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1 LÄHTÖKOHDAT 

1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

1.1.1 Alueen yleiskuvaus 

Eteläisempi suunnittelualue Kallioniemi sijaitsee noin 4 km etäisyydellä Hyrynsalmen kirkonkylältä 

5-tien läheisyydessä. Hyrynjärven rannalla on Tielaitoksen levähdyspaikka, jota käytetään 

vilkkaasti erityisesti kesäisin. Paikalla on uimaranta sekä veneluiska. Pysäköintialueelta erkanee 

yksityistie kaavamuutosalueelle. Toiselle kaavamuutosalueelle, Siikaniemelle, päästään 

Hoikantieltä erkanevalta yksityistieltä noin 8 km etäisyydellä kirkonkylältä.  

 

Suunnittelualue on kokonaan jo toteutunut lomarakennusalueena ja osa rakennuspaikoista on 

vakituisessa asumiskäytössä. Rantavyöhyke on metsäinen.  

 

 
Levähdysalue Hyrynjärven rannalla 

 

 
Alueen pohjoisosan tienäkymä, tienpää, kortteli 10, Kallioniemi 

 

 
Näkymä korttelissa 9 
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Tie Siikaniemessä.  

 
Näkymä Siikaniemessä korttelissa 13 kaavamuutosalueella. 

 

1.1.2 Luonnonympäristö  

Suunnittelualueelta on laadittu luontoselvitys (liite 6). 

Luontoselvitystä on täydennetty syksyllä 2014 

Siikaniemen osalta sekä osin Kallioniemessä. 

 

Kallioniemi 

Pääosin suunnittelualue on kuivaa kangasmetsää, 

eteläosassa maasto muuttuu ravinteisemmaksi ja 

kosteammaksi. Rannat ovat paikoin kallioisia alueen 

pohjoisosassa.  

 

Alueella ei havaittu suojeltavia luontotyyppejä tai 

rauhoitettuja eliölajeja. Alueen koillisosassa on 

kuitenkin luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä 

kalliopaljastuma.   

 

Siikaniemi 

Suunnittelualueen ranta on osin soistunut ja muutamin 

paikoin on järvenrantakallioita ja -kivikoita. 

Rakennuspaikat ovat pääosin kangasmetsäisiä ja 

alueen itäpuolella on kalliometsää.  

 

Alueella ei havaittu suojeltavia luontotyyppejä tai 

rauhoitettuja eliölajeja.  

 

 
Kallioista ja karua rantaa Kallioniemessä (numero 4 seuraavan sivun kartassa) 
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1.1.3 Rakennettu ympäristö 

Suurin osa rakennuspaikoista on toteutunut 90-luvun jälkeen tavanomaisena asemakaavan 

mukaisena lomarakentamisena, jossa loma-asunto (enintään 80 k-m²) sijaitsee hiukan ylempänä 

rinteellä ja saunarakennus (enintään 20 k-m²) rannan tuntumassa.  

 

Ennen ranta-asemakaavan laatimista 1990-luvulla alueella on ollut neljä rakennuspaikkaa.  

Rakentamistilanne 1974 ja 2014 ja esitellyt kohteet 

 

 
Kohde 1 Hietaranta  

Päärakennus on alun perin 1800-luvulta. Rakennus on siirretty 1970-luvulla Vuokin kylästä. 

Julkisivut alkuperäisessä asussaan.  

 

1 

2 

3 4 
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Kohde 2 Kesäkallio 

Rakennuspaikalla on ilmeisesti 1960-luvulla rakennettu rantasauna, joka sijaitsee suurimmaksi 

osaksi Fortumin omistamalla rantakaistaleella. Rakennus sulautuu hyvin ympäröivään maisemaan 

ja rakennuksessa on mielenkiintoisia yksityiskohtia.  

 

 
 

 

 
Kohde 3 Nyrkkimökki 

Rakennus edustaa uudempaa hirsirakentamista. Saksalainen arkkitehti Hugo Faust suunnitteli 

rakennuksen omaan käyttöönsä 1997. Pihapiirissä on myös paikalle siirretty vanha, pieni 

aittarakennus.  
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1.1.4 Muinaismuistot 

Suunnittelualueen ulkopuolella Hietalahden uimarannalta on kivikautinen asuinpaikka.  

1.1.5 Maanomistus 

Rakennuspaikat ovat yksityisten omistuksessa, maa- ja metsätalousalueet suurimmaksi osaksi 

metsähallituksen omistuksessa.  

 

1.2 Suunnittelutilanne 

1.2.1 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. 

 

1.2.2 Maakuntakaava  

 
 

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

 

Suunnittelualuetta koskevat seuraavat määräykset ja ohjeet.  

 

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.  

 

Muutosalue 
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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.  

 
 
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.  

 

 

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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1.2.3 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. 

 

Kaavassa aluetta koskee asemakaavoitettu alue -merkintä (pisterasteri). Rakennuspaikat on merkitty 

yleiskaavaan ranta-asemakaavan mukaisesti RA-alueina.  

 
 

 
 

ranta-
asemakaavan 

muutosalue 

Muutosalue 



Hyrynsalmen kunta • Hietalahden ranta-asemakaavan muutos • EHDOTUS 20.10.2014 

 

8 

 

 

 

 

 
 



Hyrynsalmen kunta • Hietalahden ranta-asemakaavan muutos • EHDOTUS 20.10.2014 

 

9 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Hyrynsalmen kunta • Hietalahden ranta-asemakaavan muutos • EHDOTUS 20.10.2014 

 

10 

 

Kivivaara-Peuravaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava (hyväksytty kunnanvaltuustossa 

9.6.2014, valitettu, ei lainvoimainen) 

 

Kaavamuutosalue sijoittuu Kivivaara-Peuravaaran 

tuulivoimapuiston osayleiskaavan läheisyyteen. 

Etäisyys kaavaehdotuksen mukaisiin 

tuulivoimaloihin on yli 1,5 km.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4 Ranta-asemakaava 

Liitteenä 2 kaavaote ja merkinnät ja määräykset täydellisinä.  

 

Muutettava Hietalahden ranta-

asemakaava on hyväksytty 

Hyrynsalmen kunnanvaltuustossa 

3.4.1996 ja vahvistettu Kainuun 

ympäristökeskuksessa.  

 

Kaavassa rakennuspaikat ovat 

lomarakennusten korttelialuetta ja 

rakennusoikeus on enintään loma-

asunto 80 k-m², sauna 20 k-m² ja 

huolto-, varasto- tms rakennus 30 k-

m². Yhteensä enintään 130 k-m² 

rakennuspaikkaa kohti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muutosalue 

Kallioniemi  
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1.2.5 Pohjakartta 

Kaavoituksen pohjakartta on hyväksytty 2.7.1993.  

