrä myös voimassa olevan Emäjoen vesistön rantayleiskaavan osalta, minkä 

perusteella on osoitettu yksi rakennuspaikka, vaikka emätilan  
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 mitoituksen ja rakennettavuusluokituksen muuttumisen johdosta kaava-alueelta poistuu 5 

rakennuspaikkaa (tilat 11-25, 11-51, 15-12 menettävät yhden rakennuspaikan ja tilalta 10-1 

vähennetään 2 rakennuspaikkaa) lisäksi tila 17-1 jää pois kaavasta kokonaan 

 useat kaavamuutosalueet on poistettu kaavasta saadun palautteen perusteella 

 rakennuspaikkojen kokoja on pienennetty 

 

Yleiskaavaehdotus oli nähtävillä 7.5.–7.6.2013. Ehdotuksesta annettiin neljä lausuntoa ja kuusi 

muistutusta. Palautteen ja käytyjen neuvottelujen perusteella kaavan muutosaluetta on 

tarkoituksenmukaista laajentaa. Muutokset ovat niin merkittäviä, että kaava on asetettava uudelleen 

nähtäville.   

 

Keskeisimmät muutokset: 

 uudeksi kaavamuutosalueeksi otetaan lähes koko Ruuhiniemen alue, jonne mahdollistuu 

pysyvä asuminen 

 rakennuspaikkojen sijainteja on muutettu ja rajauksia tarkennettu 

 kaavoituksen tavoitteita on täydennetty ja ratkaisun perusteluja lisätty kaavaselostukseen 

 Hoikkajärvelle on lisätty melualuemerkintä sekä arvokas kulttuurimaisema -merkintä 
 

 

Yleiskaavaehdotus (päivätty 13.2.2014) oli uudelleen nähtävillä 26.2.2014–28.3.2014. Kaavasta annettiin 

neljä lausuntoa ja kolme muistutusta. ELY-keskuksilla oli huomautettavaa melun aiheuttamista häiriöistä 

sekä vakituisen asutuksen osoittamisesta haja-asutusalueelle. Viranomaisneuvottelu järjestettiin 11.6.2014.  

 

Nähtävillä olon jälkeen kaavaan tehdyt muutokset: 

 melualuemerkintä kaavasta poistetaan, liikennemelua koskeva yleismääräys poistetaan, AP-1- 

kortteleille annetaan melua koskeva kaavamääräys 

 laaditaan lisäselvitys kaavaratkaisun vakituisen asumisen vaikutuksista sekä kaavan suhteesta 

MRL:n 39 ja 73 §:iin. 

 

Maankäyttötoimikunta hyväksyi kaavaehdotuksen 10.6.2014. 

Ympäristölautakunta hyväksyi kaavaehdotuksen 12.6.2014. 

Kunnanhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen 19.8.2014. 

Kunnanvaltuusto hyväksyi kaavaehdotuksen 29.9.2014. 
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2 LÄHTÖKOHDAT 

2.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

 

Yleiskaavan laajennukseen kuuluvat Emäjoen vesistön Pikku-Hyryn itäpuolella Hoikkajärvi ja 

Hoikanjoki sekä Mustajärvi ja Mustajoki Iso-Hyryn pohjoispuolella. Lisäksi laajennukseen kuuluu 

Halttunen Mustajärven luoteispuolella. Rantayleiskaavan muutosalueet sijaitsee Hyrynjärven 

itärannalla Hoikan kylässä ja länsirannalla sekä Ruuhinimellä.  

 

 

 

Mustajärvi 
Mustajoki 

Hoikkajärvi 
Hoikanjoki 

Halttunen 

Mustajärvi 

Hoikkajärvi 

Emäjoen vesistön  
rantayleiskaava (2004) 

 Laajennus- ja muutosalueiden sijainti. 

muutosalueet 
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2.1.1 Alueen yleiskuvaus 

 

Hoikkajärvi ja Hoikanjoki 

Suunnittelualue sijaitsee Hyrynsalmen kirkonkylältä noin kymmenen kilometriä pohjoiseen 5-tien 

varrella. Hoikkajärven länsipään kautta kiertää vanha maantie, jonka varressa on Hoikan kylä 

Hoikkajärven ja Hyrynjärven välisellä kannaksella. Kylän viljelysaukeat ulottuvat Hoikkajärven 

länsipään rannoille. Muuten järven ranta-alueet ovat metsiä ja ohutturpeisia soita. Taajaa 

rantarakentamista on vain järven länsipäässä kylä tuntumassa. Muualla on vain yksittäisiä 

kesämökkejä. Valtatie ylittää järven Kapeasalmen kohdalla ja tien varteen on tehty levähdysalue. 

 

Mustajärvi ja Mustajoki 

Mustajärvi sijaitsee kirkonkylältä seitsemän kilometriä pohjoiseen. Järven länsipuolella on rautatie, 

jonka käyttö nykyisin on vähäistä. Mustajärven pinta on noin kolme metriä Hyrynjärveä 

korkeammalla. Alkupäästään Mustajoki virtaa kapeana ja vuolaana koskena, loppuosan ollessa 

samassa tasossa Hyrynjärven kanssa.  

 

Halttunen  

Halttunen sijaitsee linnuntietä noin viisi kilometriä Mustajärvestä luoteeseen, mutta teitä pitkin 

järvelle tulee noin parinkymmenen kilometrin ajomatka kirkonkylältä. Halttusenjoki laskee 

Halttusesta Mustajärveen. Rannat ovat matalia, ja maisemaa leimaa järven ruovikkoisuus. Olevat 

loma-asunnot sijaitsevat rannan korkeammilla ja kuivemmilla osilla.  

 

Muutosalueet 

Kaavamuutosalueet sijaitsevat Hyrynjärven Pikku-Hyryn itärannalla Hoikan kylässä ja Iso-Hyryn 

länsirannalla.  

 

Hyrynjärven ympäristön korkeussuhteita. 
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2.1.2 Luonnonympäristö  

Luontoselvitykset laati suojelubiologi Mikko Siitonen. Selvitysalueilla tehtiin maastoinventoinnit 

kesä- ja elokuussa 2009 paitsi Halttusella elokuussa 2010. Inventoiva rantavyöhyke oli noin 200 

metrin levyinen. Maastotyötä keskitettiin tietyille kaavoituksen kannalta keskeisille alueille. Maasto 

kuvioitiin luontotyyppien perusteella ja kultakin kuviolta kartoitettiin kasvillisuus, kasvisto ja 

mahdollisuuksien mukaan myös eläimistö. Varsinaista linnustoselvitystä ei erikseen laadittu, mutta 

maastotyön yhteydessä inventoitiin pesimälinnustoa ja koottiin tiedot muista havainnoista. Lisäksi 

aluetta arvioitiin tästä näkökulmasta elinympäristöjen perusteella.  

 

Hoikkajärvi ja Hoikanjoki 

Kasvimaantieteellisesti alue sijoittuu keski-boreaalisen vyöhykkeen itäosaan ns. Vaara-Kainuun 

tuntumaan. Alueellisessa uhanalaistarkastelussa kyseessä on vyöhyke 3b (keski-boreaalinen, 

Pohjois-Karjala -Kainuu). Perinnemaisemainventoinneissa käytetyssä aluejaossa selvitysalue 

kuuluu Kainuu vaaraseutuun.  

 

Maastonmuodoiltaan alue vastaa pitkälti mielikuvaa Vaara-Kainuusta. Järven eteläpuolella nousee 

Hoikkavaara noin 80 metriä järven tasosta. Muualla järven eteläpuolella maasto on kumpuilevaa. 

Järven pohjoispuolella ja järvien kannaksella maisema on sen sijaan tasaista. Maaperässä vallitsevat 

hienoainesmoreenit, mutta järven pohjoisrantaan rajautuu myös hiekkamaita. Turvekerrokset ovat 

ohuita ja suota esiintyy ylipäätään vähän. Hoikan pelloilla on hieta- ja hiesumaita. Avokallioita 

näkee pieninä paljastumina lähinnä Kapeasalmen ympäristössä.  

 

Selvitysalueen metsäkasvillisuus on vaihtelevaa. Eniten tapaa kuivahkoja ja kuivia kankaita, mutta 

myös tuoretta kangasta esiintyy laajalti. Lehtomaiset kankaat rajoittuvat Hoikan kylän 

kulttuuriympäristöjen tienoille. Pieniä lehtolaikkuja on kehittynyt lähinnä purojen ja norojen 

varsille. Puusto on yleensä nuorta: taimikkoa tai nuorta kasvatusmetsää. Myös suurehkoja rantaan 

rajautuvia hakkuuaukkoja alueella näkee. Vanhaa metsää esiintyy saarekkeina, mm. Kotirannassa ja 

Vaaranlahden lounais- ja itärannassa. Valtapuina kasvaa yleensä mäntyä ja hieskoivua, tuoreilla 

mailla sekapuuna runsaasti kuusta. Haapaa kasvaa laikuittaisesti monilla kuvioilla. Harmaaleppä, 

raita ja tuomi rajoittuvat asutuksen tuntumaan ja harvoille lehtokuvioille. Vanhan metsän kohteet 

ovat kuusi- tai mäntyvaltaisia. 

 

Suoluonto selvitysalueella on vaatimatonta. Rantoihin rajautuu pääasiassa ohutturpeisia kangas-, 

isovarpu- ja korpirämeitä, joista useimmat on ojitettu. Rämeiden liepeillä esiintyy korpijuotteja, 

yleensä kangas- tai muurainkorpea. Avoimempia suotyyppejä, kuten saranevoja ja nevarämeitä 

tapaa lähinnä Hoikanjoen ympärillä. Jokivarressa esiintyy myös sara- ja pajuluhtia. 

 

Linnusto on melko tavanomaista. Pesimälinnustossa tavattiin runsaina peippo, metsäkirvinen, 

punarinta, punakylkirastas, västäräkki ja talitiainen. Harvalukuisempia tai yksittäin tavattuja 

pesimälajeja olivat sinitiainen, järripeippo, kirjosieppo, harmaasieppo, uunilintu, hippiäinen, 

punatulkku, mustarastas, leppälintu, lehtokerttu, kottarainen, rantasipi, taivaanvuohi, harakka ja 

varis. Lisäksi nähtiin tai kuultiin ainakin metso, närhi, korppi, kurki, pajusirkku ja rautiainen. 

Teeren jätöksiä oli runsaasti usealla kuviolla. Vesilinnustossa havaittiin mm. isokoskelo, 

tukkakoskelo, heinäsorsa, laulujoutsen, telkkä, tavi, kalalokki, kalatiira ja valkoviklo. Eniten 

vesilintuja esiintyy Hoikanjoen kosteikoissa ja järven länsipään puoliavoimilla rannoilla. 

 

Mustajärvi ja Mustajoki 

Selvitysalue käsittää Hyrynsalmen kirkonkylän pohjoispuolella lähellä Hyrynjärveä sijaitsevan 

Mustajärven ranta-alueet. Pääosa järveä ympäröivästä maastosta on suhteellisen rehevää metsä- ja 

suoaluetta. Kotaniemessä ja länsirannan harjumailla esiintyy karumpia metsätyyppejä. Järven 
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 Hiekkaharjanne Mustajärven peltojen pohjoispuolella (Kuvio5) . 

kaakkoisrantaan rajoittuu Mustajärven tilan kulttuuriympäristö. Myös Kotaniemessä on ollut torppa 

tai maatila, joka nykyisin toimii kesämökkinä. Järveen laskee pohjoisesta Halttusen joki ja etelästä 

järvi laskee lyhyen Mustajoen kautta Hyrynjärveen. 

 

Kasvimaantieteellisesti alue 

sijoittuu keski-boreaalisen 

vyöhykkeen itäosaan ns. 

Vaara-Kainuun tuntumaan. 

Alueellisessa 

uhanalaistarkastelussa 

kyseessä on vyöhyke 3b 

(keski-boreaalinen, Pohjois-

Karjala -Kainuu). 

