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2.1 Kaavaprosessin vaiheet 

Kaavan laatiminen on lähtenyt liikkeelle alun perin Ukkohallan matkailukeskuksen 
ydinalueen kaavanmuutoksena loppuvuonna 2013. Tarjousten perusteella kaavoitta-
jaksi valittiin Pöyry Oy (sittemmin Ramboll Finland Oy:n nimellä). Osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelma oli nähtävillä 4.4.2014 alkaen. Muutoksesta laadittiin luonnoksia, 
joista neuvoteltiin eri tahojen kanssa. Muutosalueesta erotettiin kiireellisenä tehtäväk-
si kortteli 61, jolle tutkitaan mm. päivittäistavarakaupan sijoittuminen ja laajennettiin 
korttelin 82 alueelle. Suppeampaa aluetta koskeva kaavaehdotus oli nähtävillä 16.9.-
16.10.2015 sekä uudelleen 5.1.-4.2.2016. Kunnanhallitus esittää 1.3.2016 muutoksen 
hyväksymistä 16.3.2016 valtuustolle. Ramboll Finland Oy:n osuus kaavatyöstä on lo-
petettu kunnanhallituksen päätöksellä 9.2.2016 § 20. 
 
Em. työssä keskeytetyn kaavanmuutoksen loppuun viejäksi ja Syväjärven länsipääs-
sä olevan laajennusalueen kaavanlaatijaksi on kunnanhallituksen päätöksellä 
9.2.2016 § 21 valittu KimmoKaava. Ympäristölautakunta päätti 22.3.2016 hyväksyä 
osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja asettaa sen nähtäville ja ilmoittaa kaavan vi-
reille tulosta. 
 
Hyrynsalmen kunnanhallitus päätti 12.12.2016 asettaa kaavaluonnoksen nähtäville. 
Luonnos on nähtävillä 22.12.2016-25.1.2017. Hyrynsalmen kunnanhallitus päätti 
25.4.2017 § 97 asettaa kaavaehdotuksen nähtäville. Ehdotus oli nähtävillä 16.5.-
16.6.2017 välisen ajan. Hyrynsalmen maankäyttötoimikunta 20.9.2017 § 15 ja kun-
nanhallitus 24.10.2017 § 253 esittivät kaavan hyväksymistä kunnanvaltuustolle vä-
häisellä muutoksella vesialueen rajaan. Valtuusto hyväksyi kaavan muutettuna 
14.11.2017 § 53. 

2.2. Asemakaava 

Saunamaan asemakaavan muutosalue käsittää keskeisiä osia Ukkohallan matkailu-
keskuksesta. Muutoksella tehostetaan maankäyttöä, järjestellään pysäköintiä uudel-
leen jne. Kaavanlaajennuksella osoitetaan uusi matkailuvaunualue sekä alueita mat-
kailuun ja varastoille. Reitistöjä järjestellään uudelleen. Ukkohallan asemakaava on 
Syväjärven pohjoispuolella. Muutos koskee pääasiassa sen virkistysalueita. 

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 sekä suppea kaukolämpöverkosto, joihin rakentaminen liittyy. Toteu-
tuminen lähtee todennäköisesti liikkeelle varsin pian kaavan vahvistumisen jälkeen. 
Ukkohallan vuonna 2011 valmistuneen Master Plan –suunnitelman mukaan majoitus-
tilat, ravintolapalvelut, liiketilat ja pysäköintitilat ovat alimitoitettuja suhteessa rinne- ja 
hissikapasiteettiin. Jonkin verran korjaantumista on tämän jälkeen jo tapahtunut. 
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3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus 
 

Kaavan muutosalue on Syväjärveen eli länteen viettävää rinnettä. Alue on jo voimak-
kaasti rakentunut. Sen itä- ja pohjoispuolella ovat laskettelukeskuksen rinteet ja his-
sit. Muutosalueella ja sen lähellä on majoitus- ja liikerakennuksia, pysäköinti- ja tie-
alueita, lämpökeskus, teknisen huollon verkostoja jne. Laajennusalueella on raken-
nuksia vain sen pohjoisosassa, jossa on ratsutalli aitauksineen ja reitteineen sekä 
yrittäjän asunto. Syväjärventie on aivan järven rannassa. Latu-, kelkka-, kävely- yms. 
reittejä on syntynyt ja rakennettu alueelle.   