 

Suunnittelua varten on Kallioniemessä mitattu uusien rakennusten paikat. Nykyinen rakentaminen 

havainnollistuu havainnekuvissa.  

1.2.6 Rakennusjärjestys 

Hyrynsalmen kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.6.2013 ja otettu 

käyttöön 1.8.2013.  

 

1.2.7 Muut 

Kortteli 9 rakennuspaikka 7 on saanut poikkeamisluvan 2012 käyttötarkoituksen muutokselle 

pysyvään asumiseen.  

2 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

2.1 Kaavamuodon valinta 

Ranta-asemakaava on tarkoitettu MRL 73 §:n tarkoittamalla tavalla pääasiassa loma-asutuksen 

järjestämiseksi ranta-alueella. Kaavamuutoksessa muutoskohteena ovat pääasiassa lomarakennus-

paikkojen muutokset pysyvään asumiseen.  

 

Hietalahden ranta-asemakaava sijaitsee Hyrynjärven kaakkoisrannalla usean rantakilometrin 

matkalla. Kaavassa on osoitettu ranta-alueelle 37 loma-asuinrakennuspaikkaa ja yksi matkailua 

palvelevien rakennusten korttelialue, jossa on yksi rakennuspaikka. Lisäksi yksi lomarakennus-

paikka sijaitsee maa- ja metsätalousalueella, johon Emäjoen vesistön rantayleiskaavassa on merkitty 

uusi lomarakennuspaikka. Kaava-alueella on kaksi poikkeamisluvalla vakituiseen asumiseen 

muutettua loma-asuntoa, joista toinen on tässä kaavamuutoksessa mukana.  
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Yleiskaava toteaa ranta-asemakaavan rakenteen sellaisena kuin se oli kaavan laatimisen aikana, 

vain Hietalahden etelärannalla oleva RA-tontti on merkitty AP-rakennuspaikaksi ja alueen 

pohjoisosaan on sijoitettu uusi em. lomarakennuspaikka.  

 

Alun perin ajatuksena oli kumota ranta-asemakaava, jolloin yleiskaava ja sen sallimat suuremmat 

rakennusoikeudet astuisivat voimaan ja käyttötarkoituksen muutokset toteutettaisiin poikkeamis-

luvilla tai yleiskaavan muutoksella. Ranta-asemakaava on kaavamuotona huomattavasti tarkempi 

kuin yleiskaava ja siinä pystytään suunnittelemaan rakennuspaikkakohtaisesti alueen toteuttamista. 

Kaavan esittämät muutokset ovat ympäristössään sen verran merkittäviä, että ranta-asemakaava-

tasoinen suunnittelu varmistaa ympäristön laadun paremmin kuin yleiskaava.  

 

2.2 Asemakaavan suunnittelun tarve 

Maanomistajilla on ollut rakennushankkeita, joita ei voimassa olevan kaavan mukaan, eikä 

poikkeamisluvillakaan ole voinut toteuttaa. Alueen laajempi kaavallinen tarkastelu tuli 

ajankohtaiseksi. Samassa yhteydessä myös muut kaava-alueen maanomistajat voivat esittää 

toiveitaan kaavoitukseen esimerkiksi nykyistä suurempina rakennusoikeuksina.  

 

Ranta-asemakaavoitus on tarkoitettu pääasiassa lomarakentamisen ohjaukseen. Kaavassa osoitetaan 

myös pysyvää asumista, mutta määrän on todettu viranomaisneuvottelussa olevan sellainen, että 

ranta-asemakaava on mahdollinen. Muutosten jälkeenkin Hietalahden ranta-asemakaava-alueella on 

pääasiassa lomarakentamista.  

 

Luonnoksen nähtävillä olon jälkeen Hietalahden ranta-asemakaavan alueelta maanomistaja 

Siikaniemestä otti yhteyttä kaavoittajaan. Kaavassa oli selkeä muutostarve. Ranta-asemakaavassa 

alue on maa- ja metsätalousaluetta, yleiskaavassa on osoitettu uusi lomarakennuspaikka. 

Rakennuspaikka on toteutettu lomarakennuspaikkana vakituisen asumisen kriteerit täyttäen ja 

rakennuspaikkaa käytetään vakituiseen asumiseen. Naapureita tiedotettiin kaavamuutoksen 

käynnistymisestä ja yksi lomarakennuspaikan omistaja toivoi kohdalleen lisää rakennusoikeutta.  

2.3 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 

Maanomistajat tekivät kaavoitusaloitteen 2013, ympäristölautakunta päätti kaavoituksen vireille 

saattamisesta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta ja kaavahankkeen 

vireille tulosta kuulutettiin 4.4.2014.  

 

2.4 Osallistuminen ja yhteistyö 

2.4.1 Osalliset 

Osallisia kaavahankkeessa ovat alueen ja lähialueiden maanomistajat ja asukkaat sekä muut, joiden 

asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa vaikuttaa huomattavasti. Osallisia ovat 

myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa kaavoitus käsittelee. Osallisilla on oikeus ottaa osaa 

kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta mielipiteensä.  

2.4.2 Vireilletulo 

Hyrynsalmen ympäristölautakunta on asettanut ranta-asemakaavan muutoksen vireille ja 

osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville 4.4.2014. Kuulutus on julkaistu Ylä-Kainuu-

lehdessä ja asiasta on tiedotettu alueen ja lähialueen maanomistajille kirjeellä.  
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2.4.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 

Valmisteluvaihe 

Kaavoituksen yksityiskohdista on käyty neuvotteluja kaavoittajan ja maanomistajien kesken.  

 

Luonnoksen nähtävillä olo 1.7.2014–25.8.2014 kunnan teknisellä osastolla sekä www-sivuilla. 

Kuulutus Ylä-Kainuu-lehdessä, kunnan ilmoitustaululla sekä internetissä. 

Tiedottaminen kirjeitse tai sähköpostilla suunnittelualueen ja lähialueen maanomistajille.  

Lausuntopyynnöt viranomaisille. 

 

Luonnoksen nähtävillä olon jälkeen tulivat esille muutostarpeet Siikaniemessä. Asiasta keskusteltiin 

ELY-keskuksen edustajan kanssa, kunnan edustajien kanssa sekä tiedotettiin uuden muutosalueen 

vaikutusalueella olevia asukkaita. Alue voidaan ottaa mukaan kaavaehdotukseen.  