Perinnemaisemainventoinneissa käytetyssä aluejaossa selvitysalue kuuluu Kainuu Vaaraseutuun. 

Viimeksi mainittua jakoa ajatellen alue ei kuitenkaan ole kovin edustava, vaan muistuttaa 

maisemallisesti itäisen Kainuun loivapiirteisiä metsä- ja suoalueita.  

 

Selvitysalueen maasto on loivasti kumpuilevaa. Korkeuserot ovat vähäisiä. Lähiympäristön vaarat 

nousevat Mustajärvestä 30–40 metrin korkeuteen. Maaperä on laajalti hienoainesmoreenia. 

Kotaniemessä, Mustajärven talon pohjoispuolella ja järven pohjoispäässä esiintyy myös 

harjuainesta. Turvemaat ovat ohuita ja niitä esiintyy suhteellisen vähän. Ainoa laajahko 

paksuturpeisempi suo sijaitsee järven pohjoisrannassa (Kuvio 8). Avokallioita ei alueella tapaa. 

 

Metsien ikärakenne painottuu nuoriin kasvatusmetsiin. Järven eteläpuolella on runsaasti nuoria 

taimikoita ja aukkoja. Sen sijaan järven luoteisrantaan (Haukiniemi) rajoittuu ainoa edustava 

vanhan metsän alue. Suhteellisen iäkästä puustoa esiintyy myös Kotaniemessä ja Mustajärven talon 

ympäristössä. Alueen metsät ovat yleisesti mänty- ja hieskoivuvaltaisia, mutta erityisesti 

Haukiniemessä ja järven itäpuolella esiintyy myös kuusikoita. Järeää haapaa tapaa lähinnä 

Haukiniemessä, nuoria haavikoita Mustajärven talon pohjoispuolella. Lähteikön maastossa ja 

lähirannoilla kasvaa kookasta harmaalepikkoa sekä järeitä raitoja ja halavia. Rantametsiin on 

yleisesti jätetty suojavyöhykkeitä ja rantaviivan puusto on paikoin vanhaa, usein lakkapäisten 

vanhojen petäjien luonnehtimaa. Avohakkuut eivät missään ulotu järven rannoille asti. 

 

Mustajärvi on humuspitoinen, mutta lähteisyydestä johtuen melko kirkasvetinen metsäjärvi (31 ha). 

Sekä Halttusenjoen että Mustajoen uoma selvitysalueella on vuolas ja koskinen. Uomien leveys 

vaihtelee kahden ja viiden metrin välillä. Järven pohjoispään tuntumassa on suuri ja runsasvetinen 

lähteikkö, joka saa vetensä pohjoispuolisesta hiekkaselänteestä. Vesikasvillisuus on hyvin 

tavanomaista, mutta Mustajärven koillisosan rantakasvillisuus on vaateliasta ja rehevää. 
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Hiekkapohjaisilla matalilla rantaniityillä kasvaa huomionarvoista lajistoa, kuten kaarlenvaltikkaa ja 

hoikkavillavaa. Samoilla alueilla esiintyy myös pohjanpajun luonnehtimia rantapensastoja. 

 

Järveä ympäröivät metsämaat ovat valtaosin tuoreita tai kuivahkoja kankaita. Myös lehtomaista 

kangasta ja lehtoa esiintyy runsaasti, mikä antaa seudulle rehevän yleisilmeen. Lehdot keskittyvät 

jokivarsiin ja lähteikön tuntumaan. Harjuaineksen päällä tapaa myös kuivaa kangasta, mutta 

karuimmat tyypit puuttuvat. Suot ovat ohutturpeisia kangasrämeitä ja korpirämeitä, paikoin myös 

kangaskorpia. Toisaalta alavan kankaat ovat usein soistuneita, joten raja kankaan ja suon välillä on 

epäselvä. Järven pohjoispuolella esiintyy reheviä lähdevaikutteisia lehtokorpia ja lähdekorpia. 

Rantasuot ovat paikoin lajistollisesti kiinnostavia, lettomaisia saranevoja. 

 

Kulttuurimaisema hallitsee järven kaakkoisrantaa. Mustajärven talon peltoaukeat ulottuvat rantaan 

asti ja rantaviiva on pidetty avoimena. Ainoat rantarakennukset sijaitsevat täällä ja Kotaniemessä 

(rantasaunoja), Kotaniemessä on myös laitureita ja uimarantaa. Entisillä rantaniityillä ja pelloilla 

järven itärannalla on jäänteitä ladoista ja niittysaunoista. Poroaita ympäröi Mustajärven tilaa. Järven 

länsipuolitse kulkee rautatie. 

 

Linnustoltaan alue on monipuolinen, joskin lajistoltaan tavanomainen. Varmistettua pesimälajistoa 

alueella ovat peippo (5-6 paria), pajulintu (2-4), punakylkirastas, hömötiainen (2), talitiainen (3-4), 

töyhtötiainen, metsäkirvinen, punarinta, västäräkki (3-4), keltavästäräkki, tiltaltti, järripeippo, 

valkoviklo, rantasipi, heinäsorsa, telkkä ja tavi. Muista lajeista havaintoja tehtiin ainakin 

seuraavista: sinitiainen, vihervarpunen, puukiipijä, närhi, taivaanvuohi, harakka, niittykirvinen, 

laulurastas, kalalokki, kanahaukka. Mahdollisia havaintoja (lähellä selvitysaluetta havaittuja) olivat 

urpiainen, isokäpylintu ja varpuspöllö. 

 

Halttunen  

Selvitysalue käsittää Hyrynsalmen Kirkonkylän luoteispuolella sijaitseva Halttusen ympäristön noin 

200 metrinlevyisenä vyöhykkeenä, Halttusen järven umpeenkasvun tuloksena syntyneet nevat ja 

luhdat sekä avovesialueen. Järveä ympäröivä maasto on pääosin karunpuoleista metsä- ja 

suoaluetta. Hieman rehevämpiä metsiä ja soita tapaa järven koillisosan rannoilla sekä laskujoen 

(Halttusenjoki) välittömässä ympäristössä. Järven rannoilla on neljä pientä mökkiä, joiden pihapiirit 

on säilytetty luonnonmukaisina. Nykyisin selvitysalueella ei ole tiestöä länsiosan mökkiteiden päitä 

lukuun ottamatta. 

  

Kasvimaantieteellisesti alue sijoittuu keski-boreaalisen vyöhykkeen itäosaan ns. Vaara-Kainuun 

tuntumaan. Alueellisessa uhanalaistarkastelussa kyseessä on vyöhyke 3b (keski-boreaalinen, 

Pohjois-Karjala -Kainuu). Perinnemaisemainventoinneissa käytetyssä aluejaossa selvitysalue 

kuuluu Kainuu Vaaraseutuun. Edellä mainittuja jakoja ajatellen alue ei kuitenkaan ole kovin 

edustava, vaan muistuttaa maisemallisesti itäisen Kainuun loivapiirteisiä metsä- ja suoalueita.  

 

Selvitysalueen maasto on loivasti kumpuilevaa ja korkeuserot ovat vähäisiä. Lähiympäristössä ei 

ole varsinaisia vaaroja ja loivat kangasharjanteet nousevat Halttusen pinnasta vain 10-30 

korkeuteen. Maaperä on kauttaaltaan hienoainesmoreenia tai turvetta. Turvemaat ovat ohuita ja ne 

kattavat vajaan puolet selvitysalueen maa-alasta. Itse järven alueesta yli puolet (n. 34 ha) on 

umpeenkasvun tuloksena syntynyttä kelluvaa turvelauttaa. Ainoat pienialaiset avokalliot tulevat 

näkyviin itärannassa (pohjoisemman mökin piha) ja saaren pohjoiskärjessä. Seudun kallioperä 

kuuluu liuskevyöhykkeeseen. 

 

Metsien ikärakenne painottuu taimikoihin nuoriin kasvatusmetsiin. Järven eteläpuolella on myös 

parin vuoden takaisia aukkoja. Saaressa ja saaren kaakkoispuolisessa niemessä esiintyy varttuneita 
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ja osin melko luonnonmukaisia männiköitä keloineen ja maapuineen. Toinen rehevämpi mutta 

pienialainen vanhemman metsän alue sijoittuu itärannan eteläisemmän mökin ympäristöön. Muuten 

varttunutta puustoa tapaa jättöpuina rantavyöhykkeellä ja itärantaa luonnehtivat lukuisat 

hieskoivupökkelöt sekä maapuut. Etelässä tuore hakkuuaukko ulottuu järven rantaan asti. 

 

Puusto on yleensä männikköä tai ainakin mäntyvaltaista sekametsää. Hieskoivun vallitsemia nuoria 

metsiä esiintyy järven koilliskulmassa ja paikoin rantarämeillä. Kuusta kasvaa sekapuuna yleisesti, 

valtapuuna vain pienialaisesti, mm. itärannan varttuneessa metsikössä lähellä eteläistä mökkiä. 

Haapa ja harmaaleppä ovat niukkoja, mutta esimerkiksi harmaaleppää kasvaa hieman nevan ja 

puronsuiden tuntumassa. Raita ja tuomi miltei puuttuvat alueelta. Kookkaita haapoja ei esiinny. 

 

Halttunen on matala, suurelta osin umpeen kasvanut metsäjärvi. Avovesialueen vesikasvillisuus on 

runsasta ja umpeenkasvu etenee melko rivakasti. Umpeenkasvaneelle alueelle on kehittynyt laajoja 

nevoja. Suotyypeistä vallitsevat ruohoiset ja varsinaiset saranevat sekä saraluhdat. Rehevimmät 

nevat sijoittuvat järven koilliskulmaan ja pohjoisrannan purojen suihin, missä nevoilla tapaa myös 

lettomaisia piirteitä. Suhteellisen vaateliasta lajistoa edustavat hoikkavilla (Eriophorum gracile), 

vaaleasara (Carex livida), äimäsara (C. dioica), keltasara (C. flava) ja juolukka paju (Salix 

myrtilloides). Karuimpia tyyppejä esiintyy järven etelä- ja lounaisrantojen lähellä. Rajapinta 

nevojen ja entisen rantaviivan takana sijaitsevien rantarämeiden välillä on jyrkkä. Paikoin tapaa 

pohjanpajun luonnehtimia pensastoja. Etelässä järvi laskee Halttusenjoen kautta Mustajärveen. 

Jokiuoma on yläjuoksultaan melko luonnontilainen. 

 

Avovesialueet ovat matalia ja niissä esiintyy runsaasti vesikasvillisuutta. Järvessä on laajoja 

kortteikkoja ja saraikkoja ja pienialaisia ruovikoita. Järvikaislaa kasvaa vain niukasti. Kellus- ja 

uposlehtisen kasvillisuuden valtalajeja ovat ulpukka, uistinvita, rantapalpakko, heinävita, ruskoärviä 

ja isovesiherne.  

 

Järveä ympäröivät metsämaat ovat valtaosin kuivahkoja kankaita tai rämeitä. Tuoreita kankaita 

esiintyy järven itärannalla ja lounaispuolisella kumpareella. Lehtomaista kangasta tapaa pieninä 

laikkuina lähinnä koilliskulmassa mutta lehdot puuttuvat kokonaan. Suot ovat yleensä ohutturpeisia 

isovarpu- tai kangasrämeitä. Korpirämeitä ja kapeita korpijuotteja esiintyy purovarsissa ja 

kankaiden reunamilla. Soistuneita kangasmaita tapaa kaikkialla, joten raja kankaan ja suon välillä 

on epäselvä. Järven pohjoispäässä on pienialaisesti ruohoista kangaskorpea ja ruohokorpi. 

  

Rantavyöhykkeen neljä mökkipihaa katoavat maastoutuvat suurmaisemassa näkymättömiin. Mökit 

ovat pieniä, harmaaseinäisiä hirsi- tai lautarakennuksia ja pihapiirit on säilytetty lähes 

luonnontilaisina. Rakennuksia käytetään etupäässä metsästyksen ja kalastuksen tukikohtina. Tie 

tulee perille vain länsirannan kahdelle mökille, uusi ajoura myös itärannan eteläiselle mökille. 

