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Kuva 1 Kaava-alueen yleispiirteinen sijainti 

  

Kuva 2 Kaava-alueen ympäristöä Googlen satelliittikuvalla 
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2. TIIVISTELMÄ 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 

Kaavan laatiminen on lähtenyt liikkeelle UPM:n aloitteesta loppuvuodesta 2014. Tar-
koituksena on tutkia yhtiön omistaman alueen vesistöjen rakennusmahdollisuudet ja 
sijoittaa rakentaminen suunnitelmallisesti. 
 
Kaavatyö alkoi v. 2014 lopulla alustavilla keskusteluilla kunnan kanssa ja lähtöaineis-
ton hankinnalla. 
 
Ympäristölautakunta 31.3.2015 § 22 päätti hankkeen saattamisesta vireille. Vireilletu-
losta on ilmoitettu ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 21.4.2015 
alkaen. Ympäristölautakunta päätti …. 2016 § … hyväksyä luonnoksen nähtäville 
asetettavaksi. Kaavan valmisteluaineisto (=kaavaluonnos) on nähtävillä … 201... 
Kunnan ympäristölautakunta päätti …. 201.. § … asettaa ehdotuksen nähtäville. 
 
Kaavaehdotus oli nähtävillä … 201 ….  
 
Hyrynsalmen kunnanvaltuusto hyväksyi kaavan …. 201.. § …. 

 

2.2. Asemakaava 

Ala-Tervajärven koko on n. 83,8 ha ja rantaviivan pituus n. 4,53 km. Kaava-
alueeseen kuuluu rantaviivasta n. 2,13 km eli n. 47 %.  Ylä-Tervajärven koko on n. 
132,4 ha ja rantaviivan pituus n. 7,73 km, josta kaava-alueeseen kuuluu n. 3,62 km 
eli n. 47 %. Iso- ja Pieni Hakojärven yhteinen koko on n. 281,94 ha ja rantaviivan pi-
tuus n. 15,59 km. Kaava-alueeseen kuuluu rantaviivasta n. 1,85 km eli n. 12 %. Iso 
Hakojärven osuudesta määrä on n. 25 %. 
 
Kaava-alue on Hyrynsalmen keskustaajaman itäpuolella n. 20 km päässä. Alueen si-
jaintia on esitelty liitekartoilla. 
 
Kaavan laatija DI (maanmittaus, YKS124) Kimmo Mustonen Kuusamosta. 
 

2.3. Asemakaavan toteuttaminen 

Maanomistaja vastaa kaavan toteuttamisesta rakentamisen ja vesihuollon osalta.  
Loiste Sähköverkko Oy vastaa sähköhuollosta. Toteutuminen lähtee todennäköisesti 
liikkeelle varsin pian kaavan hyväksymisen jälkeen, koska UPM:n tarkoituksena on 
kaavoittaa alueita välitöntä myyntiä ja toteutusta varten. 
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3. LÄHTÖKOHDAT 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus 
 

Alue on kohtuullisen hyvin lomarakentamiseen soveltuvaa, pinnanmuodostukseltaan 
vaihtelevaa kangasmaastoa. Suurimmalta osaltaan metsät ovat hakkaamattomia. 
Paikoin on tehty avohakkuita kuitenkin jättäen rantapuusto jäljelle (ks. kuva 2). Alu-
een sijainti sopii lomakäyttöön; Hyrynsalmen kuntakeskus on varsin lähellä, vesistöt 
ovat puhtaita ja maisemiltaan kauniita, maasto on vaihtelevaa, jne.  
 
3.1.2 Luonnonympäristö 

 
 Metsäalueet ovat pääasiassa havupuuvaltaisia. Myös lehtipuustoa on jonkin verran 

ranta-alueilla. Maasto on vaihtelevaa, mutta rannat ovat lähes kokonaan rakentamis-
kelpoista, joskin jonkin verran avokallioita ja jyrkänteitä on. Hiidenkirkon alue on 
muodostettu luonnonsuojelualueeksi samoin kuin Hakojoen vartta Myllykosken ja Ha-
kokosken välillä. Suoalueita on jonkin verran ja ne on suurelta osin ojitettu. 

  
 Korkeuserot vaihtelevat kaava-alueella Tervajärvien n. 170,6 m tasosta korkeimpien 

kohtien n. 200 m tasoon. Iso-Hakojärven pinta on n. 183,3 m tasolla. Paikkatietoikku-
nan rinnevalovarjoste ja korkeuskäyrien perusteella laadittu korkeusvyöhykekartta on 
ohessa. Maaston vaihteleva luonne selviää niistä hyvin. 

   

 

Kuva 3 Korkeusvyöhykekartta 
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Kuva 4 Vinovalovarjostekuvat kaava-alueen osista 
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Vesistöt ovat varsin puhtaita, koska rakentaminen rannoilla on melko vähäistä. Viljeltyjä aluei-
ta on vain vähän järvien lähellä ja pellot pääasiassa irti rannasta. Metsäojitus kuormittaa jon-
kin verran vesistöä. Ala-Tervajärven vesi on tyydyttävässä kunnossa ja muiden kunto on hyvä. 
Kainuun vesistöjen kunnon luokittelun tiedot lähistön järvistä sekä Suomen ympäristökeskuk-
sen ylläpitämän järvien tietokannan ”Järviwikin” perustiedot vesistöistä ovat seuraavat: 
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 Kuva 5 Järviwikin tiedot järvistä  

  
 Alueen metsälain mukaisten arvokkaiden elinympäristöjen ja luonnonsuojelu- tai vesi-

lain mukaisten erityisten luontotyyppien inventointi on tehty kesällä 2015. Selvitys on 
selostuksen liitteenä. Lisäksi on käytetty UPM:n metsäinventointien ja olemassa ole-
vien suojelu- ym. ohjelmien tietoja alueen luonnonoloista. Erillinen linnustoselvitys on 
Tervajärvien ja Hakojoen osalta myös tehty ollen liitteenä. 
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 Kuva 6 Luonnonsuojelualueen raja Kirkkolahden eteläpuolella 

  
3.1.3 Rakennettu ympäristö 

 
Kaava-alueella ei ole rakennuksia. Metsäteitä on eri puolille aluetta. Kaava-alueen si-
sälle jääneillä alueilla Hakoniemessä ja Tervajärven talon ympärillä on asuin- ja loma-
rakennuksia talousrakennuksineen. Muuten järvien ympärillä on suhteellisen vähän 
rakentamista. Naapurialueiden rakentaminen, tiestö yms. selviää selostuksen kartoil-
ta. Vesi- ja viemärijohtoa ei ole lähellä. 20 kV sähkölinja on Ala-Tervajärven itäpuolel-
la ja menee Tervasalmen kautta Ylä-Tervajärven pohjoispuolella.  
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Kuva 7 Rakentamistilanne alueiden lähellä. Kaikki rakennukset esitetty 

 

   

Kuva 8 Rakennuksia alueen sisällä Hakoniemessä 

3.1.4 Maanomistus 
 

Kaava-alueen maanomistus on seuraava: 
Tervasalmi 105-403-84-2), om. UPM-Kymmene Oyj. 