 

Ehdotusvaihe 
Luonnosta on täydennetty ehdotukseksi saadun palautteen perusteella.  

 

Kaavaehdotuksen nähtävillä olo 9.1.–9.2.2015 kunnan teknisellä osastolla sekä www-sivuilla. 

Kuulutus Ylä-Kainuu-lehdessä, kunnan ilmoitustaululla sekä internetissä.  

 

Kaava-alueen maanomistajille tiedotettiin kirjeitse kaavaehdotuksen nähtäville tulosta. Kaava-

alueen lähialueen maanomistajille lähetettiin tiedote. Viranomaisille lähetettiin lausuntopyynnöt.  

 

Hyväksymisvaihe 

Kaavaehdotuksesta saatiin viisi lausuntoa, ei muistutuksia. Viranomaisneuvottelu pidettiin 

27.3.2015. Lisäksi ELY-keskuksen ja kunnan edustajat kävivät maastossa ennen kokousta korttelin 

9 rakennuspaikan 5 tilannetta tarkastelemassa.  

 

Kaavaan tehtiin vielä muutoksia, joista on neuvoteltu asianosaisten maanomistajien kanssa.  

2.4.4 Viranomaisyhteistyö 

Kaavamuutoksesta on järjestetty viranomaisneuvottelu 16.4.2014 ja 27.3.2015. (Liite 4) 

ensimmäisessä neuvottelussa todettiin ranta-asemakaava sopivaksi kaavamuodoksi ja edellytettiin 

luontoselvityksen laatimista ja kulttuurihistoriallisten arvojen selvittämistä. Toisessa neuvottelussa 

käsiteltiin kaavamuodon sopivuutta ja pysyvän asumisen sijoittamista taajaman ulkopuolelle sekä 

kaavamerkintöjä korttelin 9 rakennuspaikalla 5.  

2.5 Asemakaavan tavoitteet 

Tavoitteena on mahdollistaa tehokkaampi rakentaminen ja pysyvä asuminen alueella 

maanomistajien toiveiden mukaisesti. Lisärakentaminen sijoitetaan siten, että maiseman ja luonnon 

arvot eivät vaarannu. Kulttuurihistorialliset arvot ja muinaismuistot otetaan suunnittelussa 

huomioon.  

2.6 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset  

Suunnittelualueessa oli mukana alkuvaiheessa myös kortteli 8, jossa maanomistaja halusi 

matkailupalvelujen alueen RM muutettavaksi omarantaisiksi lomarakennus- tai 

asuinrakennuspaikoiksi. Alueen rantarakennuspaikkojen määrä on kuitenkin ratkaistu jo Emäjoen 

vesistön rantayleiskaavassa, eikä uusien rantarakennuspaikkojen muodostaminen ollut mahdollista. 

Kortteli jää siis nykyiselleen.  
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Koska kyseessä on olemassa olevien rakennuspaikkojen muuttaminen, ei varsinaisia eri 

vaihtoehtoja ole alueelle laadittu. Vaikutusten arviointi esitetään kohdassa 4.6. 

2.7 Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset  

18.3.2014 Maankäyttötoimikunta § 10, kaavoituksen vireille tulo, osallistumis- ja arviointi-

suunnitelma 

27.3.2014 Ympäristölautakunta § 27, kaavoituksen vireille tulo, osallistumis- ja 

arviointisuunnitelman nähtäville asettaminen. 

4.4.2014 Kaavan vireilletulokuulutus 

10.6.2014 Maankäyttötoimikunta, kaavaluonnos nähtäville 

12.6.2014 Ympäristölautakunta § 47, kaavaluonnos nähtäville 

27.10.2014 Maankäyttötoimikunta § 39, kaavaehdotus nähtäville 

30.10.2014 Ympäristölautakunta § 68, kaavaehdotus nähtäville 

31.3.2015 Ympäristölautakunta § 20, kaavaehdotus hyväksytty 

2.8 Mielipiteet ja niiden huomioon ottaminen 

Kaavaluonnos oli nähtävillä 2.7–21.8.2014. Lausuntoja pyydettiin seuraavilta tahoilta: Kainuun ja 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukset, Kainuun museo, Metsähallitus, Fortum Oy. Lausuntopyyntö 

lähetettiin myös Kainuun pelastuslaitokselle, Kainuun liitolle ja Loiste sähköverkko Oy:lle, jotka 

eivät antaneet lausuntoa. Mielipiteitä esitettiin kaksi.  

 

Taulukossa on luonnoksesta esitetyt mielipiteet ja lausunnot sekä niihin annetut vastineet.  

 

Mielipiteet 

Osapuoli,   pvm Kannanotto Vastine ja/tai vaikutus kaavaan 

1. 

Juho 
Kemppainen, 
Paula ja Ari 
Kemppaisen 
puolesta 

sp 30.7.2014 

Kaavaselostus 4.1.1 Mitoitus, pitäisi olla 
rakennuspaikka 6, ei 7.   

Korjataan kaavaselostukseen. 

 

Karttaluonnoksessa korttelissa 9 rakennuspaikka 
7. Voisikjo rajaa siirtää itään 10 m, koska se on nyt 
rakenteilla olevan autotallin nurkassa melkein 
kiinni.  

Kaavaa on muutettu toiveen mukaisesti.  

Luontoselvitys kaikilta osin ei pidä paikkaansa. 
esim. metsälakia ei kaava-alueella (AO, RA) ei 
sovelleta. Muuallakin lain pykälät eivät täyty. Puroa 
ei ole, korvet ovat säännöstelyn johdosta vettyneitä 
kankaita. Kaavoituksen tilaajilla ei tulisi maksattaa 
sellaista selvitystä, joka ei ole totuuden mukainen.  

Luontoselvitystä on tarkennettu mainituilta kohdilta.  

   

2. 

Teuvo 
Kemppainen 

suullinen mielipide 

  

Korttelin 9 rakennuspaikka 5, rakennusoikeus ja 
kerrosluku eivät ole riittäviä jo toteutuneen ja 
suunniteltujen laajennusten ja  lisärakentamisen 
tarpeisiin.  

Kaavaehdotusta on täydennetty maanomistajan 
toivomalla tavalla.  

  

Lausunnot   

Osapuoli,  pvm Kannanotto Vastine ja/tai vaikutus kaavaan 
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Pohjois-
Pohjanmaan ELY-
keskus Liikenne 
ja infrastruktuuri 
–vastuualue 

Lausunto 
18.8.2014 

 

Lomarakentamiseen osoitettujen rakennus-
paikkojen muuttaminen pysyvää asumista varten 
johtaa yhdyskuntarakenteen hajaantumiseen, 
mikä on vastoin valtakunnallisten alueiden 
käyttötavoitteissa esitettyä yhdyskuntarakenteen 
eheyttämistavoitetta sekä toimivaa yhteys-
verkostotavoitetta.  