 
3.1.2 Luonnonympäristö 

 
 Muutosalueella ei juuri ole luonnontilaista aluetta vaan se on käsiteltyä rinne- ja ra-

kennusaluetta. Myös kaavan laajennusalueella ihmistoiminta näkyy lähes joka pai-
kassa. Kaakkoisosan Järvenpäänsuon alue on osittain ojitettua, entistä peltoaluetta, 
luoteisosassa on uudehko ratsutalli rakennuksineen, aitauksineen, reitteineen jne. 
Syväjärventie on järven rannan lähellä ja sisämaassa on tiheä polku- ja reittiverkosto. 

 

 Alueen luonnonympäristöä on selvitetty mm. Oulun seudun ammattikorkeakoulussa 
maisemansuunnittelun koulutusohjelman opiskelijoiden Minna Bomströmin ja Linda 
Virran opinnäytetyössä ”Ukkohallan matkailukeskuksen ympäristösuunnitelma”. Laa-
jennusalueen luonto-oloja on selvitetty Mikko Siitosen vuonna 2005 valmistuneessa 
ja vuonna 2009 täydennetyssä luonto- ja maisemaselvityksessä. Alueelle on sen jäl-
keen rakennettu ratsutalli aitauksineen, asuinrakennus, uusia teitä ja reittejä jne. 
Merkittävää muutosta perusasioihin ei ole tapahtunut. Selvitysten tärkeintä sisältöä 
kaava-alueen osalta on referoitu liitteenä. Myös selostuksessa olevista kartoista sekä 
valo-, viisto- ja ortokuvista saa hyvän kuvan alueen luonteesta.  

    
3.1.3 Rakennettu ympäristö 

 
Kaavan muutosalueella on pohjakartan osoittamalla tavalla liike-, majoitus- yms. ra-
kennuksia. Laajennusalueella on ratsutalli ja sen pitäjän asunto. 
 
Alueella on olemassa oleva Vesi-Mega Oy:n vesi- ja viemärijohtoverkosto sekä hie-
man kaukolämpöverkostoa. 
 
20 kV sähkölinjat ovat alueen sisällä.  
 

   
Kuva 2 Nykyinen lämpökeskus 
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Kuva 3 Alueen johtoverkot. Sinisellä vesijohto, punaisella viemäri ja vihreällä kaukolämpö 

 

 
Kuva 4 Muutosalueen rakennuksia idästä rinnealueen suunnasta kuvattuna. Laajennusalue kuvan vasemmassa 

reunassa 
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Kuva 5 Muutosalue Syväjärven puolelta eli lännestä. Taustalla rinnekeskuksen rinteitä ja hiihtohissejä 

 
3.1.4 Maanomistus 

  
Alue ympäristöineen on Hyrynsalmen kunnan, Metsähallituksen ja yksityisten omis-
tuksessa oheisen kartan mukaisesti 

 
Kuva 6 Alueen maanomistus 
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3.2. Suunnittelutilanne 