 
3.1.5 Muinaismuistot 

Museoviraston muinaisjäännösrekisterin mukaan alueella ei ole tiedossa muinais-
muistoja. Tarkempi tutkimus on tehty kesällä 2015. Uusia havaintoja maastokartalla-
kin näkyvää tervahautaa lukuun ottamatta ei tehty. Maastokäynnin teki Esa Suomi-
nen Kainuun museosta. Myllykosken itärannalla olevat myllynrauniot eivät ole mui-
naisjäännös, mutta nekin voi kaavaan merkitä hänen mukaansa. 
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Kuva 9 Vanhan myllyn jäännökset Myllykoskella 

3.2. Suunnittelutilanne 

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 
 

Kainuun maakuntakaava on maakuntavaltuuston hyväksymä 7.5.2007. Valtioneu-
vosto vahvisti päätöksen 29.4.2009 vähäisillä muutoksilla. Siinä alue on maa- ja met-
sätalousvaltaista aluetta (M) ja alue on poronhoitoaluetta. Kaava-alueella on luon-
nonsuojelualueita (SL) ja arvokas kallioalue. Rantojen käytön, turvetuotannon ym. 
yleismääräykset koskevat aluetta. Ote maakuntakaavasta ja sitä lähialueineen kos-
kevista merkinnöistä ja määräyksistä on ohessa.  
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Kuva 10 Kainuun maakuntakaava lähimerkintöineen 

Kainuun 1. vaihemaakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 19.3.2012, 
vahvistettu ympäristöministeriössä 19.7.2013 ja tullut lainvoimaiseksi KHO:n päätök-
sellä 16.2.2015. Se koskee pääasiassa puolustusvoimien ampuma- ja harjoitusalueita 
sekä niiden melualueita. Vuosangan ampuma-alue on etelään alueesta ja sinne tulee 
matkaa n. 30 km. Kaupan vaihemaakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustos-
sa 1.12.2014 ja tuulivoimamaakuntakaava 30.11.2015. Ne ovat vahvistettavana 
ympäristöministeriössä. Niissä ei ole varauksia ranta-asemakaava-alueen lähellä lu-
kuun ottamatta alueen luoteispuolella olevaa tuulivoimala-aluevarausta (tv). Ote kaa-
vasta on ohessa. 
 

  

Kuva 11 Ote tuulivoimamaakuntakaavasta 

  

Aluetta ei koske mikään yleiskaava eikä laatiminen ole kunnan suunnitelmissa. Alu-
een pohjoispuolella olevan Kivivaara-Peuravaaran tuulivoimapuiston osayleis-
kaava on hyväksytty Suomussalmen kunnanvaltuustossa 29.4.2014 § 12 ja on lain-
voimainen. Hyrynsalmen valtuusto on hyväksynyt kaavan 9.6.2014 § 12, mutta pää-
töksestä on valitettu. Kaava koskee tuulivoimamaakuntakaavassakin esitettyä aluetta.  
Otteet osayleiskaavasta on ohessa. 
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Kuva 12 Kivivaara-Peuravaan tuulivoimapuiston osayleiskaava Hyrynsalmen osalta. Ranta-asemakaava-alue 

jää otsikkolaatikon alle 

 

Kuva 13 Kivivaara-Peuravaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava Suomussalmen osalta. Tervajärvet ja Hako-

järvet kartan alareunassa 
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Kuva 14 Kivivaara-Peuravaara yleiskaavan valokuvasovitteiden ottopaikat 
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Kuva 15 Kohdasta G otettu kuva 5, joka vastaa osittain näkyvyyttä ranta-asemakaava-alueella. 

Etäisyys tuulivoimaloihin on kuitenkin 1-2 km pitempi.  

Suurin osa ranta-asemakaava-alueen kortteleista suuntautuu itään tai länteen eli ei-
vät ole kohti lähimpiä tuulivoimaloita. Kortteli 2 suuntautuu pohjois-koilliseen, mutta 
vastaranta estää näkyvyyden tuulipuistoon. Korttelit 4, 5, ja 7 suuntautuvat kokonaan 
tai osittain tuulivoimaloihin päin, mutta merkittävää haittaa maisemalle tuulivoimalois-
ta ei aiheudu pitkän etäisyyden vuoksi. Oheisilla kuvilla on esitetty tuulivoimaloiden 
näkymistä eri kohdissa. Puusto on tarkoituksella ”jätetty väljäksi”, jotta voimaloiden 
korkeus erottuu. Voimalat näkyvät osittain alueelle, mutta etäisyydet ovat kuitenkin 
varsin pitkät, joten haittaa voidaan pitää vähäisenä. 
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Näkymä korttelista 4 pohjoiseen 
 

 
Korttelista 13 pohjoiseen 
 

 
Korttelista 3 lännen suuntaan 
 



HYRYNSALMEN KUNTA 

TERVAJÄRVIEN  RANTA-ASEMAKAAVA 19 

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

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

Illevaaran tuulivoimapuiston osayleiskaavan laatiminen on lähdössä liikkeelle. 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on laadittu ja työ on vireillä. Etäisyyttä tulee lä-
himmillään n. 14 km, joten melu- ja näkyvyysvaikutukset ovat erittäin vähäiset ja pie-
nemmät kuin em. puistossa.. 
 

 

Kuva 16 Illevaaran tuulivoimapuiston osayleiskaavan kaavoitustilannekartta. Puisto kuvan kes-

kellä katkoviivalla ja ranta-asemakaava--alue kartan ulkopuolella vihreän ympyrän kohdalla 

Alueen aivan lähellä ei ole muita ranta-asemakaavoja.  Lähimmät kaavat on esitetty 
oheisella kartalla ja asema- ja osayleiskaavat edellisessä kartassa. 
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Kuva 17 Lähistön ranta-asemakaavatilanne 

 Hyrynsalmen kunnanvaltuusto on 17.6.2013 § 36 hyväksynyt rakennusjärjestyksen.  
 Ranta-alueen lomarakennuspaikan rakennettavaksi sallittu kerrosala on enintään 250 

m2, kuitenkin enintään 7 % rakennuspaikan pinta-alasta ja suurin sallittu kerrosluku 
on 2. Rakennuspaikan pinta-alan on oltava vähintään 3500 m2 ja vesistöön rajoittu-
van rantaviivan pituuden tulee olla vähintään 40 m. Loma-asunnon etäisyyden keski-
vedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta tulee olla vähintään 30 m sekä alimman 
lattiatason vähintään 1,0 m ylävesirajaa korkeammalla. Kerrosalaltaan 30 m2 suurui-
sen saunarakennuksen etäisyyden em. rantaviivasta tulee olla vähintään 15 m. Kaa-
voista näistä voidaan poiketa, mutta rajat on syytä pitää kaavoituksen ohjeena.  

  
 Alue ei ole rakennuskiellossa. 
 
 Pohjakarttana käytetään maastokarttaa kuitenkin siten, että korkeustiedot on esitetty 

maastomalliaineiston perusteella tarkemmin tehtyinä. Kartta on hyväksytty ….. 
 
  

4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

4.1. Asemakaavan suunnittelun tarve 

Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää kaavoitusta rantarakentamisen ohjaamiseksi. 
Poikkeusluparakentaminen ei ole tässä tapauksessa perusteltua mm. alueen laajuu-
den vuoksi vaan rakennuspaikkojen määrä ja sijoittelu on syytä käsitellä kaavan laa-
timisena. UPM haluaa selvyyden ranta-alueen erityisarvoista ennen kuin esim. tilan 
sisämaan metsät tulevat myyntiin. Kaavoitusmenettelyllä turvataan myös rajanaapu-
reiden oikeudet.  
 

4.2. Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 

Kaavan laatiminen on lähtenyt liikkeelle UPM:n aloitteesta v. 2014 lopulla. Osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelma on päivätty alun perin 12.12.2014 ja se on nähtävillä 
21.4.2015 alkaen, jolloin hankkeen vireilletulosta on ilmoitettu. Suunnitelmaa pide-
tään ajan tasalla työn aikana ja se on selostuksen liitteenä. 
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Kaavan luonnostelu alkoi kesällä 2015 kartta-aineiston tultua käyttöön ja alueella 
käynnin jälkeen.   
 
Kaavan käynnistämisen johdosta on käyty seuraavia neuvotteluja ja tehty päätöksiä: 
- 19.11.2014 neuvottelu kunnan (kj Ari Nurkkala, tekn.palv.pääll Tony Junkkari ja 

aluearkkit. Ulla-Maija Oikarainen), UPM:n (Matti Huhtala ja Lauri Huttunen) ja 
kaavoittajan välillä 

 

4.3. Osallistuminen ja yhteistyö 

4.3.1. Osalliset 
 

Osallisia ovat ainakin seuraavat tahot: 
 
- maanomistajat ja asukkaat 

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

- kunnan hallintokunnat 
maankäyttö 
rakennusvalvonta 
ympäristötoimi 
tekninen toimi  
virkistystoimi 
elinkeinotoimi 

- yhdyskuntatekniikka 
Loiste Sähköverkko Oy 

- viranomaiset 
Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset 

Kainuun liitto 
Kainuun sote 
Kainuun museo 
Kainuun pelastuslaitos 
Metsäkeskus Kainuu 
Hallan paliskunta 

- Hyrynsalmelaiset ja kainuulaiset seurat ja yhdistykset 
 
4.3.2. Vireilletulo 

 
Uuden maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on 
päivätty 12.12.2014. Se on nähtävillä 21.4.2015 alkaen, jolloin kaavan vireilletulosta 
on ilmoitettu. Suunnitelmaa pidetään ajan tasalla työn kuluessa. 
 