Järven pohjoispuolitse kulkee merkitty maastopyöräura. Rantojen käyttöä rajoittaa kovarantaisten 

avovesialueiden vähäisyys. Yleensä rantaa reunustaa kymmenien tai satojen metrien levyinen 

upottava neva (Kuva 2). 

 

Selvitysalue on todennäköisesti linnustoltaan merkittävä, joskin myöhäinen kartoitusajankohta ei 

sallinut varsinaista linnustokartoitusta. Järvellä oleskeli kartoitustyön aikana mm. laulujoutsenpari, 

useita heinäsorsia, telkkiä ja haapanoita, pilkkasiipiä, kalalokki ja tukkasotka. Rantasoilta tavattiin 

rantasipi, taivaanvuohi, pohjansirkku ja keltavästäräkki. Metsien linnusto lienee vaatimatonta. 

Satunnaiset havainnot kertovat metsien peruslajistosta: peippo, punarinta, hippiäinen, 

punakylkirastas, talitiainen, töyhtötiainen, varis, korppi ja käpytikka. 
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2.1.3 Rakennettu ympäristö 

Hoikkajärvi ja Hoikanjoki 

Hoikan kylässä, järvien välisellä kannaksella on Hoikan talo (ei kaava-alueella), joka on koko 

Hyrynsalmen vanhimpia vakinaisesti asuttuja tiloja 1600-luvun alusta lähtien.  

 

 
Kartta 1800-luvun puolivälistä 

 

 
Rakentamistilanne 1970-luvulla. 

 

Tilan ympärille on kehittynyt kylä. Järven länsipään pohjoisrannalle on rakennettu loma-asutusta 

vanhojen tilakeskusten lomaan yhtenäisenä nauhana.  
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Hoikan kylän peltoalueet ja niitä reunustavat puustot muodostavat paikallisesti merkittävän 

kulttuurimaisemakohteen.  

 

Aivan 5-tien varressa on kolme loma-asuinrakennuspaikkaa ja Hoikkajärven itäpäässä on kaksi 

olemassa olevaa loma-asuntoa.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Näkymä Hoikantieltä Hoikkajärven länsipäässä. Junnola vasemmalla. 

Kulttuurimaisema, joka muodostuu 
1600-luvulta asti viljellyistä pelloista, 
näitä reunustavasta puustosta, 
vanhalta kylätieltä aukeavista 
vesistönäkymistä sekä maisemaan 
hyvin sopivista tilakeskuksista. 
 
                merkittävä näkymä 
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Mustajärvi ja Mustajoki 

 
 

Mustajärven tila järvelle avautuvine viljelys- ja laidunalueineen on maisemallisesti merkittävä 

kokonaisuus. Järven länsirannalla sijaitsee lomakäytössä oleva vanha torppa. Koillisrannan 

tuntumassa on pari vanhaa latoa.  

 

Halttunen  

 
Halttusen rannoilla on kolme lomarakennusta, jotka on rakennettu ”erämaahenkisesti” alueen 

luonteeseen sopien.   
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Ruuhiniemi 

Kaavamuutosalue Ruuhiniemi on rakentunut lomarakennusalueena 70-luvulta lähtien. Ruuhiniemen 

päässä on sijainnut maatila.  

Ruuhiniemi 70-luvulla ja nykyään. 

2.1.4 Liikenne 

Alueen tärkein liikenneväylä on valtatie 5, jonka liikennemäärät Hoikkajärven kohdalla ovat noin 

1900 ajoneuvoa vuorokaudessa (mitattu 2007). Yhdystietasoisia yleisiä teitä suunnittelualueella 

ovat Hoikantie (pt 19231) sekä Hallantie (pt 19229).  

 

Valtatie 5 aiheuttaa melua. Teoreettinen 55 dB:n melualueen leveys on noin 80 metriä tien 

keskiviivasta ja 45 dB:n melualueen noin 250 metriä. Erityisesti Hoikkajärven ylityskohdassa 

melualueet saattavat olla laajempiakin ja sen takia alueelle on laadittu meluselvitys, joka on tehty 

mallintamalla.  

 

Mustajärven alueen länsipuolella on Kontiomäeltä Taivalkoskelle johtava rautatie. Liikenne radalla 

on nykyisin vähäistä. Rataosan kuljetukset ovat pääosin metsäteollisuuden raakapuukuljetuksia. 

Liikenneviraston mukaan kuljetukset tulevat muuttumaan raskaammiksi liikennöitsijän uuden, 

järeämmän, myöhemmin käyttöön otettavan kaluston myötä.  

 

2.1.5 Muinaisjäännökset (liite) 

Kaava-alueella on tehty muinaisjäännösinventointi kesäkuussa 2012. Alueelta löytyi neljä 

tervahautaa. Kaksi tervahautaa Hoikkajärven Hoikanpään pohjoisrannalta ja kaksi jo 

pohjakartassakin olevaa Mustajärven koillispuolelta.  

2.1.6 Maanomistus 

Yksityiset omistavat suurimman osan maista, mutta myös metsähallitus on alueella suuri 

maanomistaja.  
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2.2 Suunnittelutilanne 

2.2.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL) määriteltyä 

alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää maakuntakaavan, yleiskaavan ja asemakaavan ohella. 

Niiden keskeisenä tehtävänä on varmistaa valtakunnallisesti merkittävien asioiden huomioon 

ottaminen alueidenkäytön suunnittelussa ja valtion viranomaisten toiminnassa. 

 

2.2.2 Maakuntakaava  

 

Kainuun maakuntakaava on valmistunut 7.5.2007 ja valtioneuvosto on sen vahvistanut 29.4.2009. 

Suunnittelualuetta koskevat seuraavat määräykset ja ohjeet.  

 

Kuva 1: Ote Kainuun maakuntakaavasta. 

Taivalkosken radan rakentamisen 
historia liittyy toisen maailmansodan ajan 
yhteistyöhön Saksan armeijan kanssa. Ns. 
kuoleman ratana tunnettu Taivalkosken rata 
kulkee Ristijärven, Hyrynsalmen ja 
Suomussalmen taajamien kautta tarjoten näin 
joukkoliikenteen 
kehittämismahdollisuuksia, mutta radan 
saaminen henkilöliikenteen piiriin edellyttää 
valtakunnan tason päätöksiä. 
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Yleismääräykset: 
RANTOJEN KÄYTTÖ  

Yleisiä suunnittelumääräyksiä:  

Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee ottaa huomioon luonnon- ja maisema-arvot, 

vesihuollon järjestäminen sekä maanomistajien välinen tasapuolisuus. Rantarakentaminen 

tulee mitoittaa siten, että suunnittelussa turvataan riittävä vapaan rantaviivan määrä, 

viihtyisyys sekä yleisen virkistyskäytön tarpeet ja vesille pääsyn mahdollisuudet.  

 

LIIKENNETURVALLISUUS  

Yleinen suunnittelumääräys:  

Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa ja muussa alueiden käyttöä koskevassa suunnittelussa 

tulee kiinnittää erityistä huomiota liikenneturvallisuuden edistämiseen sekä sujuvan ja hyvän 

liikenneympäristön saavuttamiseen.  

LIITO-ORAVAN ESIINTYMISPAIKAT  

Yleinen suojelumääräys:  

Liito-oravien esiintymisalueiden yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa ja metsien 

käsittelyssä tulee turvata liito-oraville tärkeiden pesäpuiden ja niitä suojaavien puiden sekä 

liikkumisen kannalta riittävän puuston säilyminen.  

 
Kehittämisperiaatemerkinnät: 
MAASEUTUMAISEN KEHITTÄMISEN YHTEISTYÖALUE  (lähes koko 

kaava-alue) 

Kehittämismerkinnällä mk esitetään keskeisten liikenneväylien ja 

maaseutuasutuksen alueita, joiden kehittämisessä on tarvetta kuntien väliseen 

yhteistyöhön.  

Suunnittelumääräys:  

Emäjoen ja 5 tien aluetta kehitetään maaseudun kulttuuriympäristöön, 

maisemaan ja hyviin liikenneyhteyksiin tukeutuvana monipuolisen 

elinkeinotoiminnan, asumisen, vapaa-ajan, liikenteen ja matkailun 

vyöhykkeenä. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä 

huomiota kulttuuriympäristön ja maiseman hoitoon sekä liikenteen ja 

matkailun palvelujen kehittämiseen. Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa 

tulee ottaa huomioon tulvan aiheuttamat rajoitukset rakentamiselle.  

 
LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMISALUE (vihreä viiva) (Halttunen) 

Merkinnällä osoitetaan merkittäviä luontomatkailun kehittämisalueita, joihin 

kohdistuu vähintään maakunnallisesti tai seudullisesti tärkeitä luonnon 

virkistyskäytön tai luontomatkailun kehittämistarpeita ja kehittämisresurssien 

kohdentamista, luonnon monikäytön ja luonnonsuojelun 

yhteensovittamistarpeita, ulkoilu- ym. reitistöjen kehittämistarpeita, 

matkailuelinkeinojen maankäytöllisten edellytysten turvaamistarpeita sekä 

maa- ja metsätalouden edellytysten turvaamis- ja yhteensovittamistarpeita 

muun maankäytön kanssa.  

Suunnittelumääräys:  

Alueita kehitetään luonnon virkistyskäytön ja luontomatkailun kohdealueina. 

Luontomatkailua palvelevat rakenteet pyritään keskittämään näille alueille. 

Alueilla tulee varautua merkittäviin matkailijamäärien kasvuun ja 

kansainväliseen yhteistyöhön. Alueen maankäyttöä suunniteltaessa tulee 

kiinnittää erityistä huomiota luonnon virkistyskäytön ja luontomatkailun 

edistämiseen sekä luonnon- ja kulttuuriarvojen säilymiseen. Alueen 

toteuttaminen ei saa vaarantaa alueella sijaitsevan tai siihen rajoittuvan 

Natura-alueen suojelun perusteena olevia luonnonarvoja. Metsätalouskäyttöön 

tarkoitetuilla alueilla ei saa rajoittaa nykyisestään metsätalouden 

toimintaedellytyksiä.  
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Alueiden erityisominaisuuksia kuvaavat merkinnät:  
PORONHOITOALUEEN RAJA  (koko kaava-alue) 

Merkinnällä osoitetaan poronhoitoalueen rajan sijainti Kainuussa.  

Suunnittelumääräys:  

Maankäytön suunnittelussa on turvattava porotalouden toiminta- ja 

kehittämisedellytykset. Matkailutoimintojen sijoittamisessa on otettava 

huomioon porotalouden tärkeät kohteet, kuten erotus- ja ruokintapaikat sekä 

pyyntiaidat.  

 

MAAKUNNALLISESTI ARVOKAS KULTTUURIHISTORIALLINEN KOHDE 

TAI ALUE 

Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti merkittävät maisema-alueet ja 

rakennetut kulttuuriympäristöt sekä Museoviraston esityksen (Dnro 

29/004/2003) mukaisia valtakunnallisesti merkittäviä rakennetun 

kulttuuriympäristön kohteita ja alueita, jotka eivät sisälly vuodelta 1993 olevan 

julkaisun ”Rakennettu kulttuuriympäristö” -kohteiden luetteloon. 

Suunnittelumääräys: 

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava alueen tai kohteen 

merkittävien kulttuurihistoriallisten ja maisemallisten arvojen säilyminen. 

Valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaisiin kohteisiin merkittävästi 

vaikuttavissa hankkeissa on varattava museoviranomaiselle tilaisuus antaa 

lausunto. 

 

Aluevaraus- ja kohdemerkinnät: 
MAA - JA METSÄTALOUSVALTAISET ALUEET 

Merkinnällä M osoitetaan pääasiassa maa- ja metsätalouskäyttöön 

tarkoitettuja alueita. 

Rakentamismääräys: 

Alueelle saa rakentaa yleistä virkistyskäyttöä varten tarkoitettuja rakennuksia. 