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 
 

 Kainuun maakuntakaava on maakuntavaltuuston 7.5.2007 hyväksymä, Valtioneu-
vosto vahvistama 29.4.2009 ja tuli voimaan Korkeimman Hallinto-oikeuden päätöksel-
lä 13.10.2009. Ote maakuntakaavasta, yleismääräyksistä ja merkinnöistä myös lähi-
alueiden osalta on ohessa. Alueella tai sen lähellä on mm. matkailupalvelujen aluetta 
(RM), matkailun vetovoima-aluetta (mv), luontomatkailun kehittämisaluetta (vihreä vii-
varajaus), virkistysaluetta (V), kelkka- ja ulkoilureitistöjä, luonnonsuojelualuetta (SL), 
Natura –aluetta, maakunnallisesti arvokkaita kulttuurihistoriallisia kohteita tai alueita 
(keltainen neliö) sekä maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M ja MU).  
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 Kuva 7 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 asemakaava-alueen lähellä. Ympäristöministeriö on vahvistanut kaavan 
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19.7.2013 ja se on saanut lainvoiman KHO:n päätöksellä 16.2.2015. Kaupan vaihe-
maakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 1.12.2014 ja vahvistettu ympä-
ristöministeriössä 7.3.2016. Tuulivoimamaakuntakaava on hyväksytty maakuntaval-
tuustossa 30.11.2015 ja vahvistettu ympäristöministeriössä 31.1.2017. Niissä ei ole 
varauksia asemakaava-alueen lähellä lukuun ottamatta tuulivoimala- ja sähkölinjava-
rauksia. Vihreällä rajatun asemakaava-alueen pohjoispuolella olevaa tv-1 –aluetta 
koskeva osayleiskaava jäi valtuustossa hyväksymättä, joten todennäköisesti tuulivoi-
malahanke ei toteudu. 

  

  
 Kuva 8 Ote tuulivoimamaakuntakaavasta 

 
 Hyrynsalmen kunnanvaltuusto on 11.3.1997 hyväksynyt oikeusvaikutuksettoman Uk-

kohallan osayleiskaavan viimeiset pienet muutokset. Kaava ei vastaa enää mm. 
hyväksyttyjä asemakaavoja ja niiden mukaan toteutunutta tilannetta. Ote osayleis-
kaavasta on ohessa. 
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Kuva 9 Ote Ukkohallan osayleiskaavasta 

 
Iso Tuomivaaran tuulivoimahankkeen osayleiskaavan ehdotus oli nähtävillä 17.6.-
17.7.2016. Se oli käsittelyssä Hyrynsalmen kunnanvaltuustossa 16.3.2016, jossa 
kaava ja tuulivoimahanke hylättiin kaikilta osin. Kaavan karttaosa on ohessa. Matkaa 
asemakaava-alueelle oli n. 3 km lähimmistä suunnitelluista tuulivoimaloista.  
 

 
Kuva 10 Iso Tuomivaaran tuulivoimahankkeen osayleiskaava. Syväjärvi kuvan alareunassa 
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 Ukkohallan rakennuskaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 27.9.1993 § 64 ja 

Saunamaan asemakaava 15.11.2006 § 44. Kaavoihin on tehty em. jälkeen muutok-
sia ja laajennuksia. 

 
 Hyrynsalmen kunnanvaltuusto on 17.6.2013 § 36 hyväksynyt rakennusjärjestyksen.  
 
 Alue ei ole rakennuskiellossa. 
 
 Ukkohallan asemakaavan pohjakartta on laadittu mittakaavassa 1:2000. Kartta on 

hyväksytty 28.10.2014. Kartta on ajan tasalla muutos- ja laajennusalueen osalta.  
 
 Alueella ei ole tiedossa muinaisjäännöksiä. Lähes koko alue on käsiteltyä ja raken-

nettua aluetta, joten niiden säilyminen on erittäin epätodennäköistä. 
 
 Ukkohalla masterplan 2011-2018 on laadittu 2010. Ote sen mukaisista kehittämis- 

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

Saunamaan asemakaava Ukkohallan matkailukeskuksen ydinalueen osalta ei vastaa 
enää tämän hetken tarpeita ja toteutuminen on osittain tapahtunut kaavasta poiketen 
poikkeamisluvilla. Kaavanmuutos käynnistyi pari vuotta sitten ja se on hyväksytty val-
tuustossa kortteleiden 61 ja 82 sekä niihin liittyvien alueiden osalta 16.3.2016 § 13. 
Muutosta jatketaan tällä alueella näiden ulkopuolisella alueella. Samalla asemakaa-
vaa laajennetaan Ukkohallan ja Saunamaan asemakaavojen välisellä alueella Syvä-
järven länsipuolella. 
 