4.3.3. Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 

 
Kaavan laatimisen yhteydessä on käyty mm. seuraavia neuvotteluja: 
 
1. viranomaisneuvottelu 13.5.2015. Muistio on ohessa 

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

HYRYNSALMEN TERVAJÄRVIEN RANTA-ASEMAKAAVAN VIRANOMAISNEUVOTTELU 
13.5.2015 KLO 9.30-10.00 

KAINUUN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS 

 
1 § AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN 

- puheenjohtaja Sirpa Lyytinen   Kainuun ely -keskus 
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- 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 
Ulla-Maija Oikarinen -  ”  - 
Matti Huhtala  UPM 

 
2 § RANTA-ASEMAKAAVATILANNE 

- kaavan vireilletulosta ilmoitettiin 21.4.2015. Oas on toimitettu osallisille siinä yhteydessä ja se on kunnan ja kaavoittajan nettisivuilla.  
- mielipiteitä tai lausuntoja ei ole tullut 
- Tervasalmen tilaan 105-403-84-2 kuuluu rantaviivaa muuntamattomana ja muunnettuna Iso-Hakojärvellä 2210/1555 m, Ylä-Tervajärvellä 

5485/3545 m ja Ala-Tervajärvellä 2790/2085 m eli yhteensä 10485/7185 m. Tilasta on erotettu yksi rakennuspaikka. Kaavasta tehdään 
väljä, omarantainen kaava 

- pohjakarttana käytetään maastokarttaa kuitenkin korkeustiedot otetaan keilausaineistosta ja esitetään 1-2 m käyrävälillä. Kartan ajan-
tasaisuus tarkistetaan ja tarkkuudeltaan huonot rajamerkit mitataan, jos ne löydetään 

- selvitetään luonto- ja maisemaolot (linnusto, liito-oravat, erityislajit, luontotyypit jne). Alueen sisällä on luonnonsuojelualuetta Hiidenkirkos-
sa Ylä-Tervajärvellä sekä Hakojoen varrella 

- muinaismuistot selvitetään 
 
3 § KUNNAN, ELY –KESKUKSEN JA MUIDEN VIRANOMAISTEN NÄKEMYKSET 

- Jussi Sääskilahti P-P ely –keskuksesta on sähköpostilla 7.5.2015 ilmoittanut, ettei osallistu neuvotteluun. Kaava-alueen väliin jäävä alue 
on otettava kaavaan mukaan. Maantie voidaan merkitä LT –alueeksi ja liittymät osoitettava nuolimerkinnällä. Riittävistä liittymisnäkemistä 
on varmistuttava. 

- Sirpa Lyytinen totesi, että 
o lähellä oleva Kivivaara-Peuravaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava on Suomussalmen osalta lainvoimainen ja Hyrynsalmen 

osalta päätöksestä on valitettu. Kaavan tiedot syytä lisätä selostukseen ja oas:iin. Ne on kaavoituksessa huomioitava ja vaiku-
tukset arvioitava. Tuulivoimaloiden melu ei ulotu alueelle, mutta näkyvyysanalyysi on syytä tutkia 

o mitoituksessa on huomioitava mm. luonnonsuojelualueet, arvokas kallioalue, lohottu tila jne 
- Jouko Saastamoinen lausui, että 

o järvien vähäisestä rakentamisesta johtuen niillä voi olla linnustollisia arvoja. Kunnollinen linnustoselvitys on tehtävä 
o länsipuolella Illevaarassa on meneillään harkinnanvarainen YVA -menettely. Lähemmän puiston maisema-analyysi otettava 

huomioon 
o Vesa Hyyryläinen Paltamosta on hyvä asiantuntija kalasääski- ym. lintuasioissa 

- Martti Juntunen totesi, että Hallan paliskunta tulisi lisätä osallistumis- ja arviointisuunnitelman osallisiin. 
- yhteisesti todettiin, ettei poronhoitolain mukaista neuvottelua tarvita 
- Esa Suominen ilmoitti, ettei alueelta ole muinaismuistorekisterissä havaintoja. Maastokartalla on muutamia tervahautoja. Alue pitää inven-

toida 
- Rauni Laukkanen totesi, ettei alueella ole rakennusperintökohteita tai -alueita 
- Ulla-Maija Oikarinen ja Niina Kinnunen totesivat, ettei kunnalla ole tässä vaiheessa huomautettavaa. Vastarannalta on kyselty kaavan vai-

kutuksia heidän oikeuksiinsa. Kaavaan voivat myös muut maanomistajat liittyä, kunhan alueesta muodostuu tarkoituksenmukaisen koko-
naisuus. Kunnan suunnitelmissa ei ole yleiskaavoitus alueelle 

- Matti Huhtalalla ei tässä vaiheessa ole huomautettavaa em. lisäksi 
 
4 § TYÖN JATKOKÄSITTELY 

- suunnitellut selvitykset ja mahdolliset mittaukset kesällä 
- viranomaisneuvottelu siinä vaiheessa, kun selvitykset ovat valmiit ja luonnos tehty, mutta se ei ole vielä ollut nähtävillä. Kantaa otetaan lä-

hinnä selvitysten riittävyyteen ja niiden huomioimiseen 
 
MUISTION VAKUUDEKSI 
 
Kimmo Mustonen 
 
JAKELU: 
- osanottajat sähköpostilla 

**************************************************************** 
2. viranomaisneuvottelu 21.12.2015. Muistio on ohessa 
 

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

HYRYNSALMEN TERVAJÄRVIEN RANTA-ASEMAKAAVAN VIRANOMAISNEUVOTTELU 
21.12.2015 KLO 12.30-13.15 

KAINUUN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS 
 

1 § AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN 
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- puheenjohtaja Sirpa Lyytinen  Kainuun ely -keskus 
- muistion laatija Kimmo Mustonen  KimmoKaava 
- muut läsnäolijat Jouko Saastamoinen Kainuun ely –keskus 

Esa Suominen  Kainuun museo 
Niina Kinnunen  Hyrynsalmen kunta 
Pekka Oikarinen  -  ”  - 
Ulla-Maija Oikarinen -  ”  - 
Matti Huhtala  UPM 

 
2 § RANTA-ASEMAKAAVATILANNE, Kimmo Mustonen 

- kaavan vireilletulosta ilmoitettiin 21.4.2015. Oas on toimitettu osallisille siinä yhteydessä ja se on kunnan ja kaavoittajan sivuilla.  
- 4.12.2015 päivätty kaavaluonnos selostuksineen on toimitettu osallistujille sähköpostilla 10.12.2015 

o luonnoksessa on 15 korttelia, joissa on yhteensä 32 rakennuspaikkaa eli n. 4.5 rakennuspaikkaa muunnettua rantaviivakilomet-
riä kohti. Rantaviivasta jää vapaaksi n. 65 % 

- luontokohteet on merkitty olemassa olevien suojeluohjelmien, päätösten ja selvitysten perusteella käyttäen myös UPM:n inventoinneissa 
löydettyjä metsälain kallio-, puro-, lähde- yms. kohteita. Linnustoselvitys on tehty. Luontoselvityksen maastotyöt on tehty, mutta raportti ei 
ole valmis. 

