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2.1 Kaavaprosessin vaiheet 

Kaavan laatiminen on lähtenyt liikkeelle UPM-Kymmene Oyj:n aloitteesta, kun yhdelle 
myydylle kaavan rakennuspaikalle olisi haluttu rakentaa omakotitalo eikä kaava sitä 
mahdollistanut. Kunnan kanssa käytiin välittömästi neuvotteluja muutoksen tekemi-
sestä ja sen laajuudesta. Myös kunnan omistama alue tuli osittain mukaan muutok-
seen. 
 
Kaavanmuutoksen tekijäksi valittiin alueen aiemman kaavan laatinut KimmoKaava.  
Kaavaluonnos oli nähtävillä 21.4.-21.5.2015 välisen ajan. Viranomaisneuvottelu pi-
dettiin 13.5.2015. 
 
Hyrynsalmen ympäristölautakunta päätti 26.5.2015 asettaa kaavaehdotuksen nähtä-
ville siten, että myös leirintäalueen RM –alue otetaan muutokseen mukaan. Ehdotus 
oli nähtävillä 17.6.-17.7.2015 välisen ajan. Hyrynsalmen ympäristölautakunta … 
201… ja kunnanhallitus … 201… esittivät kaavan hyväksymistä kunnanvaltuustolle, 
joka hyväksyi sen … 201…. 

2.2. Asemakaava 

Vonkan asemakaava käsittää varsin suppean alueen hieman irrallaan Hyrynsalmen 
Kirkonkylän muusta asemakaavasta. Muutoksella muutetaan ainoastaan eräiden 
kortteleiden käyttötarkoitusta ja rakennusoikeutta sekä tehdään vähäisiä muutoksia 
kortteleiden ja rakennuspaikkojen rajoihin. 

2.3. Asemakaavan toteuttaminen 

Maanomistajat tai heidän vuokralaisensa vastaavat kaavan toteuttamisesta rakenta-
misen osalta. Loiste Sähköverkko Oy vastaa sähköhuollosta. Alueella on jo vesi- ja 
viemäriverkosto, johon rakentaminen liittyy. Toteutuminen lähtee todennäköisesti liik-
keelle varsin pian kaavan vahvistumisen jälkeen, koska käyttötarkoituksen muutos on 
ainakin yhden alueelle rakentamista suunnitteleman edellytyksenä kaupan tekemisel-
le. 

 
Kuva 3 Alueen sijainti havainnekuvalla ja suhteessa Hyrynsalmen keskustaan 
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3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus 
 

Alue on rantatöyrästä lukuun ottamatta varsin tasaista, mäntyvaltaista kangasta. Hy-
rynjärvi on alueen kohdalla noin 500-600 m leveä ja täten varsin järvimäinen. Vonkan 
kaava-alueella on toimiva leirintäalue, johon kuuluu suurehko ravintolarakennus, pie-
nehköjä mökkejä, saunoja ja huoltorakennuksia. Tiestö on pääosin toteutunut met-
sään syntyneinä ajourina.   

 
3.1.2 Luonnonympäristö 

 
 Alueen puusto on rannan puolella täysikasvuista mäntymetsää. Rannoilla on jonkin 

verran lehtipuita, pääasiassa koivua ja pihlajaa. Sisämaassa on nuorempaa mänty-
taimikkoa. Alueen kulutuskestävyys on välttävä, koska alue on pääasiassa kuivaa 
mäntykangasta. Kulkeminen on syytä ohjata rakennettaville poluille ja reiteille. 

 
 Korkeuserot vaihtelevat Hyrynjärven n. 155.13-156.84 m vaihteluvälin tasosta n. 162 

m tasoon. Korkeuseroa on täten n. 5-7 m riippuen järvenpinnan tasosta. Korkeusero 
tulee alueen pohjoisosassa varsin lyhyellä rantatöyrään matkalla. Eteläosan rinne on 
loivempaa. Korkeustasoja on kuvattu liitekartalla laajemmin alueen ympäriltä.  

 

  
 Kuva 4 Alueen korkeustasot 
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 Ranta on hiekkapohjaista. Osa hiekasta on alueelle uimarantaa varten tuotua. Vesis-
tö on varsin puhdas, koska merkittäviä kuormittavia tekijöitä ei juuri ole.  

 
 Alueen luonnonympäristöä on kuvattu selostuksessa olevilla valokuvilla, kartoilla sekä 

liitteenä olevassa alkuperäisen kaavan luontoselvityksessä. 
  

   
Kuva 5 Rantatöyräs UPM:n alueella ja sota-aikainen kaivanto  

 
3.1.3 Rakennettu ympäristö 

 
Kaava-alueella on leirintäalueen rakennuksia yli 20 kpl. Suurin osa leirintäalueen ma-
joitusmökeistä on pieniä, kesäkäyttöisiä eivätkä vastaa tämän hetken vaatimuksia. 
Päärakennus on hyväkuntoinen, samoin osa muista rakennuksista. Alueella ja sen 
ympäristössä on lisäksi sota-aikaisten rakennusten kivijalkoja kymmeniä kappaleita. 
Alueen sisääntulotie on rakennettu kestopäällysteisenä. Muutoin tiestö on pääosil-
taan kuivaan mäntykankaaseen syntyneitä ajouria. 
  
Alueella on olemassa oleva vesi- ja viemärijohtoverkosto. 
 
20 kV sähkölinja tulee alueelle sisääntulotietä noudattaen.  
 
3.1.4 Maanomistus 

 
Salmen tila 105-401-119-49 on UPM-Kymmene Oyj:n omistama. Tämä tila ulottuu 
laajalti kaava-alueen ulkopuolelle. Hyrynsalmen kunta omistaa Vonkan tilan 105-401-
1-52. 

 

3.2. Suunnittelutilanne 

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 
 

 Kainuun maakuntakaava on maakuntavaltuuston 7.5.2007 hyväksymä ja Valtioneu-
vosto on vahvistama 29.4.2009. Ote maakuntakaavasta ja sen merkinnöistä on ohes-
sa. Punainen ympyrä esittää muutosalueen sijaintia. Alue on maa- ja metsätalousval-
taista aluetta (M) ja se kuuluu poronhoitoalueeseen. Alueen lähellä on maakunnalli-
sesti arvokas kulttuurihistoriallinen kohde tai alue sekä valtakunnallisesti merkittävät 
Koppeloniemen ja Vonkan esihistorialliset asuinpaikat käsittävä muinaismuistokohde.  
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 Kuva 6 Ote maakuntakaavasta ja sen merkinnöistä 

  
Kainuun maakuntavaltuusto on hyväksynyt 1. vaihemaakuntakaavan 19.3.2012 kos-
kien lähinnä Vuosangan ampuma-aluetta melualueineen Kuhmossa. Kohteita ei täten 
ole ranta-asemakaava-alueen lähellä, mutta yleismääräykset koskevat aluetta. Ympä-
ristöministeriö on vahvistanut kaavan 19.7.2013 ja se on saanut lainvoiman KHO:n 
päätöksellä 16.2.2015. Kaupan vaihemaakuntakaava on hyväksytty maakuntaval-
tuustossa 1.12.2014 ja tuulivoimamaakuntakaavan luonnos on ollut nähtävillä 11.8.-
12.9.2014. Niissä ei ole varauksia asemakaava-alueen lähellä lukuun ottamatta tuuli-
voimala- ja sähkölinjavarauksia Hyrynsalmen taajaman lähettyvillä. 

  

  
 Kuva 7 Ote tuulivoimamaakuntakaavan luonnoksesta 

 
 Hyrynsalmen kunnanvaltuusto on 15.11.2004 § 47 hyväksynyt Emäjoen vesistön 

rantayleiskaavan. Kaava on tullut voimaan 9.8.2007. Ote osayleiskaavasta tärkeimpi-
ne merkintöineen on ohessa. 
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 Kuva 8 Ote Emäjoen rantayleiskaavasta merkintöineen 

  
 Vonkan alueen asemakaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 28.8.2008 § 23. Kaa-

van karttaosa on ohessa. Muutos koskee kortteleita 301, 302 ja 305-308 sekä niihin 
liittyviä virkistys- ja liikennealueita. Pääasiassa kortteleiden käyttötarkoitus ja raken-
nusoikeus muuttuvat. Kortteleissa 301 ja 302 tehdään vähäisiä muutoksia niiden ra-
joihin. 
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 Kuva 9 Voimassa oleva Vonkan asemakaava 

  
 Hyrynsalmen kunnanvaltuusto on 17.6.2013 § 36 hyväksynyt rakennusjärjestyksen. 

Siinä on kaava-alueiden ulkopuolella ranta-alueiden lomarakennuspaikkojen raken-
nettavaksi sallituksi kerrosalaksi merkitty enintään 250 m2, kuitenkin enintään 7 % 
rakennuspaikan pinta-alasta. Asuinrakennuspaikan kerrosala on 500 m2 ja kuitenkin 
enintään 10 % rakennuspaikan pinta-alasta. Saunan kerrosala saa olla 30 m2. 

 
 Alue ei ole rakennuskiellossa. 
 
 Pohjakartta on laadittu mittakaavassa 1:2000. Kartta on hyväksytty 16.11.2007. Kart-

ta on ajan tasalla muutosalueen osalta. Vonkanmutkan tie on rakennettu aiemman 
kartoituksen jälkeen. 

 
 Kaava-alueen ja sen lähistön muinaismuistojen tiedot ovat ohessa. Koppeloniemen ja 

Vonkan esihistorialliset asuinpaikat ovat valtakunnallisesti merkittäviä muinaisjään-
nösalueita. 
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 Kuva 10 Muinaismuistolöytöjen kuvailutiedot. Osa kohteista on kaava-alueen ulkopuolella. 

 

Alueen lähellä on kymmeniä sota-aikaisia rakennusten kivijalkoja ja muita jäännöksiä. 
Niiden tietoja on inventoitu rantayleiskaavassa ja asemakaavassa.  
  