4.2. Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 

Kaavan muuttaminen lähti alun perin liikkeelle kunnan toimesta vuoden 2013 lopulla 
tarjouspyynnöillä konsulteille. Muutoksen tekijäksi valittiin ympäristölautakunnan pää-
töksellä 21.11.2013 § 92 Pöyry Oy. Työtä jatkettiin myöhemmin Ramboll Finland 
Oy:n nimellä. Muutos rajautui työn kuluessa kiireellisimpiin kortteleihin 61 ja 82 sekä 
niihin liittyviin alueisiin. Kunnanvaltuusto hyväksyi näitä koskevan muutoksen 
16.3.2016. Kunnanhallituksen päätöksellä 9.2.2016 § 20 tämä vaihe lopetettiin. Sa-
massa kokouksessa § 21 muutoksen ja laajennuksen tekijäksi valittiin KimmoKaava. 
 

4.3. Osallistuminen ja yhteistyö 

4.3.1. Osalliset 
 

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

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

- kunnan hallintokunnat 
rakennusvalvonta 
ympäristötoimi 
tekninen toimi  

- yhdyskuntatekniikka 
Loiste Sähköverkko Oy 
Vesi-Mega Oy 

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

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

 
Uuden maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on 
päivätty alun perin 20.2.2016 ja se on nähtävillä 4.4.2016 alkaen.  Suunnitelma on 
selostuksen lopussa ja sitä pidetään ajantasalla. 
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4.3.3. Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 

 
Kaavan laatimisen yhteydessä on käyty mm. seuraavia neuvotteluja: 

- 4.3.2016 neuvottelu kunnan (Ari Nurkkala ja Pekka Oikarinen), Kimmo Kyhälän 
(Hiihtokeskus Ukkohalla Oy ym.) ja kaavoittajan (Kimmo Mustonen) kesken työn 
aloittamisesta ja lähtökohdista 

- 31.3.2016 keskustelu kunnan maankäyttötoimikunnan ja kaavoittajan kesken 
- 10.10.2016 keskustelu kunnan (Ari Nurkkala, Ulla-Maija Oikarinen ja Pekka Oi-

karinen) ja kaavoittajan kesken 
- 24.10.2016 keskustelu kunnan (Pekka Oikarinen), Ukkohallan (Kimmo Kyhälä) 

ja kaavoittajan kesken 
- 1.12.2016 keskustelu kunnan (Ari Nurkkala, Pekka Oikarinen, Ulla-Maija Oikari-

nen, Niina Kinnunen) ja kaavoittajan kesken 
- 2.3.2017 keskustelu kunnan (Matti Kemppainen, Pekka Oikarinen, Ulla-Maija 

Oikarinen, Jari Romppainen), Metsähallituksen (Jarkko Mähönen) ja kaavoitta-
jan kesken 

- lukuista sähköpostien vaihdot ja puhelinkeskustelut eri tahojen välillä 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 4.4.2016 alkaen. Kaavan 
valmisteluaineisto (=kaavaluonnos) oli nähtävillä 22.12.2016-25.1.2017 ja kaavaeh-
dotus 16.5.-16.6.2017.  

 
4.3.4. Viranomaisyhteistyö 

 
Viranomaisneuvotteluja on pidetty jo aiemman kaavanmuutoksen yhteydessä. Tätä 
työvaihetta ja tekijää koskien on 1. neuvottelu pidetty 9.3.2016. Muistio on ohessa: 

 

HYRYNSALMEN UKKOHALLAN JA SAUNAMAAN ASEMAKAAVOJEN MUUTOKSEN JA LAA-
JENNUKSEN VIRANOMAISNEUVOTTELU 

9.3.2016 KLO 15.40-16.30 
KAINUUN ELY-KESKUS 

 
1 § LÄSNÄOLIJAT JA JÄRJESTÄYTYMINEN 

- Sirpa Lyytinen Kainuun ely –keskus puheenjohtaja 

- Jouko Saastamoinen -  ”  - 

- Esa Suominen Kainuun museo 

- Rauni Laukkanen -  ”  - 

- Päivi Parikka Kainuun SOTE 

- Ulla-Maija Oikarinen Hyrynsalmen kunta 

- Niina Kinnunen -  ”  - 

- Kimmo Mustonen KimmoKaava  sihteeri 

- Soile Purola P-P ely –keskuksesta on sähköpostilla 22.2.2016 ilmoittanut, ettei voi osallistua. Kaavaan ei ole kuitenkaan huomauttamista 