 

ELY-keskus ei pidä suotavana kehityksenä 
pysyvän asumisen osoittamista keskustan lieve-
alueille. Yhdyskuntarakenteen hajaantumisen 
välttämiseksi kunnan tuleekin vielä harkita ranta-
asemakaava-alueen rakennuspaikkojen 
säilyttämistä ranta-asemakaavan alkuperäisen 
ajatuksen mukaisesti lomarakentamista varten.  

Kunnan näkemys on, että uudet rakennus-
paikat ovat riittävän lähellä taajamaa ja 
hyödyntävät taajaman palveluja. 
Kaavaselostusta on täydennetty yhdyskunta-
rakenteen selvityksellä ja vaikutusten 
arvioinnilla.  

 
 

Pysyvän asumisen sijoittamisesta Hyrynjärven 
ranta-alueille on keskusteltu kunnassa 
päättäjien kanssa useaan otteeseen. Kunta 
haluaa tarjota maanomistajille mahdollisuuden 
pysyvään asumiseen.  

Kainuun ELY-
keskus 
Ympäristö ja 
luonnonvarat             
-vastuualue 

Lausunto 
25.8.2014 

 

Luontoarvot 

Luontotyyppikartoituksen mukaan alueella on 
metsien monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta 
erityisen tärkeitä elinympäristöjä tai näihin 
rinnastettavia kohteita. Jotta kaavaa voidaan pitää 
sisältövaatimuksiltaan MRL 73 §:n mukaisena 
(erityisesti luonnon ominaispiirteiden 
huomioimisen osalta), Kainuun ELY-keskus 
edellyttää, että kohteet on esitetty itse 
kaavaratkaisussakin ja näiden kohteiden 
maankäyttöä ohjataan kaavamääräyksin (esim. 
Luo-merkintä tmv.) 

Luontoselvitystä on vielä tarkennettu luonnos-
vaiheen jälkeen. Kaavamuutosalueen koillis-
osan kalliometsäalue todettiin alueella luonnon 
monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeäksi 
alueeksi. Kaavamääräyksessä todetaan: 
”Aluetta ei saa muuttaa niin, että sen 
luonnontila tai ominaispiirteet vaarantuvat.” 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Kainuun ELY-keskus esittää, että kaavahanketta 
koskevat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
kirjataan kaavaselostukseen.  

ELY-keskus huomauttaa, että esitetty kaava-
luonnos ei tue yhdyskuntarakenteen eheyttämis-
pyrkimystä.  

Kirjataan kaavaselostukseen.  

Yhdyskuntarakenne 

Koska yleiskaava on MRL 42 §:n 1 momentin 
mukaan ohjeena laadittaessa ja muutettaessa 
asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin 
toimenpiteisiin alueidenkäytön järjestämiseksi, 
kaavaselostuksessa on perusteltava miksi ranta-
asemakaavassa poiketaan yleiskaavan 
mukaisesta ratkaisusta.  

ELY-keskus huomauttaa, että asumisen 
osoittamiselle ranta-asemakaavassa tulee esittää 
riittävät perustelut, sillä ranta-asemakaava on 
tarkoitettu MRL 73 §:n tarkoittamalla tavalla 
pääasiassa loma-asutuksen järjestämiseksi ranta-
alueella. Kaavaratkaisun vaikutuksia arvioitaessa 
tulee selvittää mm. miten vesihuolto- ja viemä-
röintijärjestelyt ja liikennöinti alueella on tarkoitus 
toteuttaa.  

Kaavaselostukseen on lisätty ”Kaavan suhde 
yleiskaavaan”.  

Asumisen osoittamista ranta-asemakaavalla on 
perusteltu ”Asemakaavan suunnittelun vaiheet” 
-luvussa.  

Vaikutusten arviointi 

Vaikutuksia arvioitaessa tulee erityistä huomiota 
kiinnittää yhdyskuntarakenteeseen sekä vesi- ja 
viemärihuollon järjestämiseen sekä rakentamisen 
vaikutusta ympäröivään alueeseen.  

Kaavamuutoksen yhteydessä osalla rakennus-
paikoista rakennusoikeus kasvaa 130 k-m²:stä 250 
k-m²:iin. Muutoksen aiheuttamia vaikutuksia tulee 
arvioida.  

Vaikutusten arviointia on täydennetty.  

Korttelin 9 rakennuspaikan 6 pinta-ala on n. 2600 Rakennuspaikalle on mahdollista toteuttaa 
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m². Kaavamuutoksessa rakennuspaikalle on 
osoitettu rakennusoikeutta 250 k-m², joka on lähes 
10 % rakennuspaikan pinta-alasta. Koska 
rakennuspaikalle on mahduttava rakennusten 
lisäksi mm. jätevesien käsittely ja muut piha-
alueet, tämän kaavamuutoksen yhteydessä tulee 
tutkia riittävällä tarkkuudella osoitetun rakennus-
oikeuden sijoittumismahdollisuudet rakennus-
paikalla.  

kaavan sallima rakentaminen.  

 Ranta-asemakaavamääräysten mukaan asuin- tai 
lomarakennuksen vähimmäisetäisyys rantaviivasta 
on 30 m. Asuin- tai lomarakennus saa olla 
enintään 70 % rakennuspaikan kokonaisrakennus-
oikeudesta. Näillä reunaehdoilla jopa 175 k-m²:n 
laajuinen asuin- tai lomarakennus voi sijoittua 

30 m:n etäisyydelle rantaviivasta. Jotta 
rakennuksen sopeutuminen rantamaisemaan 
voidaan huomioida rakentamisen yhteydessä, 
ELY-keskus esittää, että rakennuksen koon 
kasvaessa myös rakennuksen etäisyys ranta-
viivasta kasvaa.  

Rakennusjärjestyksessä päärakennuksen 
suurin sallittu kerrosala on 200 k-m², jos 
etäisyys rantaviivasta on 30 m. Muissa 
tapauksissa etäisyys rantaviivasta on 50 m. 
Ranta-asemakaavassa yhden rakennuspaikan 
päärakennus voi olla yli 200 k-m². Kyseessä on 
olemassa olevan rakennuksen laajentaminen ja 
sen etäisyys rantaviivasta on kartalta mitattuna 
48 m.  