 
Kuva 11 Sotahistoriallisten kohteiden tietoja 
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Kuva 12 Sota-aikaisen rakennuksen kivijalka korttelin 302 vieressä 

 

4.1. Asemakaavan suunnittelun tarve 

Osa kaava-alueiden kortteleista mahdollistaa myös pysyvän asumisen loma-
asumisen ohella (AO/RA –merkintä). Vastaava mahdollisuus halutaan myös kortte-
leihin 302 ja 305-308. Korttelin 301 rajausta hieman muutetaan, jotta suurin osa ny-
kyisistä majoitusrakennuksista jää RM –alueen sisälle. 

4.2. Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 

Kaavan muuttaminen on lähtenyt liikkeelle UPM-Kymmene Oyj:n aloitteesta v. 2014 
lopulla alueelta rakennuspaikkaa ostavan toiveiden perusteella. 
 
Kaavan luonnostelu alkoi vuoden 2014 marraskuussa kunnan kanssa 19.11.2014 
käytyjen keskustelujen jälkeen. Maankäyttötoimikunta 28.11.2014 § 45, ympäristölau-
takunta 18.12.2014 § 3 ja kunnanhallitus 24.3.2015 § 67 päättivät käynnistää kaa-
vanmuutoksen. Maanomistaja vastaa kaavoituskustannuksista. Myös kunta halusi 
osalle alueistaan kaavanmuutosta. 
 

4.3. Osallistuminen ja yhteistyö 

4.3.1. Osalliset 
 

Osallisia ovat ainakin seuraavat tahot: 
 
- maanomistajat ja asukkaat 

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

- kunnan hallintokunnat 
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rakennusvalvonta 
ympäristötoimi 
tekninen toimi  

- yhdyskuntatekniikka 
Loiste Sähköverkko Oy 
Hyrynsalmen kunta 
Fortum 

- viranomaiset 
Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan ely -keskukset 
Kainuun liitto -kuntayhtymä 
Kainuun museo 
Kainuun pelastusliikelaitos 

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

 
Uuden maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on 
päivätty 30.3.2015 ja se on nähtävillä 21.4.2015 alkaen.  Suunnitelma on liitteenä. 
 
4.3.3. Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 

 
Kaavan laatimisen yhteydessä on käyty mm. seuraavia neuvotteluja: 

- 19.11.2014 neuvottelu kunnan (Ari Nurkkala, Tony Junkkari ja Ulla-Maija Oika-
rainen), UPM-Kymmene Oyj:n (Matti Huhtala ja Lauri Huttunen) ja kaavoittajan 
(Kimmo Mustonen) kesken työn aloittamisesta ja lähtökohdista 

- 16.1.2015 maastokäynti ja neuvottelu kunnan (Tony Junkkari ja Ulla-Maija Oika-
rainen) ja kaavoittajan (Kimmo Mustonen) kesken työn aloittamisesta, kaava-
luonnoksesta ja lähtökohdista 

 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 21.4.2015 alkaen. Kaavan 
valmisteluaineisto (=kaavaluonnos) oli nähtävillä 21.4.-21.5.2015 ja kaavaehdotus 
17.6.-17.7.2015.  

 
4.3.4. Viranomaisyhteistyö 

 
Kyseessä on merkitykseltään vähäinen kaavanmuutos, jolla muutetaan rakennus-
paikkojen käyttötarkoitusta ympäristöä vastaavaksi ja tehdään vähäisiä muutoksia 
niiden rajoihin, joten viranomaisyhteistyö hoidetaan pääasiassa keskusteluilla ja lau-
suntopyynnöillä. 
 
Viranomaisneuvottelu on pidetty 13.5.2015. Sen muistio on ohessa: 
 

*************************************** 
HYRYNSALMEN VONKAN ASEMAKAAVAN OSITTAISEN MUUTOKSEN VIRANOMAISNEUVOTTELU 

13.5.2015 KLO 9.00-9.30 
KAINUUN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS 

 
1 § AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN 

- puheenjohtaja Sirpa Lyytinen   Kainuun ely -keskus 
- muistion laatija Kimmo Mustonen  KimmoKaava 
- muut läsnäolijat Kari Pehkonen  Kainuun ely -keskus 

Jouko Saastamoinen -  ”  - 
Martti Juntunen  Kainuun liitto 
Esa Suominen  Kainuun museo 
Rauni Laukkanen  -  ”  - 
Niina Kinnunen  Hyrynsalmen kunta 
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Ulla-Maija Oikarinen -  ”  - 
Matti Huhtala  UPM 

 
 
2 § ASEMAKAAVATILANNE 

- kaavan vireilletulosta ilmoitettiin 21.4.2015. Kaavaluonnos on nähtävillä 21.4.-21.5.2015. Aineisto on toimitettu lausuntopyynnön yhtey-
dessä.   

- mielipiteitä ja lausuntoja ei vielä ole tullut 
 
3 § KAAVALUONNOS 

- UPM:n omistamien kortteleiden 305-308 käyttötarkoitusta muutetaan pelkän loma-asumisen mahdollistavasta RA –merkinnästä myös py-
syvän asumisen mahdollistavaan AO/RA –merkintään 

- kunnan omistaman korttelin 302 käyttötarkoitusta muutetaan pelkän loma-asumisen mahdollistavasta RA –merkinnästä myös pysyvän 
asumisen rivi- ja pientaloissa mahdollistavaan AP/RM –merkintään 

 
4 § KUNNAN, ELY –KESKUKSEN JA MUIDEN VIRANOMAISTEN NÄKEMYKSET 

- Jussi Sääskilahti P-P ely –keskuksesta on sähköpostilla 7.5.2015 ilmoittanut, ettei osallistu neuvotteluun. Kaavaluonnoksesta ei ole huo-
mauttamista 

- Sirpa Lyytinen totesi, että 
o käyttötarkoituksen muutokset sinällään eivät ole MRL 54 § sisältövaatimusten vastaisia vaan ovat kunnan päätettävissä olevia 

asioita. Kunnan omistamassa korttelissa 302 merkintä on  hieman liian väljä. Vierekkäisille rakennuspaikoille saattaa tulla toi-
sistaan poikkeavia ja häiriintyviä toimintoja. Leirintäalueen käytön turvaaminen on tärkeää ja sillä tulee olla riittävästi rakennus-
oikeutta 

o kaavamääräyksiä on tarkennettava mm. RA/AO maininta määräykseen 4, s-1 ehkä tarpeeton, syytä käyttää rakennuspaikka 
nimitystä tontin sijasta 

o muutos ei ole MRL mukainen vähäinen muutos vaan on siinä määrin viakutuksiltaan merkittävä, että vaatii normaalin käsittelyn, 
kuten oas:iin on kirjattu 

- Ulla-Maija Oikarinen sanoi, että muutoksella halutaan lisätä valinnanmahdollisuuksia toteuttamiseen. Leirintäalue on myyty ja uusi ostaja 
on kiinnostunut kehittämään toimintaa 

- Martti Juntunen totesi, että kaavatyössä olisi hyvä pohtia myös Vonkan leirintäalueen kehittämistä ja mahdollisia laajentumistarpeita 
- Esa Suominen totesi, ettei muutosalueella ole s-1 –alueita tai muinaismuistoja. Uusia tutkimuksia ei tarvita eikä mitään uutta ole ilmennyt 
- Rauni Laukkanen katsoi, ettei ole huomautettavaa 
- Niina Kinnunen kertoi, että kunnassa on keskusteltu muutoksen tarpeellisuudesta, mutta siihen on päätetty lähteä, koska UPM:n esittämä 

muutos lähti liikkeelle 
- Kari Pehkonen totesi, että päätös käyttötarkoituksen muutoksista on kunnan käsissä. Eri toimintojen sekoittumisen mahdollisia vaikutuksia 

on arvioitava tarkemmin 
- Jouko Saastamoinen ilmoitti, ettei luonto-olojen suhteen ole huomauttamista eikä uusia selvityksiä tarvita 
- Matti Huhtala kertoi, että rannan lähellä olevat rakennuspaikat on jo varattu ja rakentaminen olisi tarkoitus aloittaa niin pian kuin mahdollis-

ta 
 
5 § TYÖN JATKOKÄSITTELY 

- tämä muistio mahdollisesti riittää lausunnoksi. Viranomaiset ilmoittavat siitä 21.5.2015 mennessä 
o Esa Suominen ilmoitti 15.5.2015 Kainuun museon puolesta, ettei lausuntoa erikseen anneta 
o Sirpa Lyytinen 19.5.2015 ilmoitti, että muistioon on kirjattu oleelliset asiat eikä lausuntoa anneta 
o Martti Juntunen on 19.5.2015 ilmoittanut korjaukset muistioon ja 20.5.2015 ilmoittanut, ettei liitto anna lausuntoa 

- kunnan luottamuselinten käsittely 
- kaavaehdotus nähtäville 

 
MUISTION VAKUUDEKSI 
 
Kimmo Mustonen 
 
JAKELU: 
- osanottajat sähköpostilla 

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

4.4. Asemakaavan tavoitteet 

4.4.1. Lähtökohtatavoitteet 
 

Valtioneuvosto on 30.11.2000 antanut päätöksensä maankäyttö- ja rakennuslain 22 § 
mukaisista valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. Ne tulivat voimaan 
1.6.2001. Tavoitteet on vähäisillä tarkistuksilla uudistettu 13.11.2008 tullen voimaan 
1.3.2009. Tavoitteiden tehtävänä on varmistaa: 

 valtakunnallisesti merkittävien seikkojen huomioon ottaminen maakuntien ja kuntien 
kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa 
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 auttaa saavuttamaan maankäyttö- ja rakennuslain ja alueidenkäytön suunnittelun ta-
voitteet, joista tärkeimmät ovat hyvä elinympäristö ja kestävä kehitys 

 toimia kaavoituksen ennakko-ohjauksen välineenä valtakunnallisesti merkittävissä 
alueidenkäytön kysymyksissä ja edistää ennakko-ohjauksen suunnitelmallisuutta ja 
yhtenäisyyttä 

 edistää kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanoa Suomessa sekä 
 luoda alueidenkäytöllisiä edellytyksiä valtakunnallisten hankkeiden toteuttamiselle 

 
Valtakunnallisen alueidenkäyttötavoitteet käsittelevät seuraavia kokonaisuuksia: 

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

 
Kaavan vaikutusta tavoitteisiin tai erityistavoitteisiin sekä niiden edistämistä on kuvat-
tu seuraavassa taulukossa.  