 
2 § KAAVATILANNE 

- Hyrynsalmen kunnanhallitus on 9.2.2016 tehnyt päätöksen kaavan muutoksen ja laajennuksen käynnistämisestä. Aiemmin vireillä ollut 

muutos on samalla keskeytetty eri konsultin tekemänä 

- kaavan vireilletulosta ei ole ilmoitettu eikä kaavaluonnos ole ollut nähtävillä. Osallistujille on toimitettu  

o osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.2.2016 

- kaavan käyttötarkoituksista, kaavamääräyksistä, rakennusaloista, minimirakennusmääristä jne on tarkoitus tehdä huomattavasti väljempi 

aiempiin kaavoihin ja kaavanmuutosluonnoksiin verrattuna. Matkailurakentamisen toteutustavat vaihtelevat aikojen kuluessa huomatta-

vasti. Liian tiukat määräykset aiheuttavat turhia poikkeamislupa- ja ristiriitatilanteita, kuten mm. Ukkohallassa on käynyt. Kaavaan ote-

taan vain tärkeimmät seikat sitovina määräyksinä tai merkintöinä 

 
3 § KESKUSTELU 

- Ulla-Maija Oikarinen: laajennusalueen luontoselvitys on tehty. Kunnan mailla voisi vesialueen täyttöä ja ruoppausta tulla tehtäväksi 
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- Jouko Saastamoinen: liito-oravatilanne tarkistettava laajennusalueen täysikasvuisen metsän osalta samoin kuin vesirakentamisen vaiku-
tukset. Luontoselvitysten tiedot on päivitettävä 

- Sirpa Lyytinen: riittävästä rakentamisen yhteneväisyydestä on pidettävä huolta, vaikka sitovuutta väljennetään. Mökkialueen ja ydinalu-
een liittyminen toisiinsa on selvitettävä, joten tarvitaan myös yleiskaavallista tarkastelua. Rannan käsittely saattaa vaatia vesilain mukai-
sia lupia, joiden tilanteen Sirpa selvittää. 

- Päivi Parikka: tuulivoimaloiden vaikutukset on selvitettävä 
- Niina Kinnunen: yleiskaavan uusiminen on menossa päätettäväksi. Mm. koiravaljakkoreittejä tarvitaan alueella, samoin kulku Savupirtille 

on turvattava 
 
4 § JATKOTOIMET 

- kaavaluonnoksen viimeistely 
- mahdolliset lisäselvitystarpeet käyvät ilmi myöhemmin 

 
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 

▪ 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 Ukkohallan matkailukeskuksen keskeisintä aluetta aivan 

laskettelurinteiden vierellä. Tärkeimmät alueen palvelut sijaitse-

vat muutos-alueella tai sen lähellä. Vesi-, viemäri-, kaukolämpö- 

ja sähköverkot on alueelle tehty. Muutos tukee tavoitteen toteu-

tumista. 

  

Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja 

elinympäristön laatu 

Yhdyskuntarakenteeseen ei ole merkittävää vaikutusta. Raken-

taminen tulee Ukkohallan ja myös kuntakeskuksen palveluja. 

Lähistöllä ei ole merkittävää ulkopuolista melua aiheuttavaa 
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toimintaa matkailutoimintaa (hissikoneet, musiikki, moottorikel-

kat, rinnekoneet, liikkuminen jne) lukuun ottamatta. Läheisen 

tuulivoimala-alueen osayleiskaava on jäänyt hyväksymättä. Ta-

voitetta edistetään täten vähäisessä määrin. 