- tuulivoimalapuistojen meluvaikutukset eivät ulotu alueelle asti. Kivivaara-Peuravaara puiston voimalat näkyvät joillekin kaavaluonnoksen 
rakennuspaikoille 

- muinaismuistot on selvitetty. Yksi tervahauta löytyi alueelta 
- katsottiin aluetta koskevia kuvia ja videoita 

 
3 § KUNNAN, ELY –KESKUKSEN JA MUIDEN VIRANOMAISTEN NÄKEMYKSET 

- Jussi Sääskilahti P-P ely –keskuksesta on sähköpostilla 15.12.2015 ilmoittanut, että Ala-Tervajärven ja Ylä-Tervajärven kaavaan (osa 1/2) 
ei ole huomautettavaa. Ylä-Tervajärven ja Iso Hakojärven kaavassa (osa 2/2) on osoitettu Raatevaarantielle (yt 19239) liittymät rantaton-
teille olemassa olevien liittymien sekä yhden uuden liittymän kautta. Näihin ei ELY –keskuksella ole huomautettavaa 

- Esa Suominen Kainuun museosta totesi, ettei alueella ole rakennushistoriallisesti merkittäviä rakennuksia eikä tervahautojakaan järvien 
nimistä huolimatta ole juuri löytynyt. Myllykosken vanhan myllyn rauniot olisi hyvä huomioida informaation vuoksi jollakin merkinnällä 

- Niina Kinnunen kunnan puolesta ilmoitti, että pienet merkintäpuutteet on huomioitu. Alue sopii hyvin lomarakennuskäyttöön 
- Jouko Saastamoinen katsoi, ettei luontokohteiden huomioimiseen ja kaavan vaikutusten arviointiin voi täysin ottaa kantaa, kun lopullinen 

luontoselvitys puuttuu. Korttelin 3 sijainti jokisuulla, suojelualueiden välissä ja kallioalueella on kyseenalainen 
- Sirpa Lyytinen ilmoitti, että luonto- ja maisemaselvitys tarvitaan vaikutusten arvioimiseksi. Laajat rakennuskelvottomat alueet tulisi mitoi-

tuksessa laskea 0 –maaksi. Muutoin kaavan mitoitus näyttäisi olevan hyväksyttävissä. Tulvamääräykset tulisi muotoilla kerran 100 tai 50 
vuodessa esiintyvän korkeuden mukaan. Ely –keskuksen tiedot tulvahavainnoista toimitetaan. Arvokkaalla kallioalueella (ge) voi olla ra-
kennuspaikkoja, mutta vaikutusten arviointi tehtävä. Hakojoelle ym. on merkitty melontareitti, vaikka sen käytettävyys näytti valokuvien pe-
rusteella huonolta. Järvet ovat yksityisten maiden osalta osittain rakentuneet, mutta Upm:n osalta erämaisuus kaavoituksen johdosta hä-
viää. Lausunto annetaan luonnosvaiheessa 

- Matti Huhtala ilmoitti, ettei maanomistajan taholta ole erityistä huomautettavaa. Luonnos vastaa yhtiön näkemyksiä 
 
4 § POHJAKARTAN HYVÄKSYMINEN 
Maanmittauslaitos ei hyväksy enää mm. ranta-asemakaavojen pohjakarttoja. Mikäli kunnan palveluksessa ei ole vaadittavaa maanmittausalan 
koulutuksen saanutta viranhaltijaa, on karttojen tarkastuksesta sovittava jonkun muun kunnan kanssa. Hyrynsalmen kunnan osalta yhteistyö on 
sovittu Suomussalmen kanssa. Kartan tulee olla hyväksytty viimeistään ehdotusvaiheessa 
 
5 § TYÖN JATKOKÄSITTELY 

- luonto- ja maisemaselvityksen valmistuttua luonnos nähtäville. Em. korjauksia ja täydennyksiä tehdään sitä ennen 
 
MUISTION VAKUUDEKSI 
 
Kimmo Mustonen 
muistionpitäjä 
 
JAKELU: 

- osallistujat sähköpostilla 

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

 
- kaavan valmisteluaineisto (=kaavaluonnos) oli nähtävillä MRA 30 § mukaisesti 

…2015 välisen ajan. Muistutuksissa ja lausunnoissa todettiin seuraavaa kaa-
voittajan vastineella täydennettynä: 
 
        **************************************************************** 

 
**************************************************************** 
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Kaavaehdotus oli nähtävillä …201…. Muistutuksia …. Lausuntojen johdosta kaavan-
laatija totesi vastineena: 

 

4.3.4. Viranomaisyhteistyö 
 

Käydyt keskustelut ja neuvottelut on selostettu edellä sekä kerrottu saatujen lausun-
tojen sisältö. 

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 

 auttaa saavuttamaan maankäyttö- ja rakennuslain ja alueidenkäytön suunnit-
telun tavoitteet, joista tärkeimmät ovat hyvä elinympäristö ja kestävä kehitys 

 toimia kaavoituksen ennakko-ohjauksen välineenä valtakunnallisesti merkittä-
vissä alueidenkäytön kysymyksissä ja edistää ennakko-ohjauksen suunnitel-
mallisuutta ja yhtenäisyyttä 

 edistää kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanoa Suomessa sekä 
 luoda alueidenkäytöllisiä edellytyksiä valtakunnallisten hankkeiden toteuttami-

selle 
 

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 Kaavassa rakennuspaikkojen määrä on vähäinen, joten aluera-

kenteeseen ei ole suurta vaikutusta. Rakentaminen ja alueen 

tuleva käyttö ja hoito pieneltä osaltaan auttaa ympäristöalueen 

pysymistä asuttuna 

  

Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja 

elinympäristön laatu 

Yhdyskuntarakenteeseen ei ole merkittävää vaikutusta. Raken-

taminen tulee pieneltä osalta lähikylien ja kuntakeskuksen palve-

luja. Tulvan vaikutus on kaavamääräyksissä huomioitu. Lähis-

töllä ei ole melua aiheuttavaa toimintaa ja suunniteltuun tuuli-

voimala-alueeseen tulee kohtuullisesti etäisyyttä. Tavoitetta 

edistetään täten vähäisessä määrin. 

  

Kulttuuri- ja luonnonperintö, vir-

kistyskäyttö ja luonnonvarat 

Alueella ei ole merkittävää kulttuuriympäristöä tai rakennuspe-

rintökohteita, joten niihin ei ole vaikutusta eikä niitä edistetä. 

Vanhan myllyn rauniot jäävät jo perustetulle luonnonsuojelualu-

eelle (SL). Muinaismuistot on inventoitu ja otettu huomioon. 
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Vesistöjen ja lähialueiden virkistyskäyttömahdollisuuksia voi-

daan hyödyntää, mutta lisäpainetta niihin ei suuntaudu. Jätevesi-

en käsittely hoidetaan nykyisten määräysten mukaisesti, joten 

pinta- tai pohjaveden tila ei heikenny mutta ei paranekaan. 

Luonnonsuojelualueet ja muut luontoarvoiltaan merkittävimmät 

alueet on jätetty rakentamisen ulkopuolelle. Tavoitetta edistetään 

täten vähäisessä määrin. 

  

Toimivat yhteysverkostot ja ener-

giahuolto 

Nykyiset yhteysverkostot riittävät alueen liikennöintiin ja tekni-

seen huoltoon pienillä täydennyksillä eikä lisäkuormitusta ai-

heudu. Energian tarve on vähäinen ja hoidetaan osittain paikalli-

sesti tuuli-, aurinko-, yms. energialla. Mikäli liittymishalukkuut-

ta on, niin sähköverkostoja laajennetaan. Tavoitteeseen ei ole 

vaikutusta. 

  

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 

tavoitetta ei edistetä 

 
Maakuntakaavassa esitetyt suojelu-, reitti- ym. varaukset on huomioitu. Rantojen 
käytön ja muut yleismääräykset koskevat aluetta ja niitä noudatetaan. Vaihemaakun-
takaavoitus ei koske suoranaisesti aluetta. Tuulivoimala-alueen mahdollinen toteutu-
minen ei merkittävästi vaikuta tälle alueelle voimaloiden näkymistä lukuunottamatta. 
Se on syytä tuoda esille rakennuspaikkojen myynnin yhteydessä, mikäli tuulivoima-
puistot eivät ole toteutunut ja hankkeet ovat vielä vireillä. 
 