 

Tavoite  Kaavan vaikutus ja tavoitteen edistäminen 

  

Toimiva aluerakenne Alue on Hyrynsalmen keskustaajaman välittömässä läheisyydes-

sä ja mahdollistaa hyvin työmatkan myös Ukkohallan matkailu-

keskukseen. Vesi-, viemäri- ja sähköverkot on alueelle tehty. 

Muutos tukee tavoitteen toteutumista. 

  

Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja 

elinympäristön laatu 

Yhdyskuntarakenteeseen ei ole merkittävää vaikutusta. Raken-

taminen tulee pieneltä osalta kuntakeskuksen palveluja. Tulvan 

vaikutus on kaavamääräyksissä huomioitu. Lähistöllä ei ole me-

lua aiheuttavaa toimintaa. Tavoitetta edistetään täten vähäisessä 

määrin. 

  

Kulttuuri- ja luonnonperintö, vir-

kistyskäyttö ja luonnonvarat 

Alueen kulttuuriympäristö-, rakennusperintö- ja muinaismuisto-

kohteet on inventoitu ja otettu huomioon jo aiemmassa kaavassa. 

Vesistöjen ja lähialueiden virkistyskäyttömahdollisuuksia voi-

daan hyödyntää, mutta lisäpainetta niihin ei suuntaudu. Jätevesi-

en käsittely hoidetaan liittymällä viemäriverkostoon, joten pinta- 

tai pohjaveden tila ei heikenny. Luontoarvoiltaan merkittävim-

mät alueet on jätetty rakentamisen ulkopuolelle. Tavoitetta edis-

tetään täten vähäisessä määrin. 

  

Toimivat yhteysverkostot ja ener-

giahuolto 

Nykyiset yhteysverkostot riittävät alueen liikennöintiin ja tekni-

seen huoltoon eikä lisäkuormitusta aiheudu. Tavoitteen toteutu-

mista edistetään hyvin. Rakennettujen verkostojen käyttöaste pa-

ranee. 

  

Helsingin seudun erityiskysymyk-

set 

Kaavalla ei ole näihin minkäänlaista vaikutusta eikä tavoitetta 

edistetä. 

  

Luonto- ja kulttuuriympäristöinä 

erityiset aluekokonaisuudet 

Rannikkoalueen, Lapin tunturialueen tai Vuoksen vesistöalueen 

erityispiirteiden säilymiseen ei kaavalla ole vaikutusta, joten ta-

voitetta ei edistetä 

 
Maakuntakaavassa alueelle on merkitty kulttuurihistoriallinen kohde tai alue ja mui-
naismuistokohde. 1. vaihemaakuntakaava eikä vireillä oleva maakuntakaavoitus kos-
ke kaava-aluetta muutoin kuin yleismääräysten osalta.  
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Emäjoen rantayleiskaavassa kaava-alue on merkitty leirintäalueeksi (RL). Lisäksi 
merkinnöissä on huomioitu venevalkamat, uimarannat, muinaismuistokohteet ja kult-
tuurihistoriallisesti arvokas kohde. 
 
Kunnan alkuperäisen kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on todettu, että 
Vonkan alueesta on tarkoitus kehittää monipuolinen matkailu-, leirintä- ja virkistys-
alue.  
 
Asemakaavan muutos pyritään laatimaan siten, että em. tavoitteet toteutuvat. Alueel-
la voidaan yhdistää Hyrynsalmen keskustaajaman läheisyys, sen palvelut ja jo toimi-
va matkailualue. Alue palvelee sekä kuntalaisia että matkailijoita sekä tarjoaa miellyt-
tävän vesistön lähellä olevan asuinalueen.  
 

 
Kuva 13 Alueella ja etenkin sen pohjoispuolella on lukuisia sota-aikaisia rakennusten perustuksia 

 

  
Kuva 14 Kivijalka tammikuussa 2015 

 
4.4.2. Työn aikana syntyneet tavoitteet 
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Muutoksen tavoitteena on muuttaa muutamien rakennuspaikkojen käyttötarkoitusta 
siten, että pysyvä asuminen on mahdollista lähes kaikilla rakennuspaikoilla. Tällä 
alueella ei pysyvän asumisen, loma-asumisen ja matkailutoimintojen sekoittuminen 
aiheuta merkittäviä haittavaikutuksia. Leirintäalueen RM –alueen rajoihin tehdään vä-
häisiä muutoksia. 

4.5. Asemakaavaratkaisujen vaihtoehdot ja niiden vaikutukset 

4.5.1. Alustavat vaihtoehdot ja niiden arviointi 
 

Eri vaihtoehtoja ei laadita, koska kyseessä on lähinnä vain kortteleiden käyttötarkoi-
tuksen muutos.  
 
4.5.2. Ratkaisun valinta ja perusteet 

 
Käytyjen keskustelujen perusteella on päädytty siihen, että muutos koskee vain kort-
teleiden 301, 302 ja 305-308 käyttötarkoituksen ja rakennusoikeuden muutosta. Kun-
ta liittyi mukaan omien alueidensa osalta kaavan muutokseen. Kunnan alueelle mah-
dollistetaan myös matkailutoiminnan sijoittuminen muutosalueelle. 
 

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 
 
Kaava-alueella on toimiva leirintäalue. Sen osalta ei nyt tehdä muutoksia kaavaan 
vähäisiä rajan tarkistuksia lukuunottamatta. Muilta osin kaava ei ole vielä toteutunut. 
Rakentaminen liittyy olemassa olevaan toimivaan yritykseen sekä toisaalta on lähellä 
Hyrynsalmen taajaman keskustaa ja palveluja.   
 
Kunnallistekniikka (tiet, sähköt, vesi- ja viemärihuolto) on alueella kunnossa. Von-
kanmutkan tie on rakennettu. 
 

  
Kuva 15 Leirintäalueen portti syksyllä ja talvella 
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Kuva 16 Vonkanmutkan pää kohti rantaa. Tien vasemmalla puolella korttelit 305 ja 308 ja oikealla 306 ja 307 

 
Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 

 
Rakentaminen muuttaa hieman kohdealueensa maa- ja kallioperän pintakerroksia. 
Vähäisiä vaikutuksia voi olla myös vesistöön, mutta hyvin rajallisesti, koska rakennus-
ten jätevesien käsittelystä on annettu määräykset ja taajaman puhdistamo on lähellä. 
Ilmaan tai ilmastoon ei ole vaikutuksia,  
 
Kaava-alueen metsät ovat käsiteltyjä talousmetsiä ja tiestö pääosin jo rakennettu, jo-
ten kaavoitus ja rakentaminen eivät vaikuta haitallisesti luonnonympäristöön ja sen 
säilymiseen.  Arvokkaimmiksi katsotut luonto- ja muinaismuistokohteet ovat alkupe-
räisessä kaavassa jääneet rakentamisen ulkopuolelle. Niitä voidaan hyödyntää alu-
een matkailussa. Rantatöyrään säilyminen on varmistettu kaavamääräyksillä. Muita 
merkittäviä luonnonarvoja tai erityiskohteita ei ole. Kaava-alue ei ole pohjavesialuetta.  
 
Rakentamisalueilla pintakasvillisuus poistuu ja saattaa lähialueilla muuttua. Kortteli-
alueilla ei kuitenkaan ole merkittävää kasvillisuutta ja samantyyppistä aluetta jää 
myös rakentamisen ulkopuolelle. 

 
Kaava-alueen itäpuoleinen vesistö on varsin kapea, joten rakentaminen ei vaikuta 
kaukomaisemiin.  Lähempää tarkastellen maisemakuva hieman muuttuu, mutta kos-
ka alue on jo aiemman matkailurakentamisen, kaavan ja tiestön rakentamisen myötä 
otettu rakentamiskäyttöön ja alue on taajaman välittömässä läheisyydessä, ei muutos 
ole kovin merkittävä. Alueen puusto on varsin peittävää. 
 
Kaavanmuutoksella rakentamisyksiköiden määrä säilyy ennallaan nykykaavaan ver-
rattuna. Rakentaminen tulee ehkä hieman suurempana toteutumaan pysyvän asumi-
sen osalta verrattuna loma-asumiseen.  
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Kuva 17 Leirintäalueen hiekkaranta 

 

Vaikutukset talouteen 
 
Alueelle on ulkoinen tiestö toteutettu siten, että se palvelee myös lisääntyvää pysyvää 
asumista. Sisäistä tiestöä on rakennettava muun rakentamisen myötä lähinnä kortte-
liin 302. Maasto ja maaperä on kaiken rakentamisen kannalta edullista kuivaa, tasais-
ta, hiekkapohjaista kangasmaastoa. Rakentaminen ei aiheuta maanomistajille, raken-
tajille tai yhteiskunnalle suuria kustannuksia vaan on päinvastoin erittäin edullista. 
Rakentaminen ja parantuvat palvelut tukevat osaltaan Hyrynsalmen pysyvän asutuk-
sen säilymistä.  Teiden kapasiteetti riittää hyvin alueelta tulevalle liikenteelle.  
 