Kaava-alueen rannat ovat osin kallioisia, mutta 
suurimmaksi osaksi metsäisiä ja kaava-
määräyksissä edellytetään rakentaminen 
toteutettavan siten, että mahdollisimman vähän 
rikotaan maanpintaa, muutetaan sen tasoa tai 
kaadetaan puustoa. Lisäksi todetaan, että 
rakennusten ja rantaviivan välinen puusto ja 
muu kasvillisuus säilytetään mahdollisimman 
suojaavana. Näin rakentamisen vaikutukset 
maisemaan pysyvät kohtuullisina.  

Metsähallitus 

lausunto 
24.7.2014 

 

Ei huomautettavaa.   Todetaan lausunto. 

Fortum Oy 

Lausunto 7.7.2014 

Ei huomautettavaa.  Todetaan lausunto. 

Kainuun museo  

Lausunto 
25.8.2014 

Ei huomautettavaa  Todetaan lausunto. 

 

 

 

Kaavaehdotuksesta annetut lausunnot ja vastineet 

 

Kaavaehdotus oli nähtävillä 9.1.–9.2.2015. Siitä annettiin viisi lausuntoa, ei muistutuksia.  

 

 

Kainuun ELY-keskus Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue 

Lausunto 19.2.2015 
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Vastine: Tämän perustelut on tosiaan kaavaselostuksesta unohtunut. Luontoselvityksen laatijan 

mukaan kohde b, puronvarsi, ei kaipaa erityismerkintää, koska kyseessä ei ole täysin 

luonnontilainen kohde. Lisätään tarkemmat perustelut myös kaavaselostukseen.  

 

 
Vastine: Yleiskaavallista tarkastelua lisätään.  
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Vastine: Kaavamuodon valinnasta on keskusteltu ensimmäisessä viranomaisneuvottelussa ja silloin 

todettiin, että käyttötarkoitusten muutos voidaan tehdä ranta-asemakaavoituksella. Mikäli jatkossa 

vastaavia muutostarpeita ilmaantuu, tullaan koko järvialueen tilanne tarkastelemaan 

kokonaisuutena.   

 

Hietalahden ranta-asemakaavassa on 37 RA- ja yksi RM-rantarakennuspaikka. Yleiskaavassa on 

lisäksi osoitettu yksi uusi lomarakennuspaikka. Kaavamuutoksen jälkeen ranta-asemakaavan 

rantarakennuspaikoista 13 % on osoitettu pysyvään asumiseen, joten pääasiassa kaavalla vielä 

ohjataan lomarakentamista.  

 

Kaavaselostuksessa on tuotu esille rantarakentamisen yhdyskuntarakennetta hajauttava vaikutus. 

Kokonaisuutena kunnassa kuitenkin taajama-aste kasvaa rantarakentamisesta huolimatta, koska 

väkimäärä vähenee koko ajan ja haja-asutusalueelta ikääntyvä väestö siirtyy taajamaan.  

 

Vakituisen asumisen sijoittaminen ranta-alueille ei tue yhdyskuntarakenteen eheyttämistä ja 

aiheuttaa kunnalle enemmän kustannuksia verrattuna siihen, että kyseiset asukkaat asuisivat 

taajamassa. Näille asukkaille vaihtoehto ei kuitenkaan yleensä ole taajama-asuminen. Kunta 

kaipaa erityisesti työikäisiä asukkaita ja järvenranta-asumisen mahdollisuuden tarjoaminen on yksi 

keino väkimäärän kasvattamiseen tai edes säilyttämiseen tai edes vähenemisen hidastamiseen. 

Kunta on punninnut tarkkaan ranta-asumisen haitat ja hyödyt omalta kannaltaan. 

 

Yhdyskuntarakenteen hajautumisen kestävän kehityksen vastaiset vaikutukset, kuten lisääntyvä 

liikenne ja ympäristövaikutukset ovat Hyrynsalmen mittakaavassa kohtalaisen vähäisiä. 

Hajautumisen aiheuttamat haitat ovat tietenkin suurimmat siellä, missä asutuksen määräkin on 

suuri eli isojen kaupunkien lievealueilla.  

 

Kunnalla on kehittämis- ja kaavoitushankkeita myös taajaman alueella, jossa tarjotaan 

rakennuspaikkoja vesistömaisemiin ja jopa ihan rantarakennuspaikkojakin taajaman palvelujen 

ääreen. 
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Vastine: Kaavamääräyksiin on lisätty: ”--yli 150 k-m² suuruisen asuinrakennuksen 

vähimmäisetäisyys rantaviivasta on 40 m.”  

 

Korttelin 9 rakennuspaikan 5 kokonaisrakennusoikeus on pienennetty ja on 315 k-m². Kerrosluku 

on nykyisen päärakennuksen kohdalla 2 ja muualla 1. Rakennuspaikan itä- ja pohjoisosaan 

jätetään alueita kokonaan rakennusalan ulkopuolelle. Näin suuremman rakennusoikeuden 

vaikutuksia maisemaan saadaan vähennettyä. 27.3.2015 ELY-keskuksen ja kunnan edustajat kävivät 

rakennuspaikalla ja todettiin, että maiseman ja luonnon arvot eivät ole uhattuna suunniteltujen 

rakennushankkeiden takia.  

 

Yhden maanomistajan suurempi rakennusoikeus tulee maanomistajan rakentamistarpeista. Muilla 

maanomistajilla ei ole ollut toiveita yli 250 k-m2 rakennusoikeudesta. Ehdotuksen nähtävillä 

oloaikana eivät naapurit jättäneet rakennusoikeuden määrästä muistutuksia, mutta sen jälkeen asia 

on herättänyt keskustelua.  

 

Emäjoen vesistön rantayleiskaavassa loma-asunto- ja pientaloalueille on molemmissa 

maksimirakennusoikeus 250 k-m2 rakennuspaikkaa kohden. Kaavaa laajennettaessa keskusteltiin 

rakennusoikeuden nostamisesta vakituisen asumisen osalta 350 k-m2 suuruiseksi, mutta sitä ei 

koettu tarpeelliseksi. Yleisesti asema- ja yleiskaavoissa ranta-alueiden vakituisen asumisen alueilla 

rakennusoikeudet naapurikunnissa ovat 350–450 k-m2. Yli 250 k-m2 rakennusoikeustoive ei 

sinänsä ole kohtuuton, mutta lähialueen rakentamis- ja kaavoitustilanne sekä naapureiden 

mielipiteet huomioiden on maanomistajan kanssa käyty neuvotteluja, joiden jälkeen 

rakennusoikeuden määrää rakennuspaikalla on vähennetty ehdotuksesta. Maanomistaja on 

joutunut luopumaan osasta suunnitelmistaan.  