  

Kulttuuri- ja luonnonperintö, vir-

kistyskäyttö ja luonnonvarat 

Alueen kulttuuriympäristö-, rakennusperintö- ja muinaismuisto-

kohteet on inventoitu aiemmin. Hiihto- ja matkailukeskuksen, 

vesistöjen ja lähialueiden virkistyskäyttömahdollisuuksia voi-

daan hyödyntää. Niiden kapasiteetti kestää hyvin lisääntyvät 

vaikutukset. Jätevesien käsittely hoidetaan liittymällä viemäri-

verkostoon, joten pinta- tai pohjaveden tila ei heikenny. Alue on 

lähes kokonaan käsiteltyä aluetta. Luontoarvoiltaan merkittä-

vimmät puronvarsi- ym. alueet on jätetty rakentamisen ulkopuo-

lelle. Tavoitetta edistetään täten vähäisessä määrin. 

  

Toimivat yhteysverkostot ja ener-

giahuolto 

Nykyiset yhteysverkostot riittävät alueen liikennöintiin ja tekni-

seen huoltoon eikä merkittävää lisäkuormitusta aiheudu. Tavoit-

teen toteutumista edistetään hyvin. Rakennettujen verkostojen 

käyttöaste paranee ja alueen rakenne tiivistyy. 

  

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 alue on varattu matkailu- ja virkistystoimintaa varten. 1. vaihe-
maakuntakaava, kaupan ja tuulivoiman vaihemaakuntakaavat eivät koske kaava-
aluetta muutoin kuin kaupan ja tuulivoimakaavojen yleismääräysten osalta. Iso Tuo-
mivaaran tuulivoima-alue varaus oli kohtuullisen lähellä kaava-aluetta, mutta sitä 
koskeva yleiskaava jäi hyväksymättä. 
 
Ukkohallan osayleiskaava on vanhentunut eikä sen ohjausvaikutus ole merkityksel-
linen. Alue on jo muutenkin toteutunut kaavasta poiketen. Poikkeamista on jo perus-
teltu aiemmassa osittain samaan aluetta koskeneessa asemakaavan muutoksessa.  
 
Asemakaavan muutos ja laajennus pyritään laatimaan siten, että kaava mahdollistaa 
matkailukeskuksen toiminnan kärkevän kehittämisen ja lisärakentamisen. Alue palve-
lee ennen kaikkea matkailijoita, mutta myös kuntalaisia ja tarjoaa merkittävästi työ-
paikkoja. Matkailutoiminnan tarpeet muuttuvat jatkuvasti. Kaavasta laaditaan mää-
räyksiltään ja sitovuudeltaan riittävän väljä, jotta ei jatkuvasti tarvitse tehdä kaavan-
muutoksia tai hakea poikkeamislupia. 
 
Masterplan suunnitelmat ja Ukkohalla-Paljakka hiihtokeskusten yhteistyön syventä-
miseksi laaditut ja tekeillä olevat selvitykset ja hankkeet tukevat kaavan muutoksen ja 
laajennuksen mukaisia toimenpiteitä. 
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Kuva 11 Poikkeamisluvalla rakennettu liikerakennusosa kylpylään ja majoitukseen liittyen 

 

 
Kuva 12 Kunnan työlle asettamat tavoitteet aluerajauskartalla 

 

4.4.2. Työn aikana syntyneet tavoitteet 
 

Työn aikana käydyissä keskusteluissa ja neuvotteluissa on syntynyt erilaisia tavoittei-
ta, joita on kaavassa yhteen sovitettu. 
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4.5. Asemakaavaratkaisujen vaihtoehdot ja niiden vaikutukset 

4.5.1. Alustavat vaihtoehdot ja niiden arviointi 
 

Varsinaisia toisistaan poikkeavia vaihtoehtoja ydinalueen osalta ei laadita, koska työ-
tä on jo tehty usean vuoden ajan, jonka kuluessa vaihtoehtoisia ratkaisuja on tutkittu. 
Työn kuluessa on erilaisia vaihtoehtoja ollut käsittelyssä korttelien, pysäköinnin, vir-
kistysalueiden ym. osalta. 
 