 
Kuva 18 Alueen sisääntulotie 

 
Vaikutukset terveellisyyteen ja turvallisuuteen 

 
Jätevesien ja muiden jätteiden käsittely hoidetaan määräysten mukaisesti. Terveys-
riskejä ei aiheudu. 
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Sisääntulotie on rakennettu siten, että hälytysajoneuvoilla on hyvä pääsy alueelle. 
Muu tiestö toteutetaan vaatimukset täyttävällä tavalla. Alueen viitoitus suoritetaan to-
teutumisen yhteydessä. 
 

Vaikutukset eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä 
 
Vapaa liikkumismahdollisuus ei merkittävästi vähene alueella kaavan toteuduttua. 
Matkailijoita varten on toteutettava ulkoilu- ja liikuntareittejä, jotka palvelevat myös 
paikallista asutusta. Rakentamisen ulkopuolelle jäävät laajat alueet mahdollistavat 
hyvät reitit ja liikkumismahdollisuudet rannan lähellä ja muualla. Alueen ydintoimin-
nan ollessa matkailu, on sen kannalta välttämätöntä, että matkailijat, retkeilijät ja ul-
koilijat pääsevät hyvin alueelle kesällä ja talvella maalta sekä vesistöltä. 
 
Hyrynjärvi on varsin pieni järvi eikä sillä ole merkittävästi rantojen maanomistajien ul-
kopuolisia käyttäjiä, joskin jonkin verran kalastusta harrastetaan. Emäjoen vesistö on 
laaja ja pitkä, mutta sen voimalaitokset haittaavat veneilyä merkittävästi. Pohjoiseen 
Aittokoskelle tulee kuitenkin matkaa lähes 30 km ja etelään Seitenoikealle n. 15 km. 
 

Vaikutukset sosiaalisiin oloihin 
 
Rakennuspaikkojen sijoittelu on tehty tiiviisti, jolloin alueesta muodostuu yhtenäinen 
matkailu-, asumis- ja lomailualue. Lähes joka puolella ympärillä on laajat rakentamat-
tomaksi jäävät ulkoilu- ja retkeilymahdollisuudet. Kainuun monipuoliset, muut matkai-
lukohteet (mm. Ukkohalla) ovat varsin lähellä. Alue on lisäksi Hyrynsalmen taajaman 
välittömässä läheisyydessä, joten tiivis rakentaminen puoltaa paikkaansa. Rakenta-
misesta ei todennäköisesti aiheudu merkittäviä haitallisia sosiaalisia vaikutuksia, 
vaikka alueella tulee sekoittumaan matkailutoiminta, loma-asuminen ja pysyvä asu-
minen. Pysyvä asuminen alueella estää mahdollisesti talven aikana tyhjillään tai va-
jaakäytössä olevien matkailu- ja lomarakennusten ja –kohteiden vahingoittamisen. 
 

Vaikutukset kulttuuriin 
 
Alueen kulttuurihistorialliset arvot on inventoitu ja ne on tarkoitus säästää. Toivotta-
vaa on, että alueen muinaishistoriallinen ja sotahistoriallinen arvo tuodaan myös mat-
kailutoiminnassa esille opasteilla, reiteillä jne. Metsät ovat käsiteltyjä talousmetsiä. 
Muutos ei aiheuta merkittäviä muutoksia rantamaisemaan. Rantaviiva on alueen koh-
dalla otettu rakentamiskäyttöön. Rakentaminen hyvin toteutettuna tukee ja täydentää 
Hyrynsalmen taajaman ja sen ympäristön asutusta ja loma-asutusta.  
 
Korttelissa 302 oleva majoitusrakennus on jo aiemmassa kaavassa määrätty suojel-
tavaksi sr –merkinnällä. Muutoksessa merkintä säilyy ennallaan. 
 
Kaikista aluetta koskevista talon-, tien-, kunnallistekniikan yms. rakennustoimenpitei-
den tekemisestä tulee ilmoittaa Kainuun museolle ja sille varata mahdollisuus tutki-
musten tekoon. 
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Kuva 19 sr -merkinnällä oleva vanha majoitusrakennus 

 

 
Kuva 20 Hyrynsalmi on vanhaa tervanpoltto- ja kuljetusaluetta 

 
Muut kaavan merkittävät vaikutukset 

 
Kaavalla eikä kaavanmuutoksella ei ole merkittäviä muita vaikutuksia. 
 
4.5.3. Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset 

 
 Hyrynsalmen maankäyttötoimikunnan 28.11.2014 § 45, ympäristölautakunnan 

18.12.2014 § 3 ja kunnanhallituksen 24.3.2015 § 67 päätökset kaavoituksen 
käynnistämisestä  
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Kaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä 21.4.-21.5.2015. Huomautuksia ri jätetty 
ja lausunnon antoi vain Pohjois-Pohjanmaan ely –keskus 6.5.2015. Sillä ei ollut huo-
mautettavaa. Kainuun ely –keskus, Kainuun museo ja Kainuun liitto ovat edellä selos-
tetun 13.5.2015 pidetyn viranomaisneuvottelun yhteydessä todenneet etteivät anna 
lausuntoa vaan neuvottelun muistio riittää. 
 
Kunnan ympäristölautakunta päätti 26.5.2015 kaavaehdotuksen asettamisesta näh-
täville siten, että kortteli 301 otetaan vielä muutokseen mukaan ja nykyiset pienet ma-
joitusrakennukset suojeltua rakennusta lukuun ottamatta sijoitetaan korttelin sisälle. 
 
Kaavaehdotus oli nähtävillä 17.6.-17.7.2015. Huomautuksissa ja lausunnoissa to-
dettiin seuraavaa lisättynä kaavoittajan kommenteilla: 
 
- Paliskuntain yhdistys on 3.7.2015 jättämässään muistutuksessa kiinnittänyt huomiota poronhoidon 
huomioimiseen. Muutosalue kuuluu Hallan paliskunnan alueeseen, jossa eloporomäärä on 2700 ja po-
ronomistajia on 57 kpl. Hyrynsalmen uusilla asuinalueilla on tullut ongelmia porojen tullessa alueille 
esim. uuden nurmen ja istutusten houkuttelemina, jos porot ovat tottuneet laiduntamaan alueella ennen 
rakentamista. Vakituisten asuntojen osalta paliskunnalle on aiheutunut aitaus- ja korvausvelvoitteita. 
Lomarakentaminen herättää ristiriitoja ympäri poronhoitoaluetta. Kaavoituksessa tulisi huomioida poten-
tiaaliset ristiriidat ja etsiä ratkaisuja ennakkoon. Uusien tonttien ostajille tulisi tiedottaa tehokkaammin ja 
selkeämmin tontin sijaitsemisesta poronhoitoalueella. Poronhoitolaki on ensisijainen ohjauskeino, mutta 
kaavamerkintöjen ja –määräysten tulisi tulkita ja tukea tätä. Kaavaehdotuksesta ei ole pyydetty palis-
kunnan lausuntoa eikä kaavan vaikutuksia poronhoitoon ole selvitetty. Poronhoitolain mukainen vapaa 
laidunnusoikeus on ikiaikainen nautintaoikeus ja on voimassa kaikkialla poronhoitoalueella. Valtakunnal-
liset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) tulee tunnistaa suunnittelussa ja eri tavoitteiden mahdolliset ristiriidat 
on pyrittävä ratkaisemaan. Yleiskaavoitus ohjaa yhdyskuntarakennetta ja sen tarkkuus mahdollistaa po-
ronhoitoon liittyvien alueidenkäyttöratkaisujen tekemisen. Vonkan kaavan vaikutuksia poronhoitoon ei 
ole selvitetty. Vakituisten asuntojen osalta voi tulla korvausvaatimuksia ja –velvoitteita ja mahdollisen ai-
taamisen myötä menetetään laidunalueita. Kaavan yleismääräyksissä ja selostuksessa olisi aiheellista 
huomioida porotalous. Yleismääräyksiin voisi lisätä tekstin ”Rakennettaessa poronhoitoalueella on huo-
mioitava poronhoitolain 3 § takaama porojen vapaa laidunnusoikeus”. Alueen sijoittuminen Hallan palis-
kunnan alueelle tulisi mainita selostuksessa. Paliskuntaa tulisi kuulla ja mahdollisen aitaamisen suunnit-
telun ja toteutuksen osalta tulisi siihen olla yhteydessä. Paliskuntain yhdistys esittää Hyrynsalmen kun-
nalle yhteistyötä poronhoidosta ja porovahinkojen estämisestä kertovan tietopaketin koostamisesta uu-
sien tonttien haltijoille. 

- kaavanmuutoksen kohteena oleva alue on kunnanvaltuuston 15.11.2004 § 47 hyväk-
symässä Emäjoen vesistön rantayleiskaavassa suunnilleen samassa laajuudessa osoi-
tettu matkailutarkoituksiin (RL) kuin mitä myöhemmin tehdyssä asemakaavassa on 
osoitettu asuin-, loma- ja matkailurakentamiseen. Ilmeisesti rantayleiskaavan laadinnas-
sa on paliskuntaa kuultu ja poronhoito otettu huomioon kaavoituksessa kuten paliskun-
tain yhdistyskin lausunnossaan toteaa yleiskaavoituksen tehtäväksi. Alkuperäinen Von-
kan asemakaava on hyväksytty valtuustossa 28.8.2008 § 23. Nyt muutetaan pääasias-
sa vain rakennuspaikkojen käyttötarkoituksia. Nyt käsiteltävä kaavanmuutos ei täten ai-
heuta poronhoitoon merkittäviä muutoksia tai heikennyksiä eikä lisää aitaus- yms. vel-
voitteita huomattavasti. Kaavaselostusta voidaan täydentää  lausunnossa esitetyissä 
kohdissa. Vonkan alue on syytä ehkä aidata yhtenäisesti, mutta se ei vaadi kaavaan 
merkintöjä. Siitä kunta ja UPM maanomistajina sekä paliskunta voivat neuvotella keske-
nään. Kaava-asiakirjat on toimitettu paliskunnalle pyynnöstä nähtävilläoloaikana, mutta 
se ei ole antanut lausuntoa, joten erillistä lausuntopyyntöä ei ole tarpeen tehdä. Kunta 
voi laatia tietopaketin poronhoidon huomioimisesta yhdessä paliskunnan kanssa. Se-
kään ei vaikuta kaavaan. 