Valtion retkeilyalueille sallitaan niiden yleisen virkistystoiminnan kannalta 

tarpeellinen rakentaminen. 

Suunnittelumääräys: 

Maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitettuja alueita voidaan käyttää alueen 

pääasiallista käyttötarkoitusta sanottavasti haittaamatta ja luonnetta 

muuttamatta myös erityislainsäädännön ohjaamana muihin tarkoituksiin, 

kuten luontais- tai muuhun elinkeinotoimintaan, turvetuotantoon, maa- ja 

kiviainesten ottoon, haja-asutusluonteiseen pysyvään ja loma-asumiseen sekä 

jokamiehen oikeuden rajoissa ulkoiluun ja retkeilyyn. Alueille voidaan perustaa 

yksityisiä suojelualueita. Ilman erityisiä perusteita hyviä ja yhtenäisiä 

peltoalueita ei tule ottaa taajamatoimintojen käyttöön. Maankäyttöä 

suunniteltaessa on tuettava metsätalousalueiden yhtenäisyyttä ja toimivuutta. 

 

 

Viivamerkinnät: 
VALTATIE /KANTATIE 

Alueella on voimassa MRL:n 33.1 §:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus. 

Suunnittelumääräys: 

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on pyrittävä edistämään kevyen 

liikenteen väylien toteuttamista erityisesti kyläkeskusten ja koulujen 

läheisyydessä. 
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2.2.3 Yleiskaava  

Emäjoen vesistön rantayleiskaava on 

hyväksytty Hyrynsalmen 

kunnanvaltuustossa 15.11.2004. 

Yleiskaava ohjaa rakentamista 

maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n 

nojalla. Kaava toimii perusteena 

myönnettäessä rakennuslupia 

rantavyöhykkeelle. 

kaavamuutosalue kaavamuutosalue kaavamuutosalueet 
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Kivivaara-Peuravaara tuulivoimapuiston yleiskaava on ollut ehdotuksena nähtävillä 2013-2014 

vuodenvaihteessa. Lähimmät kaavan mukaiset tuulivoimalat sijaitsevat Suomussalmen puolella yli 

2 km:n etäisyydellä suunnitellusta asuinrakentamisesta.  

 

 
 

 

 

2.2.4 Asemakaavat  

Suunnittelualueilla ei ole asemakaavoja.  

2.2.5 Rakennusjärjestys 

Hyrynsalmen kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.6.2013 ja otettu 

käyttöön 1.8.2013.  
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3 TAVOITTEET 
Yleiskaavalla ohjataan järvien rantarakentamista maanomistajien kannalta tasapuolisesti. Kaavassa 

esitetään rakennuspaikkojen yleispiirteiset rajat ja tilakohtainen määrä. Yleiskaavan mukaisen 

rakentamisen rakennusluvat myönnetään kaavan perusteella. Yksittäisten rakennusten sijainti on 

ohjeellinen ja sijainti tarkentuu rakennuslupamenettelyn yhteydessä.  

 

Olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta pyritään vahvistamaan ja käyttämään hyväksi. Pysyvää 

asutusta osoitetaan olevan kyläasutuksen yhteyteen Hoikan kylällä sekä Ruuhiniemeen, mikäli alue 

soveltuu kaikilta osin vakituisen asumisen alueeksi. Alueet sijaitsevat 8-10 km etäisyydellä 

taajaman palveluista.  

 

Rakentaminen pyritään sijoittamaan niin, että maiseman ja luonnon arvot eivät vaarannu. 

Kulttuurihistorialliset arvot ja muinaismuistot otetaan suunnittelussa huomioon.  

 

Palveluiden ja elinkeinojen toimintaedellytyksiä tuetaan. Maatilojen toimintaa ja kehittämistä 

tuetaan, maatilamatkailua ja muuta matkailuyrittämistä edistetään.  

 

Alueen rantojen ja vesistön virkistyskäyttöä edistetään. Loma-asutus ryhmitellään siten, että 

rannoille jää riittävästi rakentamisesta vapaita osuuksia ulkoilua ja virkistystä varten. 

Virkistyskäyttöä ohjataan siten, että siitä koituu maa- ja metsätaloudelle mahdollisimman vähän 

haittaa.  

 

Liikenneturvallisuutta pyritään parantamaan keskittämällä liittymiä mahdollisuuksien mukaan. 

Asuntoja tai loma-asuntoja ei sijoiteta liikenteen melu- tai tärinäalueille.  
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4 MITOITUS 
Määritelmiä: 

rantavyöhyke 

Rantavyöhykkeellä tarkoitetaan sellaisia rannan osaa, jonka luonnonolosuhteisiin vesistön vaikutus 

ulottuu ja joka maisemallisesti mielletään rantaan kuuluvaksi tai jolle kohdistuu erilaisia rantaa 

hyödyntäviä maankäyttötarpeita.  

todellinen rantaviiva (trv) 

Todellinen rantaviiva on peruskartalta mitattu rantaviivanpituus. 

muunnettu rantaviiva (mrv) 

Todellisen rantaviivan pituudesta kertoimella saatava rantaviivan pituus. Kerroin vaihtelee 0...1 ja 

siinä huomioidaan kapeiden salmien ja lahtien vaikutus rakentamiskelpoisuuteen. 

mitoitusluku 

Luku ilmaisee rakennuspaikkojen määrän muunnettua rantaviivakilometriä kohti (kpl/mrv-km). 

rakennuspaikkaluku 

Luku ilmaisee tilan teoreettisen rakennusoikeuden ilman pyöristyksiä. Luku saadaan kertomalla 

mitoitusluku muunnetun rantaviivan pituudella. 

rantarakennusoikeus 

Luku ilmaisee tilan rantarakentamispaikkojen määrän. Luku saadaan rakennuspaikkaluvusta 

pyöristämällä. 

käyttämätön rantarakennusoikeus 

Luku ilmaisee tilan jäljellä olevien rantarakentamispaikkojen määrän. Luku saadaan vähentämällä 

rantarakennusoikeudesta rakennetut rantarakennuspaikat. 

4.1 Yleiset periaatteet 

Kaavan laajennusalueilla käytetään samoja periaatteita kuin Emäjoen vesistön rantayleiskaavassa 

vuodelta 2004. Suurin mitoitusluku laajennusalueilla on kuitenkin 6 rakennuspaikkaa muunnettua 

rantaviivakilometriä kohden, koska vesistöt ovat pienempiä. Halttusella ja Mustajärvellä mitoitus on 

5 raennuspaikkaa/mrvkm. 

 

Järven tilakohtainen rakennusoikeus lasketaan vakiintunutta kantatilaperiaatetta käyttäen: 

 

 Selvitetään jokaisen nykyisen kiinteistön kantatila (v. 1968). 

 Lasketaan kunkin tilan muunnettu rantaviiva 1:20 000 -mittakaavaiselta kartalta. Muunnettu 

rantaviiva ottaa huomioon kapeiden salmien ja lahtien vaikutuksen 

rakentamiskelpoisuuteen. 

 Määritetään paikallisia olosuhteita ja tavoitteita vastaavat mitoitusluvut, jotka ilmaisevat 

rakennuspaikkojen määrän muunnettua rantaviivakilometriä kohti (rp/mrv-km). 

 Lasketaan kunkin kantatilan rakennuspaikkaluku eli teoreettinen rakennusoikeus. Luku 

saadaan kertomalla mitoitusluku muunnetun rantaviivan pituudella. 

 Lasketaan kunkin tilan käyttämätön rakennusoikeus, joka saadaan vähentämällä 

teoreettisesta rakennusoikeudesta rantavyöhykkeellä sijaitsevat olemassa olevat 

rantarakennuspaikat.  

 Käyttämätön rakennusoikeus pyöristetään lähimpään kokonaislukuun. 

 

Jokaiselle kantatilalle on aina kuitenkin pyritty osoittamaan vähintään 1 rakennuspaikka. 

 

Jaettaessa kunkin kantatilan käyttämätön rakennusoikeus nykyisille kiinteistöille käytetään 

tarkoituksenmukaisuusharkintaa. Pääsääntöisesti kantatilasta muodostettujen kiinteistöjen 

uusien rakennuspaikkojen määrä on suhteessa lukuun, joka saadaan vähentämällä kiinteistön 
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rakennuspaikkaluvusta kiinteistön olemassa olevat rakennuspaikat.  

 

Rakennuspaikalle saa yleisesti rakentaa loma-asunnon, saunan ja talousrakennuksia (esim. 

pihapiiriin liittyvän vierasmajan). Pysyvän asunnon rakennuspaikalle saa rakentaa loma-asunnon 

sijaan myös pysyvän asunnon. Maatilojen talouskeskusten rakennuspaikoille saa rakentaa kaksi 

pysyvää asuntoa. 

 

Kantatilaselvitys 

Nykyisten kiinteistöjen rantarakennuspaikkojen lukumäärä kaavassa perustuu kantatilaselvitykseen, 

jonka avulla on määritelty 1.1.1968 voimassa olleiden kantatilojen (=emätilojen) muunnettujen 

rantaviivojen pituudet, nykyinen kiinteistöjako, kantatilan alueella olemassa olevat rakennuspaikat 

sekä uusien rakennuspaikkojen lukumäärä ja sijoitus. 

 

Muunnettu rantaviiva 

Rantaviivan laskemisessa noudatetaan Etelä-Savon seutukaavaliiton mallia, jossa todellisen 

rantaviivan pituudesta vähennetään niemien ja lahtien rakentamisedellytyksiä heikentävä vaikutus. 

Rantaviiva mitataan kartalta yleispiirteisesti.  

 

Rakennettavuusluokat 

Rantarakentamisen väljyyttä kuvaa rakennuspaikkojen lukumäärä muunnettua rantaviivakilometriä 

kohden (rp/mrv-km). Maaperän rakennettavuus vaikuttaa rantarakentamisen väljyyteen siten, että 

mitoitusluku pienenee rakennettavuuden heiketessä. 

Suunnittelualueen rannat on jaettu rakennettavuuden perusteella kahteen mitoitusluokkaan:  

luokka 1:  rakentamiseen hyvin soveltuvat alueet, 5-6 rp/mrv-km 

luokka 2:  rakentamiseen heikosti soveltuvat alueet,  3 rp/mrv-km 

 

Eri luokat on esitetty liitekartalla.  

 

Luonto- ja maisema-arvoiltaan merkittäviä ranta-alueita ei oteta erikseen huomioon mitoituksessa, 

vaan suunnittelun yhteydessä vältetään rakennuspaikkojen sijoittamista arimmille alueille.  
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Rakennusoikeuslaskelma 

Liitteenä on taulukko rakennusoikeuksista kantatiloittain.  

 
Järvikohtainen rakentaminen 

 todell. 
rv 

muunn
. rv 

rak.p. 
luku 

nyk. rp uudet 
rp:t 

yht 
rp:t 

Vesistö
n ala 
ha 

Rak.oikeuksien 
siirrot, 
muuta huomioitavaa 

Hoikkajärvi 
Hoikanjoki 

8269 3328 17 13 9 22 
63,0 
5,5 

11-19 1 rp Halttuselta 
11-54 1 rp Halttuselta 

Mustajärvi 
Mustajoki 

3344 1771 8 0 8 8 
32,2 
2,1 

 

Halttunen 
+saari  

3927 2456 12 3 1 4 
55,6  

Yht. laajennus 15540 7555 37 16 18 34   

Kaavamuutos-
alue, Hoikka 

    2 2  11-25 2 rp Hoikkajärveltä 

Kaavamuutos-
alue, 
Ruuhiniemi 

   10 2  
 rak.paikkojen määrä nyk. 

kaavan mukaisesti, vain 
käyttötarkoitus muuttuu 

YHT    26 22 48 150,8  

5 KAAVARATKAISU 

5.1 Yleistä 

Yleiskaavassa osoitetaan rantavyöhykkeen rakennuspaikat, joille voi myöntää rakennusluvan 

suoraan MRL 72 §:n mukaisesti. Rantavyöhykkeen ulkopuolella sijaitsevat rakennuspaikat 

osoitetaan vain, jos niiden osoittamatta jättäminen voisi johtaa tulkintaongelmiin rakennusluvan 

myöntämisen yhteydessä. Selvästi rantavyöhykkeen ulkopuolella sijaitsevia rakennuspaikkoja 

ei osoiteta kaavakartalla, sillä rantavyöhykkeen ulkopuolella sijaitseville asuntoalueille voi myöntää 

rakennusluvan suoraan MRL 137 §:n perusteella. 