Syväjärventien linjauksesta tutkittiin kahta vaihtoehtoa; 

▪ tien pitäminen nykyisellä paikalla 
▪ tien siirtäminen latu-uran varteen 

Periaatekuva vaihtoehdoista on ohessa. 
 

 
Kuva 13 Luonnos 31.3.2016, jossa Syväjärventie on nykyisellä paikalla 
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Kuva 14 Luonnos 31.3.2016, jossa Syväjärventie on siirretty ladun vierelle 

 

 
4.5.2. Ratkaisun valinta ja perusteet 

 
Lopputuloksena kunnan luottamus- ja virkahenkilöiden ja alueen toimijoiden kanssa 
käydyissä keskusteluissa päädyttiin kehittämään vaihtoehtoa, jossa Syväjärventie pi-
detään nykyisellä paikalla lähellä järven rantaa. 
 
Em. keskustelujen sekä aiemman kaavanmuutostyön aikana saadun palautteen pe-
rusteella on laadittu kaavaluonnosvaiheessa nähtäville asetettu kaavanmuutos- ja 
laajennusluonnos. Siitä saadun palautteen ja jatkoselvitysten perusteella ratkaisua 
työstetään eteenpäin kaavaehdotukseksi. 
 

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 
 
Kaava-alueella tai sen läheisyydessä on Ukkohallan matkailukeskuksen tärkeimmät 
palvelut, yhtiömuotoiset majoituspaikat, pysäköintialueet, hissit, laskettelurinteet, rei-
tistöjen lähtö- ja solmupisteet jne. Etenkin muutosalue on jo rakennettu ympäristöä, 
jonka täydennysrakentaminen parantaa ympäristön laatua. Yleiskaava on vanhentu-
nut keskeisimmän alueen osalta. Toimintojen kokonaisuutta on asemakaavatöiden 
ohella tutkittu Master Plan -tyyppisillä suunnitelmilla. Ne antavat riittävän pohjan muu-
toksen tekemiselle vanhentuneesta yleiskaavasta huolimatta. 
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Laajennusalueen rakentaminen on vähäistä, mutta sielläkin on ratsutalli rakennuksi-
neen ja aitauksineen, hiihto-, retkeily- ja kelkkailureittejä sekä niiden palveluja. Myös 
tällä alueella rakentaminen parantaa ympäristöä. 
 
Kunnallistekniikka (tiet, sähkölinjat, kaukolämpö sekä vesi- ja viemärihuolto) on alu-
eella kunnossa. Normaalit kunnossapitotyöt, tason parantaminen ja verkostojen uu-
siminen on ajoittain tehtävä. 

 

 
 

   
Kuva 15 Alueen ravintola eri aikoina 

 

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 
 
Rakentaminen muuttaa kohdealueensa maa- ja kallioperän pintakerroksia. Paikoin 
joudutaan tekemään suurehkojakin leikkauksia ja täyttöjä, mutta alueet eivät enää 
muutoinkaan ole luonnontilaisia. Vähäisiä vaikutuksia voi olla myös vesistöön, mutta 
hyvin rajallisesti, koska rakennusten jätevesien käsittelystä on annettu määräykset.  
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Rannan osalta mahdollistetaan täyttöjä ja ruoppauksia, mutta sekin huolella hoidettu-
na parantaa rantamaisemaa. Nyt ranta on paikoin hyvin epämääräinen etenkin järven 
länsipäässä ja osittain ennestään huolimattomasti täytettyä. Ilmaan tai ilmastoon ei 
ole vaikutuksia. Tarvittavat luvat haetaan toteutusvaiheessa, jolloin myös tutkitaan 
toimenpiteiden vaikutukset tarkemmin. Oletuksena on, että toimenpiteet ovat niin vä-
häisiä ja suppea-alaisia, ettei niillä ole merkittäviä haitallisia vaikutuksia. 
 