 
- Kainuun ely –keskus 10.7.2015 toteaa, ettei luonnoksesta ole annettu lausuntoa vaan asiat on käsitelty 
13.5.2015 pidetyssä viranomaisneuvottelussa. Ehdotuksessa on suurelta osin huomioitu neuvottelussa 
esiin tuodut seikat. Ehdotuksessa ely –keskus kiinnittää huomiota korttelin 302 ratkaisuun. Sen asuin-
pientalojen ja matkailua palvelevien rakennusten sekoittamista / yhdistämistä pidetään ongelmallisena ja 
mahdollisesti ristiriitoja aiheuttavana. Vaikutuksia tulisi arvioida mm. sosiaalisten vaikutusten arvioinnis-
sa. Ely –keskus tulkitsee, että kaavamääräys 7 koskee koko kaava-aluetta. Tästä tulkinnasta tulisi pyy-
tää Kainuun museon lausunto. 

- Hyrynsalmen kunnassa on rakentaminen varsin vähäistä. Sen vuoksi on syytä laatia 
kaavat mahdollisimman väljiksi, jotta erityyppisiin tarpeisiin voidaan osoittaa rakennus-
paikkoja ja alueita joustavasti eikä joka vaiheessa vaadita kaavanmuutoksia tai poik-
keamislupia. Leirintäalueen ja muun matkailutoiminnan luonne tulee todennäköisesti 
olemaan varsin pienimuotoista eikä asuntojen sijoittaminen sen yhteyteen aiheuta hait-
taa puolin eikä toisin. Korttelin 302 käyttötarkoitusta ei ole täten tarpeen muuttaa. Vaiku-
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tuksia eri toiminnoista voidaan arvioida selostukseen tarkemmin. Kaavamääräys 7 Kai-
nuun museon kuulemisesta koskee yksiselitteisesti koko aluetta ja kaikkea rakentamis-
ta. Täten on museota kuultava esim. talonrakennuksen yhteydessä, tehtäessä kaavatei-
tä tai suunniteltaessa virkistysalueille polkuja, latuja, reittejä tai muita virkistyspaikkoja.  

 
- Kainuun liitto 25.6.2015 toteaa, ettei sillä ole huomautettavaa 
- Pohjois-Pohjanmaan ely –keskus 16.6.2015 ilmoittaa, ettei sillä ole huomautettavaa 

 
Edellä esitetyt lisäykset ja täydennykset eivät ole olennaisia eikä ehdotusta ole tar-
peen asettaa uudelleen nähtäville. 
 
Hyrynsalmen ympäristölautakunta … 201.. esitti kunnanhallitukselle, joka …201… 
esitti kunnanvaltuustolle …... 

5.1. Kaavan rakenne 

5.1.1. Mitoitus 
 

Kaavanmuutokseen kuuluu rantaviivaa n. 220 m ja pinta-alaa n. 24345 m2.  
 
Kaavaluonnoksessa oli kortteleita mukana 5 kpl. Pinta-alat ja rakennusoikeudet olivat  
muutoksessa oheisen taulukon mukaiset. 
 
Kaavaehdotuksessa yksi kortteli tuli lisää ja muutoinkin alue hieman laajeni. Pinta-
alat ovat seuraavat: 

 

  VOIMASSA OLEVA LUONNOS EHDOTUS 

KORTT. KÄYTTÖ PINTA-ALA RAK.OIKEUS KÄYTTÖ PINTA-ALA RAK.OIKEUS KÄYTTÖ PINTA-ALA RAK.OIKEUS 

301 RM 3,735 2241       RM 3,7779 2267 

302 RA 0,65 750 AP/RM 0,6582 750 AP/RM 0,6207 750 

  VL 0,0082   VL     VL     

  VL 0,048         VL 0,0427   

305 RA 0,3917 500 AO/RA 0,3917 600 AO/RA 0,3917 600 

306 RA 0,4017 500 AO/RA 0,4017 600 AO/RA 0,4017 600 

307 RA 0,2857 250 AO/RA 0,2857 300 AO/RA 0,2857 300 

308 RA 0,2738 250 AO/RA 0,2738 300 AO/RA 0,2738 300 

  VL 0,2904   VL 0,2904   VL 0,2904   

  KATU 0,1738   KATU 0,133   KATU 0,1737   

  LP 0,05         LP 0,05   

YHTEENSÄ   6,3083 4491   2,4345 2550   6,3083 4817 
 

Vuodepaikkojen arvioitu määrä muutosalueen pienemmillä rakennuspaikoilla on 30-
40 kpl. RM –alueen rakennusoikeus mahdollistaa hyvinkin mittavan rakentamisen. 
Sen vuodepaikkoja ei ole laskettu, koska toteutustavasta ei ole tietoja.  
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Kuva 21 Leirintäalueen päärakennus rannan suunnasta kuvattuna 

 

 
Kuva 22 Päärakennus talvella 

 

5.1.2 Palvelut 
 

Kaava-alueelle tulee matkailijoita ja lomanviettäjiä palvelevia majoitus-, ravintola-, vir-
kistys- yms. palveluja. Ne ovat myös kuntalaisten käytettävissä. Muut palvelut ovat 
Hyrynsalmen keskustassa muutaman kilometrin päässä.  

5.2. Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 

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

5.3.1. Korttelialueet 
 

Korttelialueiden tiedot on esitetty edellä ja liitteenä olevassa tilastolomakkeessa. Ra-
kentaminen on keskitetty suppealle alueelle, jolloin kunnallistekniikka saadaan järke-
västi hoidettua ja muodostettua toimiva matkailu- ja asuinkeskus. Ympärille jää laajat 
koskemattomat virkistys- ja retkeilyalueet. Kaavassa on rakentamisen ohjaus esitetty 
varsin väljästi, mutta kuitenkin siten, että luonnon merkittävimmät piirteet on otettu 
huomioon. Rakentamistapamääräyksiä tai –ohjeita ei ole laadittu kaavamääräysten 
merkintöjä lukuunottamatta. Rakentamisen laadusta ja riittävästä yhtenäisyydestä 
huolehditaan pääasiassa toteutumisen yhteydessä. 
 

 
Kuva 23 UPM:n omistamaa aluetta leirintäalueen puolelta kuvattuna 

 

  
 Kuva 24 Korttelin 302 eteläosaa 

 
5.3.2. Muut alueet 

 
Muutosalueen muut alueet säilyvät ennallaan virkistys- (VL) ja katualueina. Vähäisiä 
muutoksia tulee korttelien 301 ja 302 kohdalla. 

5.4. Kaavan vaikutukset 

Kaavan vaikutukset on selostettu kappaleessa 4.5.2 ratkaisun valinnan yhteydessä. 

5.5. Ympäristön häiriötekijät 

Häiriötekijät ovat vähäiset. Vilkasliikenteisiä teitä ei ole lähistöllä ja järvellä moottori-
veneily ja talvella moottorikelkkailu on varsin vähäistä. Junarata ei aiheuta melua. 

5.6. Kaavamerkinnät ja –määräykset 

Kaavamerkinnät ja –määräykset ovat kaavakartalla. Kaavassa on käytetty ympäris-
töministeriön 1.5.2000 voimaan astuneen asetuksen mukaisia kaavamerkintöjä. 
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Luontoinventoinnin erityiskohteet sekä muinaismuisto- ja sotahistoriallisesti arvokkaat 
kohteet on myös kaavamääräyksillä huomioitu. Ne ovat suurelta osin nyt tehtävän 
muutoksen ulkopuolella. 

5.7. Nimistö 

Kaavatiet on nimetty opastuksen helpottamiseksi aiemman kaavan mukaisesti. 

6.1. Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 

Erityisiä suunnitelmia ei ole laadittu. Ohessa on kaava esitettynä v. 2011 ilmakuvalla. 
 

 
Kuva 25 Kaavaehdotus ilmakuvalla 

6.2. Toteuttaminen ja ajoitus 

Maanomistajat vastaavat kaavan toteuttamisesta. Loiste Sähköverkko Oy toteuttaa 
alueen sähköhuollon maanomistajan tilausten mukaisesti. Kunta on osittain maan-
omistajana ja vastaa osasta toteuttamiskustannuksia. 
 



HYRYNSALMEN KUNTA 
VONKAN ALUEEN ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS 28 
***************************************************************************************************************************************** 

*************************************************************************************************************** 
KIMMOKAAVA 

Asunto- ja lomarakennustonttien kysyntä sekä leirintäalueen yrittäjyys ja toteutustapa 
ratkaisevat toteutuksen aikataulun ja keston. Alue on ominaisuuksiltaan erittäin hyvin 
rakentamiseen soveltuvaa, taajaman lähellä olevaa, luonnoltaan ja maisemiltaan 
kaunista aluetta, joten alue tullenee toteutumaan varsin nopeasti. 
 

6.3. Toteutuksen seuranta 

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

 
 
 Kuusamossa, 30.3.2015, 28.5.2015 
  
 
 DI (maanmittaus, YKS 124) 
 
    Kimmo Mustonen 
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Asemakaavan seurantalomake 

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto 
Kunta 105 Hyrynsalmi Täyttämispvm 28.05.2015 

Kaavan nimi KIRKONKYLÄN VONKAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 

Hyväksymispvm   Ehdotuspvm 28.05.2015 

Hyväksyjä   Vireilletulosta ilm. pvm 21.04.2015 
 

Hyväksymispykälä   Kunnan kaavatunnus   
 

Generoitu kaavatunnus   
   

Kaava-alueen pinta-ala [ha] 6,3083 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]   
 

Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]   Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 6,3083 
 

  
   

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]    

Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset      Ei-omarantaiset    

Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset   Ei-omarantaiset   

 

Aluevaraukset 
Pinta-ala 

[ha] 

Pinta-ala 

[%] 

Kerrosala [k-

m²] 

Tehokkuus 

[e] 

Pinta-alan muut. 