 

Rantavyöhykkeen asunto- ja loma-asuntojen rakennuspaikat ovat kiinteistökohtaisia. Kiinteistöjen 

rakennuspaikkamäärät esitetään taulukkomuotoisena liitteessä.  

 

POIKKEUKSET YLEISKAAVAMERKINTÖIHIN LIITTYVISTÄ MÄÄRÄYKSISTÄ 

*) 

Määräys rakennuspaikan vähimmäiskoosta ei koske uudestaan rakentamista, peruskorjausta tai 

vähäistä lisärakentamista, jos rakennuspaikka pysyy samana.  

Määräys ei myöskään koske rakennuspaikkoja, jotka on maanmittaustoimituksessa muodostettu 

kiinteistöksi ennen vuotta 2011. Rakennuspaikalla rakennusten yhteenlaskettu kerrosneliömäärä saa 

olla korkeintaan 7 % rakennuspaikan pinta-alasta.  

**) 

Määräys rakennusten sijoittamisesta vähintään 30 m etäisyydelle keskiveden mukaisesta 

rantaviivasta ei koske vähäisiä muutos- tai laajennustöitä, jos rakennusten etäisyys rantaviivasta ei 

merkittävästi lyhene. 

 

Yksi uusi rakennuspaikka on osoitettu tilalle 11-36, vaikka emätilalla ei enää olekaan ollut 

rakennusoikeutta jäljellä. Kiinteistöjen muodostumisselvityksen mukaan tila on saanut selkeästi 

vähemmän rantarakennuspaikkoja rantaviivan määrään verrattuna.  

 

 



24 

 
Junnolan kantatilan muodostumislista ja tiloille osoitetut rakennuspaikat. 

 

5.2 Rakenne 

 
 

Rakentaminen on levittynyt Hyrynjärven rannoille kirkonkylän läheisyydessä varsinkin järven 

etelärannalle, jossa on runsaasti lomarakentamista. Vakituista asutusta on rannoilla ollut 

perinteisestikin jonkin verran ja loma-asuntojen käyttötarkoituksia on muutettu pysyvään 

asumiseen. Halukkuutta muutoksiin on edelleen.  

 

 

 

HOIKAN KYLÄ 

RUUHINIEMI 

MUSTAJÄRVI 

KIRKONKYLÄ 
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Hoikan kylälle ja Ruuhiniemeen on kaavassa osoitettu runsaasti rakennuspaikkoja pysyvään 

asumiseen.  Hoikkajärven alueella on 11 uutta pysyvän asumisen mahdollistavaa rakennuspaikkaa 

rantavyöhykkeellä ja 6 käyttötarkoituksen muutosta loma-asunnosta pysyvään asumiseen. 

Ruuhiniemessä on 11 käyttötarkoituksen muutosta. Kaava mahdollistaa 28 vakituisen asunnon 

lisäyksen ranta-alueille. Todennäköisesti näistä vain osa toteutuu ja nekin pitkän ajan kuluessa. 

Pysyvän asumisen rakennuspaikkojen toiveet ovat tulleet maanomistajilta ja kunta on halunnut 

tarjota heille mahdollisuuden. Uudet vakituiset asukkaat tuovat kunnalle elinvoimaa, mutta kunta on 

myös hyvin tietoinen siitä, että asukkaista aiheutuu kuluja esimerkiksi koulukyyditysten myötä.  

 

Alueet sijaitsevat noin 10 km etäisyydellä Hyrynsalmen kirkonkylältä ja autolla matka taittuu noin 

10 minuutissa, joten ajallisesti alueet ovat lähellä palveluja. 

 

Hoikkajärvi ja Hoikanjoki 

 
 

Hoikan kylä on selkeä kyläalue, joka on rakentunut maanviljelyskylän ympäristöön. Kylässä on yhä 

aktiivista maanviljelyä. Lisärakentaminen Hoikan kylällä on osoitettu suurimmalta osin 

asuinrakentamisena ja myös osa nykyisistä lomarakennuspaikoista voidaan muuttaa pysyvään 

asumiseen.  

 

Keskeisimmät viljelyalueet Hoikkajärven länsipäässä on merkitty arvokkaaksi kulttuurimaisemaksi. 

Alueen rakentaminen tulee tehdä maisemalliset arvot huomioiden.  

 

Hoikkajärvelle on siirretty rakennusoikeutta kahden rakennuspaikan verran. Toisaalta Hoikka-

järveltä on siirretty kaksi rakennuspaikka Hyrynjärven rantaan.  

 

Tila 11-32 ei ole mukana kaavassa, mutta on huomioitu kaavoitusvaiheessa niin, että alue on 

myöhemmin kaavoitettavissa.  

 

 
 

    

  nykyinen lomarakennus (tai 
rakennuspaikka), joka muuttuu 
pysyvän asumisen 
rakennuspaikaksi 
vapaata rantaa yli 250 m 

6,6 rp/mrv-km 

2 rp siirto Hoikkajärveltä 

1 rp siirto Halttuselta 

1 rp siirto Halttuselta 
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Mustajärvi, Mustajoki ja Ruuhiniemi 

 
 

Mustajärvelle on osoitettu lomarakennuspaikkoja. Myös rakentamatonta rantaa jää hyvin. Järven 

pohjoispään arvokkaimmat luontokohteet on huomioitu.  

 

Tila 17-1 ei ole mukana kaavassa. 

 

Hyrynjärven puolella pienemmällä kaavamuutosalueella asuinpientalorakennuspaikka muutetaan 

maatilojen talouskeskuksen rakennuspaikaksi maanomistajan toiveen mukaisesti. Maanomistajalla 

on hyvin viljelymaaksi sopivaa entistä peltoaluetta lisäksi Ruuhiniemessä. Kaavamuutos 

mahdollistaa yritystoiminnan.  

 

Ruuhiniemessä voimassaolevan kaavan mukaiset lomarakennuspaikat on muutettu asuinpientalojen 

rakennuspaikoiksi. Rakennuspaikat ovat väljiä ja vesi- ja jätevesihuolto järjestetään 

tonttikohtaisesti.  

 
  

  
 

 
 

 

 

  nykyinen lomarakennus (tai 
rakennuspaikka), joka muuttuu 
pysyvän asumisen 
rakennuspaikaksi 
vapaata rantaa yli 250 m  

       

 

 

4,5 rp/mrv-km 
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Halttunen 

 
 

Halttuselle tulee vain yksi uusi rakennuspaikka. Rakennusoikeutta on siirretty Hoikkajärvelle.  

5.3 Asuminen 

AP  

PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE.  

Alue varataan pääasiassa pientaloasumisen käyttöön. 

Yleiseen viemäriverkkoon liittymättömän rakennuspaikan vähimmäiskoko on 3500 m². *) 

Yleiskaavassa osoitettu rantarakennuspaikka voi käsittää yhden asunto- tai loma-

asuntorakennuksen sekä sauna- ja talousrakennuksia. Rakennuspaikkaan voi sisältyä yhteensä 

korkeintaan neljä rakennusta. 

Rakennuspaikan rakennusoikeus on 250 kem². 

Rakennukset tulee rakentaa vähintään 30 m:n päähän keskiveden mukaisesta rantaviivasta. **) 

Vähintään 15 m:n päähän rantaviivasta saa kuitenkin rakentaa jokaiselle rakennuspaikalle yhden 

saunarakennuksen, jonka kerrosala on korkeintaan 30 m². 

 

Pientalovaltaiset asuntoalueet on tarkoitettu pysyvään asumiseen.  

 

Yleiseen viemäriverkkoon liittymättömän rakennuspaikan vähimmäiskoko on 3500 m². Määräyksen 

avulla halutaan varmistaa kiinteistökohtaisen jätevedenkäsittelyn onnistuminen. Määräys ei 

kuitenkaan koske uudestaan rakentamista tai vähäistä lisärakentamista eikä rakennuspaikkoja, jotka 

on maanmittaustoimituksessa muodostettu kiinteistöksi ennen vuotta 2011 (yleiskaavan 

laatimispäätös).  

 

Pientaloasumista osoitetaan eniten Hoikan kylän alueelle nykyiseen kyläympäristöön sekä 

Ruuhiniemelle.  
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AP -1 

PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE.  

Alue varataan pääasiassa pientaloasumisen käyttöön. 

Loma-asuntona toteutettaessa on liikennemelulta suojautuminen otettava huomioon.  

Yleiseen viemäriverkkoon liittymättömän rakennuspaikan vähimmäiskoko on 3500 m². *) 

Yleiskaavassa osoitettu rantarakennuspaikka voi käsittää yhden asunto- tai loma-

asuntorakennuksen sekä sauna- ja talousrakennuksia. Rakennuspaikkaan voi sisältyä yhteensä 

korkeintaan neljä rakennusta. 

Rakennuspaikan rakennusoikeus on 250 kem². 

Rakennukset tulee rakentaa vähintään 30 m:n päähän keskiveden mukaisesta rantaviivasta. **) 

Vähintään 15 m:n päähän rantaviivasta saa kuitenkin rakentaa jokaiselle rakennuspaikalle yhden 

saunarakennuksen, jonka kerrosala on korkeintaan 30 m². 

 

AP-1-korttelit sijaitsevat 5-tien molemmin puolin Kapeasalmen kohdalla, jossa maantie ylittää 

vesistön. Tehdyn melumallinnuksen mukaan alueella saattavat ylittyä loma-asumiselle annetut 

melun ohjearvot. Alueet on tarkoitettu pysyvään asumiseen. Loma-asumisena toteutettaessa tulee 

melun torjuntaan kiinnittää erityistä huomiota, jotta rakennuspaikoista tulisi viihtyisiä ja terveellisiä 

ja valtioneuvoston ohjearvot täyttäviä.  

 

AM 

MAATILOJEN TALOUSKESKUSTEN ALUE. 

Alue varataan maatilojen talouskeskuksia varten. 

Yleiseen viemäriverkkoon liittymättömän rakennuspaikan vähimmäiskoko on 3500 m2. *) 

Yleiskaavassa osoitettu rantarakennuspaikka voi käsittää kaksi asuntorakennusta, 

talousrakennuksia sekä muita maa-, metsä- ja kalatalouden harjoittamisen kannalta tarpeellisia 

rakennuksia. Lisäksi rakennuspaikkaan voi sisältyä maatilamatkailun ja muun pienimuotoisen 

palvelu- ja liiketoiminnan edellyttämää rakentamista. Rakennuspaikan asuin-, palvelu- ja 

liikerakennusten suurin sallittu yhteenlaskettu kerrosala on 500 m2. 

Rakennukset tulee rakentaa vähintään 30 m:n päähän keskiveden mukaisesta rantaviivasta. **) 

Vähintään 15 m:n päähän rantaviivasta saa kuitenkin rakentaa jokaiselle rakennuspaikalle 

korkeintaan kaksi saunarakennusta, joiden kerrosala on korkeintaan 30 m2. 

 

Maatilojen talouskeskuksiksi katsotaan toimivien talouskeskusten lisäksi rakennuspaikat, jotka ovat 

toimineet maatilojen talouskeskuksina tai jotka kokonsa, sijaintinsa ja rakennuskantansa puolesta 

voisivat toimia talouskeskuksina.  

 

RA 

LOMA-ASUNTOALUE.  

Alue varataan rantaan tukeutuvaa loma-asutusta varten. 

Yleiseen viemäriverkkoon liittymättömän rakennuspaikan vähimmäiskoko on 3500 m2. *) 

Yleiskaavassa osoitettu rantarakennuspaikka voi käsittää yhden loma-asuntorakennuksen sekä 

sauna- ja talousrakennuksia. Rakennuspaikkaan voi sisältyä yhteensä korkeintaan neljä rakennusta.  