 

Rakennuspaikan koko on 5440 m2, jolloin rakennusoikeus on alle 6 % rakennuspaikan pinta-alasta.  

 

Naapureiden kanssa neuvotellaan vielä kaavaratkaisusta.  
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Vastine: Etäisyydet rantaviivasta tarkoittavat etäisyyksiä oikeasta rantaviivasta, vaikka se ei 

kuulukaan rakennuspaikkaan.  

”Pykällykset” johtuvat olemassa olevista rakennuksista, jotka on haluttu merkitä rakennusalan 

sisälle.  

 

 

 

 
Vastine: Kunta sopii jonkun lähikunnan kanssa kaavoitusmittauspalvelujen ostamisesta tähän 

projektiin ja muihin vastaaviin tulevaisuudessa.  

 

Kaavoituksessa on ollut käytössä täydennysmittauksia rakennusten, teiden ja sähkölinjann osalta. 

Pohjakartta täydennyksineen hyväksytään kaavoituksen pohjakartaksi.  

 

 

 
Vastine: Viranomaisneuvottelu pidettiin 27.3.2015.  
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Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Liikenne -vastuualue 

Lausunto 16.1.2015 

 
Vastine: Tältä osin kaava on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden vastainen ja kaavalla on 

myös negatiivisia vaikutuksia.  

 

Kunta on harkinnut asiaa ja haluaa tältä osin hajauttaa yhdyskuntarakennetta. 

 

 

Metsähallitus/Laatumaa 

Lausunto 14.1.2015 

Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta.  

Vastine: Todetaan lausunto.   

 

 

Kainuun pelastuslaitos 

Lausunto 16.1.2015 

Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta.  

Vastine: Todetaan lausunto.   

 

 

Loiste Sähköverkko Oy 

Lausunto 2.2.2015 

Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta.  

Vastine: Todetaan lausunto.   

 

 

3 ASEMAKAAVAN KUVAUS 

3.1 Kaavan rakenne 

3.1.1 Yhdyskuntarakenne 

Hyrynjärvi sijaitsee Hyrynsalmen kirkonkylän pohjoispuolella. Sen ranta-alueiden rakentamis-

tilannetta on selvitetty liitteessä 6. Selvitys on laadittu osana Emäjoen vesistön rantayleiskaavan 

muutosta ja laajennusta elokuussa 2014.  

 

Vakituista asumista ja maatiloja on ollut perinteisesti harvakseltaan pitkin järven ranta-alueita. 

Hoikan kyläalueella on ollut maatiloja ja pysyvää asumista.  Ranta-alueille on rakennettu lähinnä 

loma-asutusta, jota on ranta-asema ja yleiskaavoilla osoitettu mahdollinen maksimimäärä.  
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Hyrynjärven rannoille on Emäjoen vesistön rantayleiskaavassa osoitettu emätilaperusteiset 

rakennuspaikat. Täysin uusia rakennuspaikkoja osoitettiin rantayleiskaavan muutoksessa 2014, kun 

rakennusoikeutta siirrettiin Hoikkajärveltä. Ranta-alueelle ei enää ole mahdollista muodostaa uusia 

rakennuspaikkoja, paitsi asemakaava-alueella taajamassa. Vakituinen asuminen rannalla taajaman 

ulkopuolella on mahdollista vain olemassa olevien rakennuspaikkojen käyttötarkoituksen 

muutoksilla.  

 

Emäjoen vesistön rantayleiskaavan muutoksessa ja laajennuksessa on Hyrynjärven ja Hoikkajärven 

ranta-alueille osoitettu 12 uutta vakituisen asumisen rantarakennuspaikkaa ja 17 käyttötarkoituksen 

muutosta loma-asumisesta pysyvään asumiseen. Pysyvää asumista on osoitettu paitsi kyläalueelle, 

myös rannoille kyläalueen ulkopuolelle. Kunta on kaavan hyväksyessään tehnyt tietoisen valinnan 

vakituisen asumisen levittämisestä Hyrynjärven rannoille. Maanomistajien tasapuolinen kohtelu 

edellyttää, että vastaavissa tapauksissa myös muilla maanomistajilla on mahdollisuus muuttaa 

lomarakennuspaikka vakituiseksi asuinpaikaksi.  

 

Kirkonkylä on Hyrynsalmen tärkein palvelu- ja asuinkeskittymä. Kunnan taajama-aste lisääntyy 

yhdyskuntarakenteen hajautumisesta huolimatta. Tähän vaikuttaa se, että asukkaat vähenevät haja-

asutusalueilla nopeammin kuin taajamassa ja osa muuttoliikkeestä suuntautuu taajamaan. Ranta-

asumisen salliminen on osaltaan pyrkimys lisätä kunnan väkilukua.  

 

Kunta kehittää myös taajamaa, jossa on suunnitteilla houkuttelevia asuinalueita ranta-alueille ja 

niiden läheisyyteen.  

3.1.2 Mitoitus 

Kallioniemi 

Kortteleiden rakennuspaikoista kolme muutetaan loma-asuntojen korttelialueesta erillispientalojen 

korttelialueeksi, joissa rakennusoikeutta lisätään 250 k-m²:iin. Korttelin 9 rakennuspaikka 5:n 

rakennusoikeus on maanomistajan rakentamistarpeiden mukaisesti enemmän: 315 k-m², joka on alle 

6 % rakennuspaikan pinta-alasta. Päärakennusta on tarkoitus laajentaa niin, että rakennuksen 

nykyinen ulkoseinälinja ei muutu.  
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Lisäksi yhdelle loma-asunnon rakennuspaikalle rakennusoikeudeksi tulee 250 k-m². Koko 

kaavamuutosalueen rakennusoikeus kasvaa Kallioniemen alueella 665 k-m².  

 

Korttelin 9 rakennuspaikka 6 on kooltaan 2600 m². Rakennuspaikan nykyinen rantasauna on 

suurimaaksi osaksi rakennuspaikan ulkopuolella Fortumin maalla. Rakennuspaikalle voidaan 

osoittaa 250 k-m² rakennusoikeutta, vesihuolto ja uusi rakentaminen voidaan sijoittaa kaavan 

mukaiselle rakennuspaikalle.  Lisäksi Fortumilta on mahdollista vuokrata lisämaata rantasaunan 

osalta. Rakentaminen muuten tulee sijoittaa rakennuspaikalle.  