[ha +/-] 

Kerrosalan muut. [k-

m² +/-] 

Yhteensä 6,3083 100,0 4817 0,08 0,0000 326 

A yhteensä 1,9736 31,3 2550 0,13 1,9736 2550 

P yhteensä             

Y yhteensä             

C yhteensä             

K yhteensä             

T yhteensä             

V yhteensä 0,3331 5,3     -0,0135   

R yhteensä 3,7779 59,9 2267 0,06 -1,9600 -2224 

L yhteensä 0,2237 3,5     -0,0001   

E yhteensä             

S yhteensä             

M yhteensä             

W yhteensä             

 

Maanalaiset ti-

lat 

Pinta-ala 

[ha] 

Pinta-ala 

[%] 

Kerrosala [k-

m²] 

Pinta-alan muut. 

[ha +/-] 

Kerrosalan muut. [k-

m² +/-] 

Yhteensä           

 

Rakennussuojelu 
Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos 

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] 

Yhteensä         
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Alamerkinnät 

Aluevaraukset 
Pinta-ala 

[ha] 

Pinta-ala 

[%] 

Kerrosala [k-

m²] 

Tehokkuus 

[e] 

Pinta-alan muut. 

[ha +/-] 

Kerrosalan muut. [k-

m² +/-] 

Yhteensä 6,3083 100,0 4817 0,08 0,0000 326 

A yhteensä 1,9736 31,3 2550 0,13 1,9736 2550 

AO/RA 1,3529 68,5 1800 0,13 1,3529 1800 

AP/RA 0,6207 31,5 750 0,12 0,6207 750 

P yhteensä             

Y yhteensä             

C yhteensä             

K yhteensä             

T yhteensä             

V yhteensä 0,3331 5,3     -0,0135   

VL 0,3331 100,0     -0,0135   

R yhteensä 3,7779 59,9 2267 0,06 -1,9600 -2224 

RA         -2,0029 -2250 

RM 3,7779 100,0 2267 0,06 0,0429 26 

L yhteensä 0,2237 3,5     -0,0001   

Kadut 0,1737 77,6     -0,0001   

LP 0,0500 22,4         

E yhteensä             

S yhteensä             

M yhteensä             

W yhteensä             
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Vonkan asemakaavan muutos 

 

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 

30.3.2015, täydennetty 22.5.2015 

 
Asemakaavan tarve ja suunnittelualueen rajaus 

 

UPM-Kymmene Oyj:n ja Hyrynsalmen kunnan omistuksessa oleva suunnittelualue kuuluu Emäjoen vesistön 

rantayleiskaavaan, jossa se on osoitettu leirintäalueeksi RL ja sen perusteella laadittuun Vonkan asemakaa-

vaan. Aluetta koskee sotamuistomerkkien vuoksi myös yleiskaavamerkintä sm 17, jonka alueella rantayleis-

kaava ei kaavamääräyksen mukaan ohjaa rakentamista. Vonkan alueesta on tarkoitus kehittää monipuolinen 

matkailu-, leirintä- ja virkistysalue, mikä on toiminnallisena lähtökohtana asemakaavoitukselle. Asemakaa-

van muutosalue koskee kortteleita 302 ja 305-308 sekä niihin liittyviä virkistys- ja katualueita. Kortteleiden 

käyttötarkoitus muutetaan myös pysyvän asumisen ja matkailutoiminnan mahdollistavaksi (AO/RA) ja 

(AP/RM). 

 

Kaavan laatijana toimii KimmoKaava Kuusamosta. 

 
Vaikutusten arvioiminen 

 

Asemakaavan muutoksen yhteydessä arvioidaan kaavaratkaisun ympäristövaikutukset, sekä kulttuuriset, ta-

loudelliset ja sosiaaliset vaikutukset. 

 

Osallistuminen ja vuorovaikutus kaavoituksessa 
 

Maanomistajille ja niille joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavamuutos saattaa huomattavasti 

vaikuttaa, sekä viranomaisille ja yhteisöille joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, varataan mahdolli-

suus osallistua asemakaavan muutoksen valmisteluun ja vaikutusten arviointiin.  

 

Tiedottaminen  
 

Asemakaavan laatimisen eri vaiheista tiedotetaan Ylä-Kainuu –lehdessä ja Hyrynsalmen kunnan ilmoitustau-

lulla. Kaava-aineisto on koko työn laatimisen ajan nähtävillä konsultin kotisivuilla www.kimmokaava.fi.  

 

Osalliset 
 

Vonkan asemakaavan muutoksen osallisia ovat maanomistajat ja kaikki, joiden asumiseen, työntekoon tai 

muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Kuultavia tahoja ovat: Hyrynsalmen kunnan viranhal-

tijat ja luottamuselimet (mm. rakennusvalvonta, ympäristötoimi, tekninen toimi, sivistystoimi), Kainuun ja 

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, Museovirasto, Kainuun museo, Loiste Säh-

köverkko Oy, Fortum, Kainuun pelastusliikelaitos ja Kainuun liitto -kuntayhtymä. 

 

Aikataulu 
 

Asemakaavan muutos oli nähtävänä luonnoksena 21.4.-21.5.2015 ja ehdotuksena 17.6.-17.7.2015. 

 

Asemakaavan laatimisen yhteydessä järjestetään yksi viranomaisneuvottelu 13.5.2015.  

http://www.kimmokaava.fi/
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Luonnoksesta ja ehdotuksesta saaduille lausunnoille ja mahdollisille muistutuksille laaditaan vastineet, joi-

den perusteella kunta tekee päätökset kaavan jatkotyöstämisestä. 

Vonkan asemakaavan muutoksen hyväksyy kunnanvaltuusto.   

Osallisilla ja kunnan jäsenillä on mahdollisuus valittaa Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen hyväksytystä 

kaavasta. Mahdollinen jatkovalitus osoitetaan Korkeimmalle Hallinto-oikeudelle. 

 

Kuusamossa, 30.3.2015, 22.5.2015 

 

 

Kimmo Mustonen 

KimmoKaava 

Kitkantie 34 F 40 

93600 Kuusamo 

p. 0400 703 521 

kimmo.mustonen@kimmokaava.fi  www.kimmokaava.fi  

 

 

LIITE      Asemakaavan muutoksen luonnos   

 

 

mailto:kimmo.mustonen@kimmokaava.fi
http://www.kimmokaava.fi/
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HYRYNSALMEN KUNTA    19.11.2007 

VONKKA 

luontoselvitys       

      

 

1. Tausta ja tavoitteet 

 

Hyrynsalmen kunnassa sijaitseva Vonkan suunnittelualue sijaitsee Hyrynjärven länsirannalla. Luontoselvi-

tyksen tavoitteena on ollut hankkia tietoja kaavoitettavan alueen luonnonympäristöstä ja maisemasta. Tieto-

jen perusteella on määritelty luonnonarvoltaan ja tai maisemaltaan merkittävät alueet ja esitetty suosituksia 

alueiden käytölle. 

 

Luontoselvityksen maastokäynti toteutettiin elokuun alussa 2007. Tavoitteena oli luoda yleiskuva alueen 

luonnosta ja erityistä huomiota kiinnitettiin habitaatteihin ja mahdolliseen liito-oravan esiintymiseen alueella. 

Vonkan luontoselvityksen on laatinut FL Jari Hietaranta. 

 

2. Menetelmät 

 

Selvitystyötä varten käytiin lävitse alueen ympäristöä ja lajistoa käsittelevä aineisto. Hyväksytyssä Emäjoen 

rantaosayleiskaavassa (Suunnittelukeskus 2003) ei nyt käsiteltävältä alueelta löydetty merkittäviä luontokoh-

teita. Varsinainen maastotyö toteutettiin yhden päivän aikana elokuussa 2007. Maastotöiden aikana otettiin 

valokuvia ja tarkemmin inventoitujen kohteiden lajistoa talletettiin kenttämuistiin.  

 

Mikäli alueella on todettu merkittäviksi arvioituja kohteita, on niiden osalta kasvillisuus selvitetty pääpiirteit-

täin. Vesikasvien, heinien ja sarojen kohdalla saattaa esiintyä puutteita. Maastossa ei systemaattisesti havain-

noitu nilviäis-, hyönteis-, sieni – tai jäkälälajistoa. 

 

Uhanalaisiksi tai silmälläpidettäviksi luokitelluista lajeista on ilmaistu tekstissä myös vuoden 2000 uhan-

alaistarkastelun mukainen luokitus: 
 CR = äärimmäisen uhanalaiset 

 EN= erittäin uhanalaiset 

 VU= vaarantuneet 

 NT= silmälläpidettävät 

 

Kartoituksessa alueelta pyrittiin kiinnittämään erityistä huomiota: 

 

– Luonnonsuojelulain 29 § mukaiset suojellut luontotyypit. 