Kunta ei ole asettanut kaavan laadinnalle erityisiä tavoitteita. Niitä on tullut esille käy-
dyissä neuvotteluissa ja luottamuselinten päätöksissä, jotka on selostettu aiemmin.  
 
Ranta-asemakaava pyritään laatimaan siten, että kaava ottaisi aiemmin todetut ja nyt 
inventoidut luonnonarvot (maisemallisesti arvokkaat niemet, kalliorannat, arvokkaat 
luontokohteet….) mahdollisimman hyvin huomioon. Rakennuspaikkojen määrä ei ko-
konaisuutena tule olemaan kovin merkittävä rantaviivan pituuteen nähden. 
 

4.4.2. Työn aikana syntyneet tavoitteet 
 

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

 

4.5. Asemakaavaratkaisujen vaihtoehdot ja niiden vaikutukset 

4.5.1. Alustavat vaihtoehdot ja niiden arviointi 
 

Merkittäviä toisistaan poikkeavia vaihtoehtoja ei ole tehty. Kaava tarkentuu laatimis-
työn kuluessa ja perustuu luonto-, linnusto-, muinaismuisto-, tuulivoimaloiden näky-
vyys- ym. inventointiin ja alueelle tehtyihin maastokäynteihin.  
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Kuva 18 Hakoniemen hyvää rakennusaluetta Iso Hakojärvellä 

4.5.2. Ratkaisun valinta ja perusteet 
 

Maanomistajan, kaavoittajan, ELY -keskuksen ja kunnan edustajien kanssa käytyjen 
keskustelujen ja neuvottelujen perusteella on päädytty kaavaluonnosvaiheessa esi-
tettyyn ratkaisuun.  
 
Maankäyttö- ja rakennuslain 73 §:ssä on esitetty loma-asutusta koskevan asemakaa-
van sisältövaatimukset. 

73 § 

Ranta-alueiden loma-asutusta koskevan yleis- ja asemakaavan erityiset sisältövaatimukset 

Laadittaessa yleiskaavaa tai asemakaavaa (ranta-asemakaava) pääasiassa loma-asutuksen järjestämiseksi ranta-alueelle 

on sen lisäksi, mitä yleis- tai asemakaavasta muutoin säädetään, katsottava, että: 

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

2) luonnonsuojelu, maisema-arvot, virkistystarpeet, vesiensuojelu ja vesihuollon järjestäminen sekä vesistön, maaston ja 

luonnon ominaispiirteet otetaan muutoinkin huomioon; sekä 

3) ranta-alueille jää riittävästi yhtenäistä rakentamatonta aluetta. 

Ranta-asemakaavasta on muutoin voimassa, mitä asemakaavasta säädetään. Mitä 60 §:ssä säädetään asemakaavan 

ajanmukaisuuden arvioinnista, ei kuitenkaan koske ranta-asemakaavaa. 

Kaavassa on vaatimukset huomioitu seuraavasti:  
 

MRL Kaavassa huomiointi 

Rakentamisen sopeutuminen ranta-
maisemaan ja muuhun ympäristöön 

Maisematekijät on inventoitu ja otettu huomioon kort-
teleiden ym. sijoittelussa, rakennusten etäisyydet ran-
taviivasta kunnan rakennusjärjestyksen mukaiset 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132#a132-1999
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Luonnonsuojelu Uusia suojelualueita vaativia kohteita ei ole löydetty, 
ellei entisiä laajenneta. Nykyiset on huomioitu 
 

Maisema-arvot Erityiset maisemakohdat ja –alueet on merkitty ma –
merkinnällä. Niihin rakentaminen on mahdollista tiu-
koilla sopeutusvaatimuksilla maisemaan 
 

Virkistystarpeet Kaava-alueesta ja rantaviivasta suurin osa jää korttelei-
den ulkopuolelle, mikä turvaa jokamiehen –oikeudet.  

Vesiensuojelu, vesihuolto Vesiasiat järjestettävä erityislainsäädäntöä noudattaen, 
yhteisiä hankkeita ei alueelle ole tarpeen toteuttaa 
väljän rakentamisen vuoksi 

Vesistön ominaispiirteet Suurin osa rantaviivasta jää kokonaan rakentamatto-
maksi. Jokivarteen ei osoiteta rakentamista. Vastaran-
nan mahdollinen rakentaminen ei vaikeudu 
 

Maaston ominaispiirteet Kapeat niemet ja lahdet, merkittävimmät kalliokohdat, 
luonnontilaiset suot ym. erityisalueet on jätetty raken-
tamisen ulkopuolelle.  

Luonnon ominaispiirteet Tarkka inventointi on tehty suojelualueiden perustami-
sen yhteydessä, UPM:n toimesta ja luontoselvityksen 
yhteydessä. Merkittävät piirteet ja kohteet on huomioi-
tu 
 

Yhtenäinen rakentamaton ranta-alue Rakentamatta jää rantaviivasta n. 65 %.  

 

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 
 
Kaava-alueen lähialueet ovat varsin väljästi rakennettua aluetta. Järvien rannoilla on 
jonkin verran pysyvää ja loma-asutusta. Tiestöä on rakennettava alueen toteuttami-
sen yhteydessä. Samalla se palvelee myös muuta maankäyttöä, metsänhoitoa, vir-
kistystä, kalastusta, metsästystä, marjastusta jne. Kaavamääräyksillä on kiinnitetty 
huomiota tiestön sopeuttamiseen maisemaan ja maanpinnan muotoihin. 
 
Rakentaminen on mahdollista myös maisema- ja kallioalueille, mikäli suunnitelmat 
täyttävät ympäristöön sopeutumisen vaatimukset. Kaikista merkittävimmät alueet on 
joko jo luonnonsuojelualueella tai jätetty kortteleiden ulkopuolelle. 
 
Yhteistä vesi- ja viemärihuoltoa ei ole kaavan väljyyden vuoksi syytä järjestää, vaan 
jätevesien käsittely hoidetaan rakennuspaikka- tai korttelikohtaisesti. Jätevesien kä-
sittelyyn on kiinnitettävä huomiota nykylainsäädännön velvoitteiden mukaisesti. Jäte-
vesien käsittely on tehtävä vesihuoltolain, ympäristönsuojelulain, talousjätevesiase-
tuksen ja Hyrynsalmen kunnan rakennusjärjestyksen mukaisesti. Myöskään yhteistä 
vesijohtoverkostoa ei kannata alueelle rakentaa vaan vesihuolto tapahtuu rakentajien 
toimesta. Rakennuspaikat ovat osittain kallioisia alueita, joten jätevesien imeyttämi-
nen ja maaperäkäsittely on tutkittava tarkoin. Rakennuspaikkojen suuri koko mahdol-
listaa jätevesien käsittelyn osalla alueella. Suositus kuitenkin on kuivakäymälän tai 
kompostoivan käymälän rakentaminen. 
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Sähkönjakelu on tarvittaessa järjestettävissä 20 kV kulkiessa alueen läpi. Järkevä, ta-
loudellinen sähköistäminen edellyttää lähes kaikkien rakennuspaikkojen omistajien 
lähtemistä mukaan siihen. Aurinko- ja tuulivoiman käyttö tulee olemaan osalla alueis-
ta käyttöön tuleva sähköistystapa. 
 
Rakennuspaikat tulevat todennäköisesti olemaan yksityiskäytössä. Pienimuotoinen 
vuokraaminen voi olla mahdollista. Vaikutukset lähistön palveluihin ja kunnan matkai-
luun ovat vähäisiä. 
 

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 
 
Rakentaminen muuttaa hieman kohdealueensa maa- ja kallioperän pintakerroksia. 
Vähäisiä vaikutuksia voi olla vesistöön, mutta hyvin rajallisesti, koska rakennusten 
vesi- ja viemärihuollosta on annettu määräykset. Ilmaan tai ilmastoon ei ole vaikutuk-
sia. Vesistöt ovat osittain rakennettua ja käyttöön otettua ympäristöä.  
 