Rakennuspaikan rakennusoikeus on 250 kem2. 

Rakennukset tulee rakentaa vähintään 30 m:n päähän keskiveden mukaisesta rantaviivasta. **) 

Vähintään 15 m:n päähän rantaviivasta saa kuitenkin rakentaa jokaiselle rakennuspaikalle yhden 

saunarakennuksen, jonka kerrosala on korkeintaan 30 m2. 

 

Mustajärven ja Halttusen uudet rakennuspaikat ovat loma-asuntoja varten.  
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RA/AP 

LOMA-ASUNTOALUE / PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE 

Rakennuspaikoilla sovelletaan toteutuvan käyttötarkoituksen mukaan seuraavia kaavamääräyksiä: 

LOMA-ASUMINEN RA 

Alue varataan rantaan tukeutuvaa loma-asutusta varten. 

Yleiseen viemäriverkkoon liittymättömän rakennuspaikan vähimmäiskoko on 3500 m2. *) 

Yleiskaavassa osoitettu rantarakennuspaikka voi käsittää yhden loma-asuntorakennuksen sekä 

sauna- ja talousrakennuksia. Rakennuspaikkaan voi sisältyä yhteensä korkeintaan neljä rakennusta.  

Rakennuspaikan rakennusoikeus on 250 kem2. 

Rakennukset tulee rakentaa vähintään 30 m:n päähän keskiveden mukaisesta rantaviivasta. **) 

Vähintään 15 m:n päähän rantaviivasta saa kuitenkin rakentaa jokaiselle rakennuspaikalle yhden 

saunarakennuksen, jonka kerrosala on korkeintaan 30 m2. 

 

PYSYVÄ ASUMINEN AP 

Alue varataan pääasiassa pientaloasumisen käyttöön. 

Yleiseen viemäriverkkoon liittymättömän rakennuspaikan vähimmäiskoko on 3500 m². *) 

Yleiskaavassa osoitettu rantarakennuspaikka voi käsittää yhden asunto- tai loma-

asuntorakennuksen sekä sauna- ja talousrakennuksia. Rakennuspaikkaan voi sisältyä yhteensä 

korkeintaan neljä rakennusta. 

Rakennuspaikan rakennusoikeus on 250 kem². 

Rakennukset tulee rakentaa vähintään 30 m:n päähän keskiveden mukaisesta rantaviivasta. **) 

Vähintään 15 m:n päähän rantaviivasta saa kuitenkin rakentaa jokaiselle rakennuspaikalle yhden 

saunarakennuksen, jonka kerrosala on korkeintaan 30 m². 

 

Uudet rakennuspaikat Hoikkajärven itäosassa voidaan toteuttaa joko pysyvän asumisen tai 

lomarakentamisen rakennuspaikkoina. Alue sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä kirkonkylän 

palveluista.  

5.4 Palvelut ja elinkeinot 

M 

MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE. 

Alue varataan pääasiassa maa- ja metsätalouden harjoittamiseen.  

Alueella sallitaan maa-, metsä- tai kalatalouden harjoittamista varten tarpeellista rakentamista. 

Rantavyöhykkeen ulkopuolella hajarakentaminen on mahdollista kunnan rakennusjärjestyksen 

mukaisesti. 

Metsien hoidossa ja käytössä noudatetaan maanomistajaa koskevia metsänhoito-ohjeita ja -

suosituksia. 

 

Maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi osoitetaan valtaosa suunnittelualueen maa-alueesta. 

Rantavyöhykkeen ulkopuolella sallitaan hajarakentamista maa- ja metsätalousalueilla kunnan 

rakennusjärjestyksen mukaisesti. Alueiden rakentamista voi koskea MRL 137 §:n mukainen 

suunnittelutarveharkinta.  

5.5 Ulkoilu ja virkistys 

Hoikan kylän alueella kiertää latu. Muuten ulkoilureitit ja yleiset virkistyskohteet sijaitsevat 

suunnittelualueiden ulkopuolella.  
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5.6 Liikenne 

Liikenneverkko 

Kaavassa osoitetaan yleiset tiet sekä ohjeelliset rakennuspaikoille johtavat tiet.  

 

Melulta suojautuminen 

Yleiset melutason ohjearvot ovat seuraavat: 

                    
Melun A-painotettu keskiäänitaso 

(ekvivalenttitaso), LAeq, enintään 

                    Päivällä klo 7-22 Yöllä klo 22-7 

Ulkona                                         

Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet taajamissa ja niiden 

välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia palvelevat alueet 
55 dB 

45-50 dB

1) 2) 

Loma-asumiseen käytettävät alueet, leirintäalueet, virkistysalueet 

taajamien ulkopuolella ja luonnonsuojelualueet 
45 dB 

40 dB

3) 

Sisällä                                         

Asuin-, potilas- ja majoitushuoneet 35 dB 30 dB 

Opetus- ja kokoontumistilat 35 dB - 

Liike- ja toimistohuoneet 45 dB - 

1)

Uusilla alueilla melutason yöohjearvo on 45 dB.

2)

 Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoa. 

3)

 Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon havainnointiin yöllä. 

      

 

Liikennemelulta suojautuminen tulee ottaa huomioon rakennuslupavaiheessa. Jos AP-1 -alueilla 

rakennuspaikka toteutetaan loma-asuntona, tulee melun torjumiseen kiinnittää erityistä huomiota.  

 

Ulko-oleskelualueiden melua voidaan torjua esimerkiksi rakennusten sijoittelulla.  

5.7 Tekninen huolto 

Kaava-alueet ovat yleisen viemäriverkoston ulkopuolella. Jätevedet tulee käsitellä kunnan 

rakennusjärjestyksen mukaisesti. Rakennuslupahakemukseen on liitettävä asianmukaiset jätevesien 

käsittelyä ja johtamista koskevat toteuttamissuunnitelmat, jotka kunnan ympäristönsuojelu-

viranomainen tarkastaa. Jätevesien johtamiseen on aina haettava tilanteen mukainen lausunto, 

johtamislupa tai ympäristölupa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta, joka valvoo, että 

johtaminen tapahtuu ympäristönsuojelulain ja -asetuksen säädösten mukaisesti. 

 

Ranta-alueella on jätevesille oltava puhdistusmenetelmä, joka vastaa vähintään maasuodattimen 

puhdistustehoa. WC-vesiä sisältävien puhdistettujen jätevesien purkupaikan tulee olla vähintään 50 

metrin etäisyydellä vesistöstä, ellei kaavassa tai ympäristöluvassa toisin määrätä. Vaihtoehtoisesti 

jätevedet voidaan johtaa umpisäiliöön, josta jäte kuljetetaan käsiteltäväksi muualle. Rantasaunan 

pesuvedet saadaan imeyttää maaperään vähintään 15 metrin etäisyydellä vesistöstä. 

 

Ruuhiniemen alueen tarkastelu 

Kallioperäkartoitus mittakaavassa 1: 100 000 on tehty 1980-luvulla.Suoria paljastumahavaintoja  on 

niukasti. Ruuhisuon pohjoispuolella on kalliopaljastumassa graniittia ja metadiabaasia.  Alueen 

vallitseva kivilaji on tonaliittinen gneissi. Ruuhiniemen eteläkärjessä on granodioriittia – 

kvartsidioriittia.  
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Aerogeofysiikan karttojen, magneettisen ja sähköisen perusteella voi sanoa ettei Ruuhiniemen 

alueella ole magneettisia ja sähköisiä häiriöitä, eli vedenlaatua heikentäviä malmimineralisaatioita 

ei ole. Kivilajien puolesta ei ole estettä kallioporakaivon vedenlaadulle. Antoisuutta ei voi ennustaa,  

kallion rikkonaisuus on tutkittava erikseen. 

 

Tarkkaa maaperäkarttaa ei ole tehty. Quarternary 1: 200 000 kartta on suuntaa antava. Sen mukaan 

alueella on vallitsevana sekalajitteinen maalaji, jonka päälajitetta ei ole selvitetty. 

Ilmakuvatulkinnan mukaan Ruuhiniemi on loivamuotoinen moreeniharjanne, jonka pohjoislaidalla 

Ruuhisuolla on ohut turvepeite. Pintakiviä on vähän.  

 

Peruskartasta ja ilmakuvista tulkitsemalla voi arvioida pohjavedenpinnan korkeutta ja 

virtaussuuntia. Alueen pohjoisosassa Ruuhilammella pohjavedenpinta on 169,3 m mpy, 

Ruuhisuolla noin 165 – 166 m. Palstalla 105-401-15-10 on pieni suo tien koillispuolella. 

Todennäköisesti pohjavedenpinta on aiheuttanut soistumisen, eli pv-pinta on noin 163 m mpy. 

Hyrynjärven pinta edustaa pohjavedenpintaa rannoilla. Järven pinta on keskimäärin 156,4 m mpy. 

Pohjaveden virtaussuunta Ruuhisuolta on Ruuhilahden pohjukkaan. Ruuhiniemen harjanteelta 

virtaussuunta on likipitäen kohtisuoraan rantaviivaa kohti. 

 

Alueen tontit ovat niin isoja, että kiinteistökohtaiseen kaivoon ja jätevedenkäsittelyyn on tilaa. 

Kaivo voisi olla kuilukaivo tai kallioporakaivo, riippuen pohjavedenpinnan korkeudesta ja 

maaperän paksuudesta. Nykyisillä mökeillä on ilmeisesti kaivoja, joista vedenlaadun ja 

pohjavedenkorkeuden voi määrittää. Jos kaivoja ei ole, suosittelisin kaava-alueelle esimerkiksi 

maatutkaluotauksella määritettäväksi pohjavedenkorkeuden ja maaperän paksuuden. Maa-aineksen 

rakeisuus on myös tarpeen määrittää. Se vaikuttaa vedenläpäisevyyteen, kantavuuteen ja 

routivuuteen. 

5.8 Vesistöt 

W 

Vesialueet  

Kaavakartalla osoitetut vesialueet pohjautuvat peruskartan keskiveden korkeuden mukaiseen 

rantaviivaan. 

 

Padotusalue 

Padotusalueeksi on osoitettu säännöstelystä vastaavan yhtiön (Fortum Power and Heat Oy) 

omistama rantavyöhyke. Padotusalue käsittää maa-alueet, jotka säännöstelyn vuoksi ajoittain 

vettyvät tai jäävät veden alle. Osa rantarakennuspaikoista rajautuu padotusvyöhykkeeseen. Yhtiö 

vuokraa rannan käyttöoikeuksia rantarakennuspaikkojen haltijoille.  

 

Tulvavahingolta suojautuminen 

Vallitsevan käytännön mukaan tulvavahingolle alttiiden rakennusosien alimmaksi rakentamis-

korkeudeksi määritetään keskimäärin kerran 50–100 vuodessa esiintyvä ylin tulvakorkeus, mihin 

lisätään harkinnanvarainen lisäkorkeus, joka on yleensä noin yksi metri. 

 

Tulvavahingolle alttiiden rakennusosien tulee olla Hyrynjärvellä ja Hoikkajärvellä vähintään 

korkeustason N60 +158,50 yläpuolella, Määräys perustuu veden arvioituun nousuun 

poikkeuksellisen tulvan vallitessa. Tulvan arvioidaan Hyrynjärven kohdalla nousevan kerran 100 

vuodessa korkeustasolle N60 +157,50. Mustajärveltä ja Halttuselta ei ole käytössä 

vedenkorkeustietoja, joten korkeustaso on määritelty 1,5 m keskivedenkorkeutta korkeammalle. 