 

Luonnonsuojelulain 29 §:ssä on lueteltu 9 luontotyyppiä, joiden luonnontilaisia tai luonnontilai-

seen verrattavia kohteita ei saa muuttaa niin, että niiden ominaispiirteiden säilyminen kyseisellä 

alueella vaarantuu. Suojeltuja luontotyyppejä ovat: 

 luontaisesti syntyneet, merkittäviltä osin jaloista lehtipuista koostuvat metsiköt 

 pähkinäpensaslehdot 

 tervaleppäkorvet 

 luonnontilaiset hiekkarannat 

 merenrantaniityt 

 puuttomat tai luontaisesti vähäpuustoiset dyynit 

 katajakedot 

 lehdesniityt 

 avointa maisemaa hallitsevat suuret puut ja puuryhmät 

 

Suunnittelualueella ei maastokäyntien eikä Emäjoen vesistön rantaosayleiskaavan (Suunnittelukeskus 

2003) perusteella esiinny varsinaisia LSL 29 § mukaisia luontotyyppejä, jotka edellyttäisivät luonnon-
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suojelualueen perustamista.  Suunnittelualueella on laajasti hiekkarantaa, mutta kysymyksessä ei liene 

LSL:n tarkoittama luontotyyppi. Lisäksi ainakin osaksi hiekkaranta on keinotekoinen. 

– Metsälain 10 § nimeämät erityisen tärkeät elinympäristöt 

 

Metsälain 10 § velvoittaa säilyttämään arvokkaita elinympäristöjä, jos ne ovat luonnontilaisia tai luonnonti-

laisen kaltaisia sekä ympäristöstään selvästi erottuvia. Niitä koskevat hoito- ja käyttötoimenpiteet tulee tehdä 

elinympäristöjen ominaispiirteet säilyttävällä tavalla. Tällaiset elinympäristöt ovat yleensä pienialaisia. Met-

sälain tarkoittamia erityisen tärkeitä elinympäristöjä ovat:  

 Lähteiden, purojen ja pysyvän vedenjuoksu-uoman muodostavien norojen sekä pienten lampien vä-

littömät lähiympäristöt 

 Ruoho- ja heinäkorvet, saniaiskorvet sekä lehtokorvet ja Lapin läänin eteläpuolella sijaitsevat letot 

 Rehevät lehtolaikut 

 Pienet kangasmetsäsaarekkeet ojittamattomilla soilla 

 Rotkot ja kurut 

 Jyrkänteet ja niiden välittömät alusmetsät  

 Karukkokankaita puuntuotannollisesti vähätuottoisemmat hietikot, kalliot, kivikot, louhikot, vähä-

puustoiset suot ja rantaluhdat 

 

Suunnittelualueella ei ole metsälain mukaisia elinympäristöjä.  

– Vesilain 15a ja 17a § nimeämät erityisen tärkeät elinympäristöt 

 

Vesilain muutoksen mukaan (1105/1996, 15a ja 17a §) alle hehtaarin suuruiset fladat, kluuvijärvet ja lähteet 

taikka muualla kuin Lapin läänissä enintään yhden hehtaarin suuruiset lammet, järvet ja vesistöä pienemmät 

uomat tulee säilyttää luonnontilaisena.  

Suunnittelualueella ei ole vesilain mukaisia kohteita. 

– Uhanalaisten ja erityisesti suojeltavien kasvilajien (LSL 46 § ja 47§)          

esiintymät 

– Vesilain 15a ja 17a § tarkoittamat elinympäristöt 

– Uhanalaisten- ja erityisesti suojeltavien eliölajien (LSL 46 § ja 47 §) esiintymät 

– Luontodirektiivin IV (a) tarkoittaminen eläinlajien lisääntymis- ja levähdyspaikat 

 

Helon (2003) kasvillisuutta, linnustoa ja eläimistöä koskevassa selvityksessä (Suunnittelukeskus 2003) 

ei Vonkan alueella löydetty uhanalaisrekisteriin kuuluvia lajeja. 

 

Kohteiden valinnassa on pyritty huomioimaan myös em. laeissa mainitsemattomat muut metsäluonnon ar-

vokkaat elinympäristöt, joita Meriluoto ja Soininen (1998) ovat kuvanneet. 

 

Näitä ovat: 

 vanhat havu- ja sekametsiköt 

 vanhat lehtimetsiköt 

 paisterinteet 

 supat 

 ruohoiset suot 

 metsäniityt 

 hakamaat 

 

Kartoitusalueesta on laadittu kohdekuvauksia, mikäli se kohteen tai alueen arvokkuuden takia oli tarpeen.  

Kohdekuvauksissa kerrotaan tarkemmin, minkälaista lajistoa on ko. alueella ja kuinka runsaana eri lajistoa 

esiintyy jne. 

 

Kasvilajien runsautta arvioitiin eräiltä alueilta kuusiportaisella asteikolla, jossa  
1 = yksittäinen havainto kasvilajista  
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2 = kasvia kasvaa niukasti siellä täällä  

3 = kasvia niukasti jokseenkin koko näytealalla  

4 = kasvia on runsaasti koko alalla, mutta ei laajaa, yhtenäistä kasvustoa (peittävyys 10–50 %)  

5 = kasvilaji esiintyy massalajina (peittävyys 50–75 %)  

6 = kasvilaji esiintyy erittäin runsaana massalajina (peittävyys yli 75 %)  

 

On huomattava, että monilla laajoilla kohteilla on syytä käyttää tarkentavia suppeamman alueen kuvauksia, 

koska luontoarvot laaja-alaisilla alueilla ovat hyvin vaihtelevia. Kohteet on luokiteltu em. tekijöiden käyttä-

män luokituksen mukaan: 
luokka 0: maisema- ja ympäristövaurioalueet, ei luonnon- tai maisema-arvoja 

luokka 1: alueet, joilla ei ole todettu erityisiä luonto- eikä maisema-arvoja 

luokka 2: alueet, joilla on kohtalaisia luonto- ja maisema-arvoja 

luokka 3: alueet, joilla on melko merkittäviä luonto- tai maisema-arvoja 

luokka 4: alueet, joilla on merkittäviä luonto- tai maisema-arvoja 

 

4. Suunnittelualueen yleispiirteet 

 

Selvitysalue sijaitsee pohjoisboreaalisella kasvillisuusvyöhykkeellä. Se kuuluu Kainuun eliömaakuntaan. 

Kaava-alueen metsät ovat pääosin talousmetsiä. Rantaviivan lähimetsiä lukuun ottamatta kaava-alueen met-

sät ovat suurelta osin verraten nuoria kasvatusmetsiä, taimikoita ja hakkuualueita. Selvitysalue on ollut pää-

osin voimakkaan metsänhoidon piirissä. Metsät ovat siis talousmetsäkäytössä ja maapuita tai pystypökkelöitä 

ei esiinny lainkaan. Lehtipuuston määrä on myös hyvin vähäinen. Maataloutta ei suunnittelualueella ole lain-

kaan. Suunnittelualueen etelä- ja keskiosassa on runsaasti lomamökkejä ja suunnittelualueen pohjoisosassa 

on vaunualue. 

 

Suunnittelualueen pääpuulajina on mänty ja metsätyypiltään aluetta voidaan luonnehtia kuivaksi kankaaksi. 

Pensaskerros uupuu lähes kokonaan ja kenttäkerroksessa valtalajeja ovat variksenmarja, puolukka ja kaner-

va. Jäkälää on pohjakerroksessa painoin niin runsaasti, että metsätyyppiä voi luonnehtia jo karukkokankaak-

si.  Painanteissa paikoin jopa mustikkaa on runsaasti, mutta mänty säilyy pääpuulajina. Aivan suunnittelu-

alueen eteläosassa rannassa isovarpuista rämettä. 

 

Maasto nousee rannasta kohti länttä ja topografialtaan korkeimmat kohdat ovat suunnittelualueen keskiosas-

sa. Relatiiviset korkeuserot ovat enimmillään noin 4-5 m luokkaa.  Rannan suuntaisena kulkee muusta topo-

grafiasta erottuva muinainen rantavalli, joka ansaitsee huomion vaikka nykyiset loma-asunnot ja erityisesti 

tieurien ja polkujen syntyminen ja käyttö ovat hieman tärvelleet sitä. Alaville ja reheville rannoille tyypilli-

nen harmaaleppävyöhyke uupuu kokonaan ja ranta on karua hiekkarantaa ja se ei tarjoa vesilinnustolle pesi-

mäpaikkoja.  

 

Alueella ei ole luonnonsuojelualueita eikä suojeluohjelmiin sisältyviä alueita. Alueelta ei aikaisemmin ole 

löydetty arvokkaita perinnebiotooppeja tai arvokkaita pienvesiä tai kalliokohteita. 

 

5. Suunnittelualueen maa- ja kallioperä ja topografia 

 

Koko kaava-alue kuuluu kallioperältään ikivanhaan ns. presvekokarelidiseen pohjakompleksiin.  Suunnitte-

lualueen kallioperä koostuu kivilajiltaan pääosin myöhäisarkeeisia graniittisia porfyyrisistä graniiteista ja 

granodioriiteistä. Paikoin suunnittelualueella esiintyy juonteina myös gabroja ja dioriittejä. Kallioperä ei juu-

rikaan ole näkösällä vaan sitä peittää glasfluviaalista ja osin myös eolista alkuperää oleva glasifluviaalinen 

aines (hieno-keksikarkea hiekka). On ilmeistä, että etenkin alueen läntisimmät osat ovat ns. deltapintaa, mikä 

viestii samalla muinaisen jääjärven pintaa. Näin ollen alueella on sijainnut muinaisjärvi, jonka pinta on si-

jainnut tasolla +161-162 mpy. Selvästi nähtävissä oleva rannan suuntainen rantavalli (taso +157mpy) on syn-

tynyt vedenpinnan laskiessa. Myös nykyisin ranta- ja aaltotoiminta muokkaa rantaa voimakkaasti, mikä il-

menee mm rantapuustosta. Emäjoen vesistön rantaosayleiskaavassa (Suunnittelukeskus 2003) koko Vonkan 

alue on rajattu ge –merkinnällä.  

 

Vallitseva maalaji on suunnittelualueella glasifluviaalinen hiekka, josta on varmasti löydettävissä useita stra-

toja. Hiekka on melkoisen eroosioherkkää. Muita varsinaisia geomorfologisia muodostumia deltan ja ranta-

vallin ohella ei alueella esiinny.  