Kaava-alueen metsät ovat luonnonsuojelualueita ja niiden lähistöjä lukuun ottamatta 
käsiteltyjä talousmetsiä, joten kaavoitus ja rakentaminen eivät vaikuta haitallisesti 
luonnonympäristöön ja sen säilymiseen. Osa ranta-alueista on ollut käsittelyjen ulko-
puolella, kuitenkin varsin kapeina vyöhykkeinä. Luonnon inventoinneissa löytyneet 
arvokkaat metsä-, maisema-, kallio-, suo- tai purokohteet on otettu huomioon. Raken-
taminen tulee olemaan varsin väljää tavanomaista lomarakentamista, joten ei ole 
suurta pelkoa pohja- tai pintavesien pilaantumisesta. Metsien käsittely tulee hoitaa 
Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion rantametsiä koskevien suositusten mukai-
sesti. 
 
Rakentamisalueilla pintakasvillisuus poistuu ja saattaa lähialueilla muuttua. Kortteli-
alueella ei kuitenkaan ole merkittävää kasvillisuutta ja samantyyppistä aluetta jää 
myös rakentamisen ulkopuolelle. 

 
Kaava-alueella vierellä vesistönosat ovat osittain varsin leveitä Hakojokea ja muuta-
mia kapeikkoja lukuun ottamatta eikä niillä ole paljon ulkopuolista käyttöä, joten ra-
kentaminen ei vaikuta myöskään kaukomaisemiin. Rakentaminen on pyritty keskittä-
mään laajempien vesistönosien kohdalle ja siten, ettei vastakkain ole rakennuspaik-
koja. Myös rantapuusto estää rakentamisen näkymisen kauemmas. Lähempää tar-
kastellen maisemakuva hieman muuttuu, mutta muutos ei ole kovin merkittävä. 
 
Luontoselvityksen mukaisille maisemallisesti merkittäville alueille on merkitty muuta-
mia rakennuspaikkoja, joiden osalta vaaditaan erityiset tarkat suunnitelmat maise-
maan sopeutumisesta. 
 
Merkittävälle kallioalueelle voidaan rakentaa joitakin rakennuspaikkoja ja tiestöä. Vai-
kutukset kalliopintaan tulevat olemaan vähäisiä. 
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 Kuva 19 Kirkkokallion alue on suojelualuetta (SL) 

   

Kuva 20 Hakokosken kohdalla jokiuoma on paikoin kulkukelvoton 
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Kuva 21 Kuvia Hiidenkirkon alueelta kaavan ulkopuolelta (kuvat Retkipaikka, Hannu Rönty) 

Vaikutukset talouteen 

Kaava-alueelle joudutaan rakentamaan loma-asutuksen tarvitsemaa tiestöä ja raken-
tajien toimesta vesi- ja sähköhuoltoa. Rakentaminen ei aiheuta maanomistajalle, ra-
kentajille tai yhteiskunnalle suuria kustannuksia. Kunnan tai yhteiskunnan kustannuk-
set eivät merkittävästi lisäänny. Alueen toteutuminen tulee todennäköisesti olemaan 
pienehköä, tavanomaista ja vaatimattomasti varusteltua lomarakentamista. 
 

Vaikutukset terveellisyyteen ja turvallisuuteen 
 
Jätevesien ja muiden jätteiden käsittely hoidetaan määräysten mukaisesti. Merkittä-
viä terveysriskejä ei aiheudu. Tiestö rakennetaan siten, että hälytysajoneuvoilla on 
hyvä pääsy alueelle.  
 

Vaikutukset eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä 
 
Vapaa liikkumismahdollisuus ei vähene merkittävästi kaavan toteuduttua. Alueiden 
kautta ei kulje latu-, retkeily- tai kelkkailureittejä. Hakojärvellä alueen ulkopuolella on 
kelkkareitti.  
 
Rakentaminen ei estä vesistöjen käyttämistä esim. kalastukseen tai veneilyyn. Va-
paata rantaviivaa jää huomattavasti, jolloin myös jokamiehen oikeudet turvataan. Ha-
kojoen osalta melontareitti on kaatuneiden puiden vuoksi paikoin kulkukelvoton.  
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Kuva 22 Kaava ei vaikuta kelkkailu- tai veneilyreittien käyttöön 

Vaikutukset sosiaalisiin oloihin 
 
Vesistöjen rannoilla on hieman pysyvää asutusta ja loma-asutusta. Rakentamisesta 
ei aiheudu haitallisia sosiaalisia vaikutuksia. Alueelle tullaan hakemaan luonnon-
rauhaa, mikä kohtuudella säilyy kaavan mitoituksen ollessa väljä. 
 

Vaikutukset kulttuuriin 
 
Metsät ovat suurimmalta osaltaan käsiteltyjä talousmetsiä. Rakennuspaikkojen kaa-
voitus ei aiheuta merkittäviä muutoksia rantamaisemaan. Rakentaminen hyvin suun-
niteltuna ja toteutettuna tukee ja täydentää ympäristön asutusta ja loma-asutusta. 
Alueella ei ole tiedossa muinaismuistoja yhtä tervahautaa lukuun ottamatta. Historial-
lisen ajan jäänteenä on on myllyn rauniot suojelualueella (SL). Alueella ei ole muita 
merkittäviä kulttuuri- tai rakennushistoriallisia arvoja.  
 

Muut kaavan merkittävät vaikutukset 
 
Kaavalla ei ole merkittäviä muita vaikutuksia. 

 

4.5.3. Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset 
 
 Käsittelyt ja päätökset on selostettu aiemmin. 
 

5. ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1. Kaavan rakenne 

5.1.1. Mitoitus 
 
Rantaviivan muuntaminen perustuu yleisessä käytössä oleviin perusteisiin ja on esi-
tetty oheisilla kartoilla. Kaava-alueeseen kuuluu rantaviivaa eri vesistöillä seuraavasti: 

 
 Vesistö Muuntamaton rv (m) Muunnettu rv (m) 

Iso-Hakojärvi + Hakojokea 2210  1555 

 Hakojoki, länsiosa 1855  930 

 Ylä-Tervajärvi 3630  2615 

 Ala-Tervajärvi+Tervasalmi 2790  2085 

  

 Yhteensä 10485  7185 
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Kuva 23 Rantaviivan muuntaminen ja määrät kaava-alueella 

Täysin rakennuskelvottomia alueita on vähän ja ne ovat pieniä kalliojykänteitä, suo-
painanteita jne, joten niitä ei mitoituksessa ole erikseen huomioitu. Kaavan koko-
naismitoituksessa nämä huomioidaan alhaisena kokonaismääränä. 
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Emätilan 105-403-84-0 muodostuminen on edellä. Tilat 84:1 on sisämaassa ja 84:3 
on Tervajoen varrella kaavan ulkopuolella, joten ne eivät vaikuta mitoitukseen  
 
Luonnosvaiheen kaavassa on 15 korttelia, joissa on yhteensä 32 rakennuspaikkaa. 
Keskimääräinen mitoitus koko kaava-alueella on 4,45 rp/mrvkm. Tila 84:4 mukaan lu-
kien mitoitus on 4,59 rp/mrvkm. Kortteleittain pinta-alat, rakennuspaikkojen määrät ja 
rakennusoikeudet ovat seuraavat: 
 

KORTTELI KÄYTTÖ P-A RAK.PAIKK. K-M2   

1 RA 18317 2 500   

2 RA 8279 2 500   

3 RA 20919 3 750   

4 RA 16502 3 750   

5 RA 10329 2 500   

6 RA 13453 2 500   

7 RA 11398 2 500   

8 RA 10957 2 500   

9 RA 12750 2 500   

10 RA 10688 2 500   

11 RA 10447 2 500   

12 RA 14443 2 500   

13 RA 9670 2 500   

14 RA 11017 2 500   

15 RA 8745 2 500   

     
  

 
M 394512 Iso Hakojärvi   

 
LT 13552 Raatevaarantie   

 
SL 31180 Hakojoki 

 
  

 
MY 234843 Hakojoki 

 
  

 
MY 161635 Tervalahti 

 
  

 
SL 69699 Kirkkokallio   
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MY 63178 Soikonlahti   

 
M 279471 Ylä-Tervajärvi   

 
M 412922 Ala-Tervajärvi   

     
  

YHT.   1848906 32 8000   

     
  

  
YHTEENSÄ P-A K-M2 RAK.P. 