Tulvavahingoille alttiiden rakennusosien tulee siis sijaita Mustajärvellä tason +161,00 ja Halttusella 

tason +179,30 yläpuolella. 
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Rakennuksen tulvavahingolle alttiiden rakennusosien riittävä korkeustaso tulee varmistaa 

jokaisen rakennusluvan käsittelyn yhteydessä. Rakennukset tulee sijoittaa riittävän korkealle 

tai kauas rannasta, jotta vedenkorkeuden vaihtelu ei pääse vaikuttamaan niihin, tai rakentaa 

rakenteet sellaisiksi, että ne kestävät vedenkorkeuden vaihteluiden ja muiden rantatekijöiden (mm. 

tuuli, aallokko, vyörymät, jäävoimat ja jään lämpölaajentuminen) aiheuttamat rasitukset. Myös 

järven vedenkorkeuden vaihtelua seuraavan pohjaveden vahingolliset vaikutukset tulee estää. 

5.9 Ympäristön arvot 

5.9.1 Muinaismuistokohteet  

(kaavakartalla kohdenumerointi) 

Muinaismuistolain rauhoittama kiinteä muinaisjäännös. Alueen kaivaminen, peittäminen, 

muuttaminen ja muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty. Aluetta koskevat 

maankäyttösuunnitelmat on lähetettävä Kainuun Museoon tai Museovirastoon lausuntoa varten.  

 

1. Tervahauta, Hoikanpää 1  
Kohde sijaitsee järven pohjoisrannasta nousevan rinteen päällä. Nuoressa mäntytaimikossa 

sijaitseva hauta erottuu huonosti, osasyynä siihen on se, että maanpinta on käsitelty myös haudan 

kohdalta. Sen sijaan järveä kohti oleva syvä halssi erottuu hyvin. Haudan läpimitta on 11 - 12 

metriä, syvyyttä sillä on noin 0,3 metriä. Pohja on tasainen. 

 

2. Tervahauta, Hoikanpää 2 

Hauta siajaitsee mäntytaimikossa aivan Hoikanpään rannasta nousevan törmän partaalla. Haudan 

läpimitta on 10 - 12 metriä ja syvyys ehkä 1,5 metriä. Halssi on luonnollisesti etelään, kohti rantaa. 

Hauta on syvyytensä vuoksi melko näyttävän näköinen 

 

3. Tervahauta, Mustajärvi 1 

Kohde sijaitsee Mustajärven itärannasta nousevan rinteen päällä, heti tilanrajan eteläpuolella, melko 

lähellä pellonreunaa. Haudan kohdalla kasvaa kuusikkoa, tilanrajan pohjoispuolella nuorehkoa 

mäntymetsää. Läpimitta on 11 - 12 metriä, syvyys noin 0,7 metriä. Halssi on luonnollisesti 

alarinteen puolella, lännessä.  

 

Kohde on merkitty karttaan, mutta jostain syystä mitatut koordinaatit osoittavat runsaat 

kolmekymmentä metriä karttamerkistä länteen.  

 

4. Tervahauta, Mustajärvi 2 

Kohde sijaitsee Mustajärven pohjoispuolelle, rannasta nousevan rinteen yläosassa. Ympärillä on 

hakkuualue, mutta haudan kohdalta puut on jätetty kaatamatta ja maanpinta muokkaamatta. Haudan 

läpimitta on noin 14 metriä ja syvyys 0,7 metriä. Halssi on luonnollisesti kohti rantaa olevan 

alarinteen puolelle. 
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5.9.2 Luontoarvot 

Luontoselvityksen perusteella kaava-alueen arvokkaimmat kohteet ovat Mustajärvellä. Kuvio-

numerot viittaavat luontoselvityskarttoihin.  

 

luo 

LUONNON MONIMUOTOISUUDEN KANNALTA ERITYISEN TÄRKEÄ ALUE. 

 

 Alueiden hoito- ja käyttötoimenpiteet tulee tehdä 

elinympäristöjen ominaispiirteet säilyttävällä 

tavalla. 

 

 

 

Mustajärvi ja Mustajoki 

Mustajärven alue on kasvillisuudeltaan ja 

kasvistoltaan monimuotoinen kokonaisuus. 

Arvokkaimmat kohteet kuitenkin painottuvat 

parille suppea-alaiselle vyöhykkeelle 

selvitysalueen pohjoisosassa. Järven 

luoteisrantaan laskee laaja ja runsasvetinen 

lähteikkö (Kuvio 7). Sen ympäristöön on 

kehittynyt edustava kosteikko, jossa esiintyy 

lähdekorpia, lehtokorpia ja lähteisiä tihkupintoja 

(Kuvio 7). Kasvisto on rikas ja lajistoon kuuluvat 

mm. harajuuri (Corallorhiza trifida), näsiä 

(Daphne mezereum) runsaana, sekä monet 

vaateliaat sammalet. Läheisillä rantasoilla (kuvion 

1 ja 7 kohdalla) esiintyy lettomaisia piirteitä ja lajistossa tavattiin mm. kaarlenvaltikka (Pedicularis 

sceptrum-carolinum), hoikkavilla (Eriophorum gracile), hernesara (Carex serotina) ja lettosara (C. 

heleonastes). Lähteikön tuntumassa ja lähistön rannassa kasvaa kookasta halavaa ja raitaa. 

Uhanalaisia lajeja ei tavattu, mutta seudulta on vanhoja tietoja silmälläpidettävän (NT) 

suopunakämmekän (Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata) esiintymisestä. 

 

Halttusenjoen ympäristössä on melko edustava vanhan metsän ja lehtojen muodostama 

metsikkökokonaisuus (Kuvio 10). Jokivarteen on kehittynyt kurjenpolvi-oravanmarja sekä 

saniaistyypin lehtoja. Kauempana joesta kasvillisuus vaihtuu lehtomaiseksi kankaaksi. Sekä 

lehdossa että kankaalla puusto on vanhaa ja järeää. Alueella kasvaa kookasta kuusta ja runsaasti 

järeää haapaa. Lahopuuta esiintyy tavallista enemmän ja huomattava osa siitä on kookasta. Vanhan 

metsän käävistä tavattiin ruostekääpä (Phellinus ferrugineofuscus), punahäivekääpä (Leptorina 

mollis) ja rusokantokääpä (Fomitopsis rosea). Itse jokiuoma on koskimainen ja luonnonmukainen. 

 

Järven eteläpäästä lähtevän Mustajoen varrella (Kuvio 13) on niin ikään lehtovyöhyke, joskin 

puustoltaan ja kasvillisuudeltaan edellistä vaatimattomampi. Mustajoen uoma muodostaa 

luonnonmukaisen kosken heti luusuan jälkeen. 

 

Molemmat jokivarret ja lähteikkö ympäristöineen ovat edustavia metsälakikohteita. Mustajärven 

avoimilla rantaan ulottuvilla kulttuuriympäristöillä on huomattava maisemallinen merkitys. 

Maisema-arvoja korostaa myös metsärantojen maisemallisen yhtenäisyys, joka luo voimakkaan 

kontrasti avoimen kulttuurirannan kanssa. 
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Hoikkajärvi ja Hoikanjoki 

Hoikkajärven selvitysalueella ei esiinny mainittavia luontokohteita tai erityisen huomionarvoista 

lajistoa. Kiinnostavin yksittäinen luontokohde on Ukonpuron lehto, mutta tämäkin kohde on seudun 

mitassa varsin vaatimaton. Metsälakikohteena sitä ei voi selvitysalueen puolella pitää. Hoikanjoen 

varren soilla on paikallisesti linnustollista arvoa. Hoikkajärven länsipään rantapuusto on 

maisemallisesti jossain määrin merkittävää. Peltolahden niityltä on tavattu vaarantunut (VU) 

suikeanoidanlukko (Bothrychium lanceolatum) vuonna 1998. Luontoselvityksen perusteella ei ole 

syytä esittää tarkempia suosituksia kaavoituksen tavoitteita ajatellen.  

5.9.3 Kulttuurimaisema 

Hoikkajärven länsiosan vanhimmat viljelykset reuna-alueineen ja alueen tilakeskukset muodostavat 

paikallisesti merkittävän maiseman. Alueen arvojen säilymistä edistetään ma-merkinnällä, jossa 

edellytetään arvojen huomioimista.  

5.10   Kaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin 

Taulukossa on esitetty aluetta koskevien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutuminen 

kaavassa. 

 

Tavoite Otettu huomioon kaavassa 

1. Toimiva aluerakenne  

 Aluerakenteen ja alueidenkäytön kehittäminen 
perustuu ensisijaisesti alueiden omiin 
vahvuuksiin ja sijaintitekijöihin.  

Kaava perustuu Hyrynsalmen vahvuuksiin. 
 

 Alueidenkäytöllä edistetään kaupunkien ja 
maaseudun vuorovaikutusta sekä kylä-
verkoston kehittämistä. Erityisesti harvaan 
asutulla maaseudulla ja taantuvilla alueilla 
kiinnitetään alueidenkäytössä huomiota jo 
olemassa olevien rakenteiden hyödyntämiseen 
sekä elinkeinotoiminnan ja muun toiminta-
pohjan monipuolistamiseen. Alueidenkäytössä 
otetaan huomioon haja-asutukseen ja 
yksittäistoimintoihin perustuvat elinkeinot sekä 
maaseudun tarve saada uusia pysyviä 
asukkaita.  

Kaavassa kehitetään kyläalueita 
mahdollistamalla pysyvä asuminen ja 
edistetään elinkeinojen kehittämistä mm. 
monipuolista yritystoimintaa sallivalla AM-
kaavamerkinnällä.  

2. Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 

 Olemassa olevia yhdyskuntarakenteita 
hyödynnetään sekä eheytetään kaupunki-
seutuja ja taajamia. Taajamia eheytettäessä 
parannetaan elinympäristön laatua.  

 Yhdyskuntarakennetta kehitetään siten, että 
palvelut ja työpaikat ovat hyvin eri väestö-
ryhmien saavutettavissa ja mahdollisuuksien 
mukaan asuinalueiden läheisyydessä siten, 
että henkilöautoliikenteen tarve on 
mahdollisimman vähäinen. Liikenne-
turvallisuutta sekä joukkoliikenteen, kävelyn ja 
pyöräilyn edellytyksiä parannetaan.  

Taajama-alue ei kuulu kaavaan, mutta runsas 
pysyvän asutuksen osoittaminen taajama-
alueen ulkopuolelle ei eheytä yhdyskunta-
rakennetta. Alueet ovat kuitenkin noin 10 km:n 
etäisyydellä taajamasta ja sen palveluista, 
joten henkilöautolla tai joukkoliikennevälineillä 
saavutettavuus on sujuvaa.  
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 Alueidenkäytössä kiinnitetään erityistä 
huomiota ihmisten terveydelle aiheutuvien 
haittojen ja riskien ennalta ehkäisemiseen ja 
olemassa olevien haittojen poistamiseen.  

Liikenteen aiheuttama melu on selvitetty ja 
otettu huomioon kaavassa. Raideliikenteen 
aiheuttamia melu- ja tärinähaitat on huomioitu 
sijoittamalla asuminen etäälle radasta.   

 Alueidenkäytön suunnittelussa olemassa 
olevat tai odotettavissa olevat ympäristöhaitat 
ja poikkeukselliset luonnonolot tunnistetaan ja 
niiden vaikutuksia ehkäistään.  

Tulviin on varauduttu kaavassa.  

 Maakuntakaavoituksessa ja yleis-
kaavoituksessa tulee edistää yhdyskunta-
rakenteen eheyttämistä ja esittää 
eheyttämiseen tarvittavat toimenpiteet.  

Yhdyskuntarakenteen hajauttamisen 
vaikutuksia on arvioitu.  

 Alueidenkäytön suunnittelussa on maaseudun 
asutusta sekä matkailu- ja muita vapaa-ajan 
toimintoja suunnattava tukemaan maaseudun 
taajamia ja kyläverkostoa sekä infrastruktuuria. 

Hoikan alueen lisärakentaminen tukee kylän 
kehittymistä.  

 Alueidenkäytössä on otettava huomioon 
viranomaisten selvitysten mukaiset tulvavaara-
alueet ja pyrittävä ehkäisemään tulviin liittyvät 
riskit. Alueidenkäytön suunnittelussa uutta 
rakentamista ei tule sijoittaa tulvavaara-alueille. 