HYRYNSALMEN KUNTA 
VONKAN ALUEEN ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS 36 
***************************************************************************************************************************************** 

*************************************************************************************************************** 
KIMMOKAAVA 

 

5. Maisema ja kulttuurihistoria 

 

Suunnittelualueen ranta suuntautuu itään ja maisemallisesti alue on loma-asuntokäytön ja muun virkistyskäy-

tön kannalta arvioituna hyvin houkutteleva. Lähi- tai kaukomaiseman osalta rakentamiselle ei ole tarve aset-

taa erityisehtoja. Rakentamisen maisemaan sijoittumisen ohjeistuksessa voidaan lähtökohtina pitää alueelle 

vakiintunutta tyyliä ja rakennusten ympäristöön sijoittumista ja sopeuttamista (väritys ja massoittelu). 

 

6.  Merkittävien luontokohteiden inventointi, luokittelu ja suositukset 

 

Tässä luontoselvityksessä on noudatettu tapaa, jossa on pyritty rajaamaan huomionarvoinen luontokohde tai 

kokonaisuus, selvitetty kohteen lajistoa ja runsaussuhteita ja arvotettu kohde em. tavalla. Kartoituksessa on 

pyritty osoittamaan selvitysalueelta luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat tai huomionarvoiset 

kohteet ja aluekokonaisuudet. Tarkastelussa on pyritty huomioimaan merkittävät kohteet, jotka lisäävät 

luonnon monimuotoisuutta tai vaikuttavat maisemakuvaan. Kohteita on pyritty huomioimaan myös paikalli-

sella tasolla. Merkittävimmät luonto- ja maisemakohteet on kuvattu tekstissä ja rajattu liitekartalle.  

 

Merkittävien kohteiden valinnassa on käytetty apuna LSL 29 § mukaisia luontotyyppejä ja niiden määritel-

miä (ks. edellä) sekä ML 10 § mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä (ks. edellä). 

 

7.  Alueen luonto ja huomionarvoiset kohteet 

 

Alueen inventointi aloitettiin suunnittelualueen länsiosasta deltapinnalta alueelle johtavan tien ympäristössä. 

Käytännössä koko deltapinnalla on kasvillisuus kuivaa tai jopa karukkokangasta kanerva-puolukkatyypin 

kangasmetsää. Mänty muodostaa lähes yksinomaan puukerroksen. Pensaskerros puuttuu lähes kokonaan. 

Maapuita tai pystykeloja ei esiinny. Puusto on tasaikäistä ja paikoin deltapinnan pohjoisosassa ja eteläosassa 

hyvin nuorta taimivaiheen männikköä. Kenttäkerroksen lajisto on pääosin variksenmarjaa, puolukkaa, kaner-

vaa, eri jäkälälajeja tai paikoin hietakastikkaa.  

 

Leirintäalueen keskellä on kasvillisuus samantyyppistä kuin edellä. Pieniä mökkejä alueella on runsaasti ja 

samoin vanhojen sotilaskasarmien jäänteitä, joilla saattaa olla kulttuurihistoriallista merkitystä. Rannassa 

suunnittelualueen keskellä on keinotekoinen kaivettu laguuni (ks. kuva 2). Osaksi alueen hiekkaranta on kyl-

lä luonnontilaista, mutta keskeisiltä osiltaan ihmistoiminnan muokkaama 

 

 
Kuva 1. Deltapinnan kasvillisuutta suunnittelualueen länsiosassa. Taustalla 

alueen mökkikylää. 
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Kuva 2. Suunnittelualueen keskellä olevaa ”laguuni” 

 

1. Hiekkainen ranta-alue ja muinainen rantavalli 

 

Suunnittelualueen keski- ja pohjoisosassa sijaitsee verraten pitkä hiekkaranta. Huomionarvoinen kohde var-

sinaisen hiekkarannan sijasta on lähes koko suunnittelualueen pituuden ulottuva komea rantavalli. Puusto on 

tavanomaista mäntyvaltaista kangasta, jossa kasvaa jokunen koivu ja pihlaja sekapuuna. Puusto tasaikäistä, 

ei maapuita tai pystypökkelöitä. Kenttäkerroksen lajisto tavanomainen: puolukka, variksenmarja, kanerva, 

kultapiisku, hietakastikka, metsälauha, nurmirölli, kevätpiippo ja pohjakerroksessa eri jäkäliä. Mökkien lä-

heisyydessä tavataan myös selvemmin nurmikenttien kulttuurilajistoa  

 

Arvoluokitus 2 (kohtalaisia luonto- ja maisema-arvoja), ei estä rakentamista mutta rantavyöhyke ja erityi-

sesti rantavalli tulisi säilyttää huomionarvoisena geomorfologisena muodostumana (kuva 3). 

 

 
Kuva 3. Rantavallia. Ihmistoiminnan aiheuttama kuluminen näkyy selvästi 

 
Pohja- ja kenttäkerros:  

Agrostiscapillaris,nurmirölli 2 

Vaccinium vitis-idaea, puolukka 2-3  

Empetrum nigrum, variksenmarja 4 

Calluna vulgaris, kanerva 4 
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Deschampsia flexuosa ,metsälauha 2 

Melampyrum pratens,e kangasmaitikka 2  

Vaccinum myrtillus, mustikka 1 

Calamagrostis canescens, hietakastikka 2 

 

runsaasti eri jäkälälajeja 

 

Pensas- ja latvuskerros:  

Pinus sylvestris, mänty 5  

Betula pendua, rauduskoivu 1  

Juniperus communis, kataja 1  

 

Laguunista etelään rantavyöhyke jatkuu kasvillisuudeltaan samanlaisena aina suunnittelualueen eteläreunaan 

asti, jossa rantavallin ja nykyisen rannan väliin jää muuta ympäristöä hieman kosteamman rannan alue.  

 

2. Pieni rantakosteikko 

 

Alue kasvaa pääosin mäntyä, mutta sekapuuna on hieman koivua ja pihlajaa. Maapuita tai pystypökkelöitä ei 

esiinny ja kenttäkerroksen lajisto vaikuttaa tavanomaiselta: puolukka, juolukka, suopursu, kurjenjalka, met-

säkastikka, lakka, raate, karpalo, rätvänä jne. Myös muutamia saroja kuten harmaasara, jokapaikansara ja 

heiniä kuten luhtakastikka ja viitakastikka esiintyy painanteessa. Kohteen merkitys korostuu tämäntyyppises-

sä kuivassa ympäristössä vaikka lajistollisesti se on hyvin tavanomainen. 

 

Arvoluokitus 2 (kohtalaisia luonto tai maisema-arvoja), ei estä rakentamista,  

 

 
Kuva 4. Jäänteitä vanhoista kasarmeista. 

 

Siirryttäessä suunnittelualueen pohjoisosaan muuntuu edellä mainittu ihmisvoimin hiekkaranta enemmän 

luonnontilaisen kaltaiseksi ja ansaitsee tulla huomioiduksi yhdessä rantavallin kanssa. 

 

3. Pohjoisosan rantavalli ja hiekkaranta 

 

Rannan tuntumassa kasvaa mm kurjenjalka, nurmirölli, tupasvilla, hietakastikka, paju, harmaaleppä, Hiekka 

ranta kapenee kohti pohjoista mentäessä ja säännöstelyn aiheuttama eroosiotoiminnan vaikutus rannassa il-

menee selvästi. Rannan takana muinainen rantavalli nousee verraten jyrkästi. Siinä on nähtävissä ilmeisesti 

ihmisten aikaansaamia aineksen ottopaikkoja tai rakennusten sijaintipaikkoja. Paikoin maastossa on jäljellä 

lahoavia rakennuspuita tai myös muita jätteitä. 

 

Alueen lajistoa: 
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Pohja- ja kenttäkerros:  

Melampyrum pratense, kangasmaitikka 2  

Vaccinum myrtillus, mustikka 2 

Festuca ovina, lampaannata 1 (rannalla) 

Agrostiscapillaris, nurmirölli 2 

Vaccinium vitis-idaea, puolukka 4  

Empetrum nigrum, variksenmarja 4 

Calluna vulgaris, kanerva 3 

Luzula pilosa, kevätpiippo 1  

Calamagrostis canescens, hietakastikka 2 

 

runsaasti eri jäkälälajeja 

 

Pensas- ja latvuskerros:  

Pinus sylvestris, mänty 5  

Betula pendua, rauduskoivu 1  

Juniperus communis, kataja 1  

 

 

 
Kuva 5. Kuva alueen pohjoisosasta, jossa hiekkaranta on jo luonnontilaisempi 

ja sillä on myös tyypillistä kasvillisuutta. 

 

Arvoluokitus 2 (kohtalaisia luonto- ja maisema-arvoja, osin myös vaurioita). Hiekkaranta ja rantavalli tulisi 

pyrkiä säilyttämään nykytilaisena ja siistimään alueen jätteet pois. 
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Kuva 6. Rantavyöhykettä pohjoisesta nähtynä. 

 

Rantavallin takana metsäkasvillisuus on hyvin tavanmukaista ja edellä kuvatun kaltaista. Alueella on myös 

toteutettu laajoja harvennushakkuita. 

 

 
Kuva 7. Pohjoisosan deltapintaa. Mänty on lähes ainoa puulaji. 

 

8. Yhteenveto 

 

Suunnittelualueen kasvillisuus on tavanomaista. Sen sijaan alueen geomorfologiset muodostumat: pohjois-

osan ranta ja koko alueen pohjois-eteläsuunnassa kulkeva rantavalli ansaitsevat huomion ja ne tulisi ottaa 

huomioon alueen maankäyttöä suunniteltaessa. Emäjoen vesistön rantaosayleiskaavassa (Suunnittelukeskus 

2003) on koko ranta-asemakaava alue rajattu ge-aluerajauksen sisään. 

 

Jari Hietaranta 
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