  
RA 187914 8000 32 

  
M 1086905 0 0 

  
MY 459656 

 
  

  
SL 100879 

 
  

  
LT 13552 

 
  

  
KOKO KAA-

VA   1848906 8000 32 

 
Rakennuspaikkojen keskikoko oli luonnosvaiheessa n. 5870 m2 
 
Ehdotusvaiheessa... 
 
 
Muuntamattomasta rantaviivasta n. 65 % jää rakentamisen ulkopuolelle, kun laske-
taan yli 250 m pituiset vapaan rantaviivan osuudet yhteen. Vapaan rantaviivan sijoit-
tuminen vesistöittäin on osoitettu oheisella kartalla. 
 
 

 

 

Kuva 24 Vapaan rantaviivan jakautuminen eri vesistöillä 
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5.1.2 Palvelut 
 

Kaava-alueen rakentamisen määrä ei tarvitse erillisiä palveluja. Palvelut ovat pääasi-
assa Hyrynsalmen kuntakeskuksessa tai lähialueen kylissä ja matkailuyrityksissä. 
 

5.2. Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 

Ympäristön laatua koskevat ja muut tavoitteet on pystytty toteuttamaan varsin hyvin. 

5.3. Aluevaraukset 

5.3.1. Korttelialueet 
 
Luonnoksen RA -kortteleiden pinta-ala on n. 187914 m2 ja korttelitehokkuus e=0.043. 
Rakennuspaikan rakennusoikeus on Hyrynsalmen uuden rakennusjärjestyksen mu-
kainen eli 250 k-m2 / rakennuspaikka.  Kaavassa on rakentamisen ohjaus esitetty 
varsin väljästi. Rannan puolella lomarakennuksia ei saa sijoittaa 30 m lähemmäksi 
rantaa ja kosteudelle alttiit rakenneosat on oltava vähintään metri ylävesirajaa korke-
ammalla. Erillinen rantasauna saa olla 15 m etäisyydellä rannasta. Myöskään raken-
tamistapamääräyksiä tai -ohjeita ei ole laadittu tiukoiksi, vaan rakentamisen laadusta 
ja riittävästä yhtenäisyydestä huolehditaan rakentamisen yhteydessä. Rakennuspai-
kat ovat suurehkoja eli keskimäärin n. 5870 m2, niiden määrä on vähäinen ja alue 
kaukana taajamista, joten tiukka rakentamisen ohjaus ei ole tarpeen. 

 

 

Kuva 25 Rakennusaluetta Tervalahden itäpuolella Ylä-Tervajärvellä 



HYRYNSALMEN KUNTA 

TERVAJÄRVIEN  RANTA-ASEMAKAAVA 37 

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

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

   

Kuva 26 Luodonniemen aluetta Ylä-Tervajärvellä 

   

Kuva 27 Rotankallion pohjoisosaan (vasen kuva) tulee rakentamista, mutta eteläosan avokallio (oikea kuva) jää 

korttelien ulkopuolelle 

5.3.2. Muut alueet 
 

Korttelialueiden ulkopuolelle jääneet alueet on kaavassa merkitty maa- ja metsätalo-
usalueeksi siten, että erityisiä luonto- tms. arvoja omaavat alueet on merkitty MY -
alueiksi ja muut alueet normaaleiksi maa- ja metsätalousalueeksi (M). Niilläkin on 
pienialaiset luonto- ja ympäristökohteet merkitty luo –merkinnällä. 
 
Perustetut suojelualueet on merkitty SL –merkinnällä ja yleinen tie liikennealueeksi 
(LT). 
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Kuva 28 Suuri kivi ja luonnontilaisen kaltainen ojanvarsi Uudislahdessa jäävät M -alueelle 

5.4. Kaavan vaikutukset 

 Kaavan vaikutukset on selostettu edellä ratkaisun valinnan yhteydessä. 

5.5. Ympäristön häiriötekijät 

Häiriötekijät alueella ovat vähäiset. Vilkasliikenteisiä yleisiä teitä ei ole lähellä. Iso-
Hakojärvellä on kelkkareitti, mutta sen meluvaikutus on vähäinen. Järvellä veneily ja 
kelkkailu on todennäköisesti muutenkin vähäistä. Kivivaara-Peuravaaran tuulivoima-
lapuiston aiheuttama melu ei ulotu kaava-alueelle saakka. Osalle rakennuspaikoista 
tuulimyllyjen siipien yläosat näkyvät. Etäisyydet ovat kuitenkin varsin pitkät. 

 

 

Kuva 29 Tuulivoimahankkeen melumallinnus 
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5.6. Kaavamerkinnät ja –määräykset 

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

5.7. Nimistö 

Kaavateitä ei nimetä vaan kunta suorittaa nimeämisen rakentamisen osoitteistamisen 
yhteydessä. 

 

6. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

6.1. Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 

Erityisiä suunnitelmia ei ole laadittu. Ohessa on kaavaluonnos esitetty ortoilmakuval-
la. 
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Kuva 30 Kaavaluonnos ortokuvalla 

6.2. Toteuttaminen ja ajoitus 

Maanomistajat vastaavat kaavan toteuttamisesta. Loiste Sähköverkko Oy toteuttaa 
sähköhuollon maanomistajien tilausten mukaisesti. Rakentajat huolehtivat vesi- ja 
viemärihuollosta. Alue on ominaisuuksiltaan kohtuullisen hyvin lomarakentamiseen 
soveltuvaa, luonnoltaan ja maisemiltaan kaunista aluetta. Avohakkuut näkyvät mai-
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semassa jonkin aikaa, mutta aukot taimettuvat varsin pian. Kaavan tultua vahviste-
tuksi alue tullee toteutumaan varsin nopeasti.  

6.3. Toteutuksen seuranta 

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

 
 
 Kuusamossa, 31.5.2016 
  

DI (maanmittaus, YKS 124)  
Kimmo Mustonen 
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Asemakaavan seurantalomake 

Asemakaavan seurantalomake 

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto 
Kunta 105 Hyrynsalmi Täyttämispvm 10.12.2015 

Kaavan nimi TERVAJÄRVIEN RANTA-ASEMAKAAVA 

Hyväksymispvm   Ehdotuspvm   

Hyväksyjä   Vireilletulosta ilm. pvm 21.04.2015 
 

Hyväksymispykälä   Kunnan kaavatunnus   
 

Generoitu kaavatunnus   
   

Kaava-alueen pinta-ala [ha] 184,8906 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] 184,8906 
 

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

  
   

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]  10,49 

Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset  32   Ei-omarantaiset    

Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset 32 Ei-omarantaiset   

 

Aluevaraukset 
Pinta-ala 

[ha] 

Pinta-ala 

[%] 

Kerrosala [k-

m²] 

Tehokkuus 

[e] 

Pinta-alan muut. 