 

Kahden rakennuspaikan kokoa on laajennettu, jotta lisääntyvä rakentaminen voidaan sijoittaa 

tarkoituksenmukaisesti alueelle. Korttelialueiden koko kasvaa 0,24 ha.  
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Kaavan ulkopuolelle on jätetty säännöstelystä vastaavan yhtiön (Fortum Power and Heat Oy) 

omistama rantavyöhyke. Rantayleiskaavassa padotusalueeksi merkitty vyöhyke käsittää maa-alueet, 

jotka säännöstelyn vuoksi ajoittain vettyvät tai jäävät veden alle. Rantarakennuspaikat rajautuvat 

padotusvyöhykkeeseen. Yhtiö vuokraa rannan käyttöoikeuksia rantarakennuspaikkojen haltijoille.  

 

Siikaniemi 

Kaavaan lisätään yleiskaavan mukainen rakennuspaikka, jonka käyttötarkoitus muutetaan pysyvään 

asumiseen. Viereisen lomarakennuspaikan rakennusoikeudeksi tulee 250 k-m².  

 

Fortumin rantavyöhyke säilyy ennallaan tälläkin kaavamuutosalueella.  

3.1.3 Palvelut 

Suunnittelualueella ei ole palveluja. Alue tukeutuu kirkonkylän palveluihin.  

Aluevaraukset 

3.1.4 Korttelialueet 

AO  Erillispientalojen korttelialue.  

Merkinnällä on osoitettu rakennuspaikat, joilla vakituisen asumisen rakentaminen on mahdollista. 

Rakennusoikeus on osoitettu rakennuspaikkakohtaisesti ja on 250 k-m² ja yhdellä rakennuspaikalla 

400 k-m².  

 

RA  Loma-asuntojen korttelialue.  
Merkinnällä on osoitettu lomarakennuspaikat. Rakennusoikeus on osoitettu rakennuspaikka-

kohtaisesti ja loma-asuinrakennuksen koko saa olla 70 % kokonaisrakennusoikeudesta (250 k-m² → 

175 k-m², 130 k-m² → 91 k-m²). Saunarakennus voi olla korkeintaan 30 k-m².  

3.1.5 Muut alueet 

M  Maa- ja metsätalousalue.  

Korttelialueiden ulkopuoliset alueet ovat maa- ja metsätalousalueita, joita käsitellään metsätalouden 

periaatteiden mukaan.  

3.1.6 Luonnonsuojelu 

luo Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue.  

 Aluetta ei saa muuttaa niin, että sen luonnontila tai ominaispiirteet vaarantuvat. 

 

Kallioniemen alueen koillisosassa on kalliometsäalue, joka on todettu arvokkaaksi.  

Luontoselvityksessä esille nostettu  puro toisena luontokohteena on kuitenkin niin muuntunut, että 

sen säilyminen ei vaadi  kaavamerkintää. Alue sijaitsee maa- ja metsätalousalueella, joten 

rakentamista alueelle ei ole tulossa.  

 

3.2 Kaavan suhde yleiskaavaan 

Emäjoen vesistön rantayleiskaavassa (hyv. 2004) Hyrynjärven ranta-alueille on osoitettu lähes 

pelkästään lomarakentamista. Viime vuosien aikana halukkuus muuttaa loma-asuntoja vakituiseen 

asumiseen on lisääntynyt. Ihmisillä on mahdollisuuksia tehdä etätöitä ja monilla eläkeläisillä on 

toiveita leppoisasta asumisesta järven rannalla. Emäjoen vesistön rantayleiskaavan muutoksessa ja 

laajennuksessa (hyv. 2014) kunta on vastannut maanomistajien toiveisiin ja käyttötarkoituksen 

muutoksia on osoitettu lukuisia (liite 6).  
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Yleiskaavassa kaavamuutosalueet ovat lomarakennusten alueita. Pysyvää asumista ranta-alueelle on 

yleiskaavassa osoitettu olemassa olevan rakentamisen mukaisesti harvakseltaan ranta-alueelle. 

Yleiskaavan muutoksessa ja laajennuksessa (hyv. 2014) on osoitettu runsaammin vakituisen 

asumisen alueita Hoikan kylälle sekä Ruuhiniemeen vastarannalle.  

 

Ranta-asemakaavan käyttötarkoitusmuutokset ovat yhtä lukuun ottamatta jo toteutuneita kohteita ja 

vakituisessa asumiskäytössä. Yhdellä rakennuspaikalla on nykyisin vain rantasauna, mutta 

rakennuspaikka sijoittuu kahden omakotitalon väliin, jolloin vakituinen asuminen on luontevin 

ratkaisu.  

 

Hietalahden ranta-asemakaava on rajattu alla olevaan karttaan punaisella. Kaava-alueella on 

muutoksen jälkeen vakituisen asumisen rantarakennuspaikkoja 13 % koko kaavan 

rakennuspaikoista.  

 
Lomarakentamisen ja vakituisen asumisen suhde Emäjoen vesistön rantayleiskaavassa. Tummemmalla ruskealla on kuvattu 
yleiskaavamuutoksen AP-paikat sekä Hietalahden ranta-asemakaavan muutoksen uudet AP-paikat.  

 

Yleiskaavassa loma- ja pientalorakentamisen rakennuspaikoilla on 250 k-m² rakennusoikeus. 

Ranta-asemakaavamuutoksella yhdelle rakennuspaikalle (kortteli 9, rakennuspaikka 5) osoitetaan 

rakennusoikeutta 315 k-m². Nähtävillä olleessa kaavaehdotuksessa oli rakennuspaikan 

rakennusoikeus 400 k-m². Nähtävillä olon jälkeen muut maanomistajat ovat esittäneet asiasta 

mielipiteitä ja ELY-keskus piti lausunnossaan rakennusoikeutta ja kerroslukua liian suurina. 

Naapurikunnissa vakituisen asumisen rakennuspaikoilla rakennusoikeudet ovat asema- ja 

yleiskaavoissa uusilla alueilla 350–450 k-m², joten toivottu rakennusoikeus ei sinänsä ole mutta 

lähialueen rakentamis- ja kaavoitustilanne sekä naapureiden mielipiteet huomioiden on 

uudet vakituisen 
asumisen 
rakennuspaikat  
5 kpl 

Emäjoen vesistön 
rantayleiskaava 

Emäjoen vesistön 
rantayleiskaava 

Hietalahden ranta-
asemakaava 



Hyrynsalmen kunta • Hietalahden ranta-asemakaavan muutos • EHDOTUS 20.10.2014 

 

26 

 

maanomistajan kanssa käyty neuvotteluja, joiden jälkeen rakennusoikeuden määrää 

rakennuspaikalla on vähennetty ehdotuksesta. Maanomistaja on joutunut luopumaan osasta 

laajennushankkeitaan kokonaisrakennusoikeuden pienentyessä. 