Otettu huomioon kaavassa.  

 Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava 
huomioon alueen maa- ja kallioperän 
soveltuvuus suunniteltuun käyttöön. 

Otettu huomioon.  

 Alueidenkäytössä on ehkäistävä melusta, 
tärinästä ja ilman epäpuhtauksista aiheutuvaa 
haittaa ja pyrittävä vähentämään jo olemassa 
olevia haittoja. Uusia asuinalueita tai muita 
melulle herkkiä toimintoja ei tule sijoittaa 
melualueille varmistamatta riittävää 
meluntorjuntaa.  

Tieliikenteen melu on selvitetty ja otettu 
huomioon.  

 Alueidenkäytön suunnittelussa on turvattava 
terveellisen ja hyvälaatuisen veden riittävä 
saanti ja se, että taajamien alueelliset 
vesihuoltoratkaisut voidaan toteuttaa. Lisäksi 
alueidenkäytön suunnittelussa on otettava 
huomioon jätevesihaittojen ehkäisy. 

Otettu huomioon.  

3. Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 

 Alueidenkäytöllä edistetään elollisen ja 
elottoman luonnon kannalta arvokkaiden ja 
herkkien alueiden monimuotoisuuden 
säilymistä.  

Kaavaratkaisussa luontoarvot on otettu 
huomioon. 

 Alueidenkäytöllä edistetään luonnon virkistys-
käyttöä sekä luonto- ja kulttuurimatkailua 
parantamalla moninaiskäytön edellytyksiä.  

Kaavaan on jätetty yhtenäisiä rakenta-
mattomia rantoja, jotka mahdollistavat luonnon 
virkistyskäyttöä.  



36 

 Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava 
huomioon ekologisesti tai virkistyskäytön 
kannalta merkittävät ja yhtenäiset 
luonnonalueet. Alueidenkäyttöä on ohjattava 
siten, ettei näitä aluekokonaisuuksia 
tarpeettomasti pirstota. 

Selvitetty ja otettu huomioon.  

 Alueidenkäytön suunnittelussa rantaan 
tukeutuva loma-asutus on suunniteltava siten, 
että turvataan luontoarvoiltaan arvokkaiden 
ranta-alueiden säilyminen sekä loma-asumisen 
viihtyisyys. 

Selvitetty ja otettu huomioon.  

 Ilman erityisiä perusteita ei hyviä ja yhtenäisiä 
peltoalueita tule ottaa taajamatoimintojen 
käyttöön eikä hyviä ja laajoja metsätalous-
alueita pirstoa muulla maankäytöllä. 

Otettu huomioon.  

4. Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto  

 Liikennejärjestelmiä suunnitellaan ja kehitetään 
kokonaisuuksina, jotka käsittävät eri liikenne-
muodot ja palvelevat sekä asutusta että 
elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Liikenne-
järjestelmä ja alueidenkäyttö sovitetaan yhteen 
siten, että vähennetään henkilöautoliikenteen 
tarvetta ja parannetaan ympäristöä vähän 
kuormittavien liikennemuotojen 
käyttöedellytyksiä. Erityistä huomiota 
kiinnitetään lisäksi liikenneturvallisuuden 
parantamiseen.  

Kaava lisää loma- ja asuinrakentamista 
alueilla, jotka ovat yli 8 km:n etäisyydellä 
palveluista, joten henkilöautoliikenteen määrä 
todennäköisesti lisääntyy. Valtatie 5:llä on 
toimiva joukkoliikenne.    

5. Helsingin seudun erityiskysymykset 

6. Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet 

 Ei tätä kaavoitustyötä koskevia 
erityistavoitteita.  

Ei vaikutusta kaavaan. 

 
 

 

5.11 Kaavan suhde MRL:n 39 § ja 73 § sisältövaatimuksiin 

Maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL) on säädetty alueiden käytön suunnittelun yleisten tavoitteiden 

lisäksi myös maakunta-, yleis- ja asemakaavojen sisältövaatimuksista.  
 

MRL 39 §  

Yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon: 

Kaavoituksessa huomioitu: 

1) yhdyskuntarakenteen toimivuus, 
taloudellisuus ja ekologinen kestävyys; 

Yhdyskuntarakennetta on selvitetty tarkemmin 
liitteessä 11.  

2) olemassa olevan yhdyskuntarakenteen 
hyväksikäyttö;  

Kaavoitetut alueet tukeutuvat taajaman 
palveluihin.  

3) asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus; 

 
Asuminen alueella sijoittuu vesistöjen äärelle 
tarjoten asukkaille haluamiaan rakennus-
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paikkoja. Palvelut autolla ajaen 10 min. 
etäisyydellä.  

4) mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukko-
liikenteen ja kevyen liikenteen, sekä energia-, 
vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen 
järjestämiseen ympäristön, luonnonvarojen ja 
talouden kannalta kestävällä tavalla; 

5-tien varrella on mahdollista käyttää joukko-
liikennettä. Kevyelle liikenteelle ei järjestetä 
erillisiä reittejä. Energia-, vesi- ja jätehuolto 
ratkaistaan kiinteistökohtaisesti ja maan-
omistajien kustantamana.  

5) mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja 
eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elin-
ympäristöön; 

Otettu huomioon kaavassa. 

6) kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset; Otettu huomioon kaavassa. 

7) ympäristöhaittojen vähentäminen; Otettu huomioon kaavassa.  

8) rakennetun ympäristön, maiseman ja 
luonnonarvojen vaaliminen; sekä 

Otettu huomioon kaavassa. 

9) virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys. Otettu huomioon kaavassa.  

 

MRL 73 §  

Laadittaessa yleiskaavaa tai 
asemakaavaa (ranta-asemakaava) 
pääasiassa loma-asutuksen 
järjestämiseksi ranta-alueelle on sen 
lisäksi, mitä yleis- tai asemakaavasta 
muutoin säädetään, katsottava, että: 

Kaavoituksessa huomioitu: 

 

1) suunniteltu rakentaminen ja muu 
maankäyttö sopeutuu rantamaisemaan ja 
muuhun ympäristöön; 

Rakennuspaikkojen sijoittelussa on 
otettu huomioon rantamaisema.    

2) luonnonsuojelu, maisema-arvot, 
virkistystarpeet, vesiensuojelu ja vesihuollon 
järjestäminen sekä vesistön, maaston ja 
luonnon ominaispiirteet otetaan muutoinkin 
huomioon; sekä 

On otettu huomioon. Luonto- ja 
maisemaselvitysten osoittamat arvokkaat 
kohteet on jätetty rakentamisalueiden 
ulkopuolelle ja rakentamisen 
sijoittumisessa on erityisesti kiinnitetty 
huomiota maisema-arvoihin. Vesihuollon 
järjestämistä on arvioitu.  

3) ranta-alueille jää riittävästi yhtenäistä 
rakentamatonta aluetta. 

On otettu huomioon, kartat s. 25-26. 
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6 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

6.1 Vaikutukset luontoon, maisemaan ja luonnonvaroihin 

+ Luonnon kannalta merkittävimmät kohteet on merkitty kaavaan ja näissä paikoissa 

edellytetään, että olevat arvot säilyvät.  

+ Kaava-alueelle tuleva asuminen on osoitettu paikkoihin, joissa ei ole erityisiä 

luontoarvoja. 

+ Rakentaminen on pyritty sijoittamaan ryhmiin, jolloin yhtenäistä rantaviivaa säilyy 

vapaana mahdollisimman paljon.  

– Rannoille tulee lisää rakentamista, mikä vähentää rantojen luonnontilaisuutta ja lisää 

alueen kuormitusta, vaikka nykyiset jätevesimääräykset ovatkin tiukat. 

– Lisääntyvä liikenne maalla ja vesillä saattaa haitata eläimiä. 

 

Kaava mahdollistaa yhteensä 20 uuden rakennuspaikan rakentamisen kaavan laajennus- ja 

muutosalueille. Rakentaminen painottuu selvästi Hoikkajärvelle, jossa on jo olemassa olevaa 

kyläasutusta. Luonnonympäristöön ja maisemaan eniten vaikuttaa Hoikkajärven itäosan 

lisärakentaminen, jossa viisi uutta rakennuspaikkaa sijoittuu kapeimmillaan 100 m leveän lahden 

rannoille. Alueella on kaksi rakennuspaikkaa, joiden rakennusoikeus on siirretty Halttuselta. 

Luontovaikutusten kannalta on parempi, että rakentaminen osoitetaan parempien kulkuyhteyksien 

varrelle lähemmäs palveluja ja Halttunen jää luonnontilaiseksi.  

 

Ruuhiniemessä lomarakennuspaikkojen muuttaminen pysyvän asumisen mahdollistaviksi ei aiheuta 

luontoon ja maisemaan juurikaan muutoksia. Rakennuspaikkojen määrä ja rakennusoikeus pysyy 

samana, vain käyttötarkoitus muuttuu. Loma-asuntojen käyttö on nykyään jo usein ympärivuotista. 

6.2 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen  

+ Pysyvä asuminen on sijoitettu kylän yhteyteen, ja kulkuyhteydet kirkonkylään 

peruspalveluiden ääreen ovat hyvät.  

– Ruuhiniemen pysyvä asuminen hajauttaa yhdyskuntarakennetta alueelle, jossa tällä 

hetkellä on vain vähän pysyvää asutusta. 

 

Pysyvä asuminen mahdollistetaan myös Ruuhiniemessä, jossa nykyisessä kaavassa on loma-

asutusta suurin osa. Etäisyys kirkonkylään on kuitenkin alle 10 km.  

6.3 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja ihmisten elinoloihin 

+ Uusi rakentaminen lisää alueen elinvoimaisuutta ja uskoa tulevaisuuteen.  

– Vakituisen asumisen lisääntyminen loma-asuinalueella saattaa lisätä häiriötä loma-

asumiselle.  

– Rakentaminen saatetaan kokea häiriönä 

0 Rakennuspaikat on sijoitettu niin, että kulttuurimaisema-arvot eivät heikkene. 

 

Yksi rakennuspaikka on sijoitettu nykyiselle peltoalueelle, jonka todettiin olevat maisemallisesti 

merkittävä, mutta rakennukset tulevat sijoittumaan peltoaukean reunavyöhykkeelle, lähelle 
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metsänreunaa, jolloin uusi pihapiiri ei riko kokonaismaisemaa. Rakentamiselle ei löytynyt 

vaihtoehtoista sijoittamispaikkaa. 

 

Lähimpänä valtatietä sijaitsevat rakennuspaikat ovat alueella, jolla on arvioitu olevan 

lomarakentamisen kannalta liian korkeat meluarvot. Rakennuspaikan suunnittelulla, lähinnä pihojen 

ja rakennusten sijoittelulla pystytään pienentämään melun haittoja.   

6.4 Vaikutukset liikenteeseen 

– Osoitetaan lisää rakentamista alueelle, jonne kuljetaan rautatien tasoristeysten kautta.  

– Kaavaratkaisu lisää henkilöautoliikenteen tarvetta. 

0 Lisääntyvän liikenteen vaikutukset liikenneturvallisuuteen lienevät vähäiset. 

 

Uutta rakentamista ei osoiteta rautatien läheisyyteen, vaikka nykyisellään rataliikenne on vähäistä. 

Tulevaisuudessa tilanne saattaa kuitenkin muuttua. 

6.5 Taloudelliset vaikutukset 

+ Rakennusaikana työpaikkoja paikallisille  

+ Uudet loma-asukkaat tuovat kiinteistöverotuloja kunnalle ja pysyvät asukkaat muitakin 

veroja  

+ Uudet asukkaat tuovat tuloja paikallisille yrittäjille  

+ Maanomistajille tontinmyyntituloja ja omaisuuden arvonnousua  

– Pysyvän asutuksen lisääntyminen etäällä kuntakeskuksesta lisää kunnan menoja 

palvelujen tuottamisessa (esimerkiksi koulukyydit, vanhusten kotipalvelu). 

– Asukkaille tulee kuluja matkoista palvelujen äärelle. 

 