[ha +/-] 

Kerrosalan muut. [k-

m² +/-] 

Yhteensä 184,8906 100,0 8000 0,00 184,8906 8000 

A yhteensä             

P yhteensä             

Y yhteensä             

C yhteensä             

K yhteensä             

T yhteensä             

V yhteensä             

R yhteensä 18,7914 10,2 8000 0,04 18,7914 8000 

L yhteensä 1,3552 0,7     1,3552   

E yhteensä             

S yhteensä 10,0879 5,5     10,0879   

M yhteensä 154,6561 83,6     154,6561   

W yhteensä             

 

Maanalaiset 

tilat 

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 184,8906 100,0 8000 0,00 184,8906 8000 

A yhteensä             

P yhteensä             

Y yhteensä             

C yhteensä             

K yhteensä             

T yhteensä             

V yhteensä             

R yhteensä 18,7914 10,2 8000 0,04 18,7914 8000 

RA 18,7914 100,0 8000 0,04 18,7914 8000 

L yhteensä 1,3552 0,7     1,3552   

LT 1,3552 100,0     1,3552   

E yhteensä             

S yhteensä 10,0879 5,5     10,0879   

SL 10,0879 100,0     10,0879   

M yhteensä 154,6561 83,6     154,6561   

M 108,6905 70,3     108,6905   

MY 45,9656 29,7     45,9656   

W yhteensä             
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OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 
 

SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE 
 

TERVAJÄRVIEN RANTA-ASEMAKAAVA 
 

HYRYNSALMEN KUNTA  
 
TERVASALMI 105-403-84-2, om. UPM-Kymmene Oyj 

 
SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET 

Kaavoitustyön tarkoituksena on laatia tavanomainen, omarantainen ranta-asemakaava. Kaavoitettava 
alue rajoittuu Iso-Hakojärveen, Ylä-Tervajärveen ja Ala-Tervajärveen. Alueen yleissijainti ja alustava 
kaava-alue on oheisilla kartoilla. 
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SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT, TEHDYT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT 
Kainuun maakuntakaava on hyväksytty 7.5.2007 ja vahvistettu 29.4.2009. Kaava-alue on maa- ja met-
sätalousvaltaista aluetta (M) ja sitä koskevat rantojen käytön yleismääräykset. Alueella tai sen lähellä on 
”Arvokas kallioalue”, ”Luonnonsuojelualueita tai –kohteita” sekä ”Moottorikelkkailureitti”. Alueelle ei ole 
laadittu osayleiskaavoja eikä niitä ole suunnitelmissakaan. Ote maakuntakaavasta on oheisella kartalla. 
 

 
 
Kainuun 1. vaihemaakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 19.3.2012, vahvistettu Ympäris-
töministeriössä 19.7.2013 ja saanut lainvoiman KHO:n päätöksellä 16.2.2015. Se koskee pääasiassa 
puolustusvoimien ampuma- ja harjoitusalueita sekä niiden melualueita. Kohteita ei ole ranta-
asemakaava-alueen lähellä. Kaupan vaihemaakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 
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1.12.2014 ja tuulivoimamaakuntakaava 30.11.2015. Niissä ei ole varauksia ranta-asemakaava-alueen 
lähellä lukuun ottamatta alueen luoteispuolella olevaa tuulivoimala-aluevarausta (tv). Ote kaavasta on 
ohessa. 

 

  
 
 

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

 

OSALLISET 
- maanomistajat ja asukkaat 

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

- kunnan hallintokunnat 
maankäyttö 
rakennusvalvonta 
ympäristötoimi 
tekninen toimi  
virkistystoimi 
elinkeinotoimi 

- yhdyskuntatekniikka 
Loiste Sähköverkko Oy 

- viranomaiset 
Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset 
Kainuun liitto 
Kainuun sote 
Kainuun museo 
Kainuun pelastuslaitos 
Metsäkeskus Kainuu 
Hallan paliskunta 

- kainuulaiset ja hyrynsalmelaiset seurat ja yhdistykset 
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TIEDOTTAMINEN 
Muutoksen vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tiedotetaan kirjeillä lähialueen 
maanomistajille, kuulutuksella kunnan päättämissä ilmoituslehdissä ja informaatiolla muille osallisille. 
Kaavan valmisteluaineisto ja alustava luonnos pidetään erikseen nähtävillä. Pyydetään tarvittavat lau-
sunnot. Aineisto pidetään koko prosessin ajan esillä kaavoittajan kotisivuilla www.kimmokaava.fi. Kaa-
vaehdotuksesta tiedotetaan samalla tavalla. 
 

OSALLISTUMINEN 
Osallistuminen hoidetaan neuvotteluilla, keskusteluilla ja lausuntopyynnöillä kaavoittajan ja osallisten 
kanssa. Kaavoittajan yhteystiedot toimitetaan kaikille osallisille eri vaiheissa ja kehotetaan olemaan yh-
teydessä. Yleisötilaisuuksia ei kaavan vähäisen merkityksen vuoksi pidetä. 
 

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

SELVITETTÄVÄT VAIKUTUKSET 
- vaikutukset rakennettuun ympäristöön  

- palveluihin 
- virkistykseen, matkailuun, reitistöihin 
- liikenteeseen 
- tekniseen huoltoon 

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

- vaikutukset talouteen 
- valtion ja kunnan talouteen 
- yksityistaloudellisiin kustannuksiin 

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

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

 

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

VAIHTOEHDOT 
Ranta-asemakaava koskee vain yhden maanomistajan tilan maankäytön suunnittelua. Työn alkuvai-
heissa laaditaan rakennuspaikkojen määrää ja sijoittelua koskevia vaihtoehtoisia luonnoksia, joita käsi-
tellään maanomistajan, kunnan ja viranomaisten välisissä neuvotteluissa. Korttelit sijoitetaan siten, että 
luonnon merkittävimmät ominaispiirteet säästyvät ja alueen retkeily- tms. käyttö ei vaarannu. 
 

KAAVOITUKSEN KULKU, AIKATAULU JA PÄÄTÖKSENTEKO 
 Kaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tiedotetaan kirjeillä lähialueen maan-

http://www.kimmokaava.fi/
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omistajille, kuulutuksella kunnan päättämissä ilmoituslehdissä, Internet -tiedottamisella ja informaatiolla 
muille osallisille. 

  21.4.2015 
 Viranomaisneuvottelu 
  13.5.2015 
 Luontoselvitykset, maastotutkimukset 
  05-07 / 2015 
 Viranomaisneuvottelu  
  21.12.2015 
 Alustavat luonnokset pidetään nähtävillä, jolloin naapureilla ja muilla, joita kaava koskee, on mahdolli-

suus esittää mielipiteensä. Pyydetään tarvittavat lausunnot 
  06-07 / 2016 
 Kaavaehdotus, asiakirjojen viimeistely, havainnollistamisen parantaminen ja mahdolliset erillisselvitykset 
  09-10 / 2016 

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

  11-12 / 2016 
Kaavan hyväksyminen kunnanvaltuustossa 

  01-03 / 2017 
Suunnitelmia ja asiakirjoja tarkennetaan jatkuvasti työn kuluessa. Neuvotteluista ja osallistumisesta pi-
detään pöytäkirjaa. Tärkeimmät asiat dokumentoidaan kaavaselostuksessa. Kaava-aineisto on koko 
työn ajan nähtävillä kaavoittajan kotisivuilla, jota kautta kommentteja ja palautetta voi antaa myös viral-
listen nähtävilläolojen ulkopuolella. 

 

YHTEYSTIEDOT 
KAAVOITTAJA:  Kimmo Mustonen  KimmoKaava    

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

 
KUNTA:  Niina Kinnunen   Hyrynsalmen kunta 

Teknisten palvelujen päällikkö  PL 5, Laskutie 1 
  044 710 4434   89401 HYRYNSALMI 
  niina.kinnunen@hyrynsalmi.fi  www.hyrynsalmi.fi  
    
  Ulla-Maija Oikarinen 
  Aluearkkitehti 
  040 842 7623 
  ulla-maija.oikarinen@puolanka.fi  

 
PALAUTE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA 

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi esittää kunnan virkamiehille tai kaavoittajalle. 
Maankäyttö- ja rakennuslain 64 §:n mukaan ”osallisella on ennen kaavaehdotuksen asettamista julki-
sesti nähtäville mahdollisuus esittää elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle neuvottelun käymistä 
osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä. Jos suunnitelma on ilmeisesti puutteellinen elinkei-
no-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on viivytyksettä järjestettävä kunnan kanssa neuvottelu suunnitel-
man täydennystarpeiden selvittämiseksi. Neuvotteluun on kutsuttava esityksen tehnyt osallinen ja tar-
peen mukaan ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan asia liittyy.” 

 
Kuusamossa, 12.12.2014, täydennetty viimeksi 31.5.2016 
 

DI (maanmittaus, YKS 124)  
  Kimmo Mustonen 
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