 

Ranta-asemakaavassa rakennusoikeus ja rakennusalat pystytään määrittämään yleiskaavaa 

tarkemmin. Rakennuspaikan rakennusala on rajattu niin, että maisemallisesti herkimmät alueet 

jäävät rakentamisen ulkopuolelle. Kerrosluku II on osoitettu vain päärakennuksen kohdalle, 

muualla on rakennettava yhteen tasoon.  

 

ELY-keskuksen ja kunnan edustajat sekä maanomistaja ovat tehneet rakennuspaikalla 

katselmuksen, jossa todettiin, että suunnitellut rakennushankkeet eivät ole uhka luonto tai maisema-

arvoille.  

3.3 Kaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin 

Tavoite Otettu huomioon kaavassa 

Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 

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

Luontoarvot on otettu huomioon ja säilytetään. 

Loma-asumisen viihtyisyyden säilymiseksi 
kaavassa on pyritty siihen, että pysyvä 
asuminen ei häiritse loma-asumista. 
Rakentamistapaa ja tontin käyttöä on ohjattu 
niin, että kielteiset maisemavaikutukset ovat 
mahdollisimman vähäiset. 

3.4 Kaavan vaikutukset 

3.4.1 Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön 

Kaavamuutosalueen rakennuspaikat ovat pääosin jo rakentuneet kaavan mukaiseen käyttöön. 

Asukkaat voivat nyt kehittää rakennuspaikkojaan toivomaansa suuntaan. Lisärakentaminenkin on 

mahdollista.  

 

Vakituinen asuminen ja loma-asuminen ovat luonteeltaan erilaisia ja saattavat aiheuttaa häiriötä 

toisilleen. Kaava-alueen tontit ovat väljiä ja loma-asuintontteja ei ole omakotitalotonttien väleissä, 

jolloin häiriön mahdollisuus on pienempi. Silti esimerkiksi polttopuiden tekeminen talven varalle 

on vakituiseen asumiseen liittyvä normaali askare, joka saattaa rauhallisuutta ja hiljaisuutta 

etsivästä lomalaisnaapurista tuntua häiriöltä.  

 

Asuinympäristönä alue saattaa olla sellaista, että esimerkiksi lapsille ei ole kavereita aivan lähi-

alueella. Matkat taajaman harrastuksiinkin ovat pitkiä; toisaalta matkat esimerkiksi veneily- tai 

luontoharrastuksiin ovat lyhyitä. On esitetty, että tällainen lieveasutus, joka sijaitsee 

vilkasliikenteisen tien varressa, vähentää lasten omaehtoisen liikkumisen määrää, koska heitä 

joudutaan ihan turvallisuussyistä kuljettamaan kaikkialle.  

 

3.4.2 Vaikutukset maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon 

Alueelle tulee lisää rakentamista, mikä jossain määrin lisää vaikutuksia vesistöön lisääntyneiden 

jätevesien myötä.  
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3.4.3 Vaikutukset kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja 
luonnonvaroihin 

Alueella on tehty luontoselvitys, jonka mukaan kaavan muuttamisella ei aiheuteta vahinkoa 

luonnonarvoille ja monimuotoisuudelle. Kallioniemen alueen koillisosaan on maa- ja 

metsätalousalueelle merkitty luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä kohde, joka on 

kalliometsää.  

3.4.4 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen 
sekä liikenteeseen 

Alue on ollut lomarakentamisen aluetta, jonne nyt sijoittuu myös vakituista asumista. Pysyvän 

asumisen lisääntyminen taajaman ulkopuolella hajauttaa yhdyskuntarakennetta, millä on 

negatiivisia vaikutuksia kunnan talouteen. Palvelujen tuottaminen (esim. koulukyydit, kotihoito, 

teiden kunnossapito) taajaman ulkopuolelle on kalliimpaa. Kunnan kannalta edullista on se, että 

asukkaat kustantavat pääasiassa kaiken infran, kuten kaivot, jätevesijärjestelmät, tiet. Uudet tai 

kuntaan jäävät vakituiset asukkaat tuovat kuntaan verotuloja ja lisärakentaminen lisää 

kiinteistöveroja.  

 

Kunta on puntaroinut vakituisen asumisen Hyrynjärven rannalle sijoittamisen vaikutuksia ja 

näkemys on sellainen, että vakituista asumista sallitaan maanomistajien toivomalla tavalla, mikäli 

rakentamisen edellytykset muutoin täyttyvät.  

 

Liikenne alueella lisääntyy. Asukkaat kulkevat palvelujen ääreen todennäköisesti omilla autoilla. 

Julkista liikennettä on tarjolla jonkin verran. Kaavaratkaisu ei edistä kevyen liikenteen kasvua. 

Valtatien varteen ei ole tulossa kevyen liikenteen väylää ja tien piennaralueet ovat kapeat, joten 

kävely tai pyöräily on myös liikenneturvallisuuden kanalta riskialtista.  

 

Vesihuolto alueella on toteutettu kiinteistökohtaisesti.  

 

3.4.5 Vaikutukset maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun 
ympäristöön 

Alue on jo hyvin pitkälle toteutunut ja maisema on selvästi rakennettua ympäristöä. Loma-asuin-

käytössä olevat rakennuspaikat ovat metsäisiä ja rakennuksia tuskin erottaa järveltä tai tieltä. 

Vakituisessa asuinkäytössä jo olevat rakennuspaikat ovat selvästi runsaammin rakennettuja ja piha-

alueet ovat laajempia, kuten eri käyttötarkoitusten luonteeseen kuuluukin. Kaavassa on kuitenkin 

yleismääräyksissä esitetty, että rakentaminen toteutetaan siten, että mahdollisimman vähän rikotaan 

maanpintaa, muutetaan sen tasoa tai kaadetaan puustoa ja rakennusten ja rantaviivan välinen puusto 

ja muu kasvillisuus on säilytettävä mahdollisimman suojaavana, jotta maisemalliset vaikutukset 

eivät olisi niin voimakkaita.  
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3.5 Kaavamerkinnät ja -määräykset 
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3.6 Nimistö  

Kaava-alueen nimistö säilyy ennallaan. 

 

4 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 
Maanomistajat toteuttavat asemakaavaa omaan tahtiin.  

 

 

 