Kaava-alueen metsät ovat käsiteltyjä talousmetsiä. Laajennusalueen kaakkoiskul-
massa on vanhahkoa kuusikkoa. Sen osalta maaliskuussa 2016 usealla käynnillä on 
tutkittu liito-oravien esiintymistä, mutta mitään merkkejä lajista ei ole havaittu. Myös-
kään aluetta koskevissa luonto- ja maisemaselvityksissä ei lajista ole havaintoja. Laa-
jennusalueen itäosan täysikasvuisen metsän alue jää joka tapauksessa nykytilaan, 
joten lajin olosuhteet eivät vaarannu tai muutu. Suurelta osalta laajennusalue on en-
tistä suopeltoaluetta. Tiestö on pääosin jo rakennettu, joten kaavoitus ja rakentami-
nen eivät vaikuta haitallisesti luonnonympäristöön ja sen säilymiseen.  Arvokkaim-
miksi katsotut puronvarsikohteet jätetään rakentamisen ulkopuolelle. Kaava-alue ei 
ole pohjavesialuetta. 

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

 
Kaava-alueen vieressä oleva Syväjärvi on varsin kapea. Rakentaminen vaikuttaa tä-
ten myös kaukomaisemiin.  Koska alue on jo molemmin puolin järveä aiemman mat-
kailurakentamisen, rinteiden ja hissien sekä tiestön rakentamisen myötä otettu raken-
tamiskäyttöön, ei muutos ole kovin merkittävä. Rakentamisen tasoon ja yhtenäisyy-
teen on kuitenkin kiinnitettävä erityistä huomiota. Myös järven länsipää on jo käyttöön 
otettua aluetta. Syväjärventie menee esimerkiksi aivan rannan vierellä. Varsinaista 
rakentamista ei järvenpään alueelle tule rannan lähelle. 
 

Vaikutukset talouteen 
 
Alueelle on ulkoinen tiestö toteutettu siten, että se palvelee myös lisääntyvää raken-
tamista etenkin toteutumisen alkuvaiheessa. Normaalit kunnostamistoimet ja tason 
parantaminen ovat aikaa myöten välttämättömiä. Sisäistä tiestöä on rakennettava 
muun rakentamisen myötä. Muutosalueen maasto ja maaperä on kaiken rakentami-
sen kannalta edullista kangasmaastoa. Laajennusalue on osittain pehmeämpää ja 
kalliimpaa toteuttaa. Siellä voidaan kuitenkin hyödyntää mm. laskettelurinteiden ja 
muun rakentamisen myötä syntyviä ylijäämämaita. Rakentaminen ei aiheuta maan-
omistajille, rakentajille tai yhteiskunnalle suuria kustannuksia vaan on varsin edullista, 
koska matkailukeskus on toteutunut suppealle ja tiiviille alueelle. Yleiskaavan raken-
taminen on huomattavasti hajanaisemmin suunniteltu aikoinaan. Muutos parantaa ja 
tiivistää ydinalueen rakennetta. Rakentaminen ja parantuvat palvelut tukevat osaltaan 
Hyrynsalmen pysyvän asutuksen ja työpaikkojen säilymistä.  Teiden kapasiteetti riit-
tää hyvin alueelta tulevalle liikenteelle.  
 

Vaikutukset terveellisyyteen ja turvallisuuteen 
 
Jätevesien ja muiden jätteiden käsittely hoidetaan määräysten mukaisesti. Terveys-
riskejä ei aiheudu. 
 
Sisääntulotiet on rakennettu siten, että hälytysajoneuvoilla on hyvä pääsy alueelle. 
Muu tiestö toteutetaan vaatimukset täyttävällä tavalla. Alueen viitoitus suoritetaan to-
teutumisen yhteydessä. 
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Vaikutukset eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä 
 
Vapaa liikkumismahdollisuus ei merkittävästi vähene alueella kaavan toteuduttua. 
Matkailijoita varten on toteutettava ulkoilu- ja liikuntareittejä. Niiden sijainti saattaa 
hieman ydinalueella ja sen lähellä muuttua. Ympärillä olevat rakentamisen ulkopuo-
lelle jäävät laajat alueet mahdollistavat hyvät reitit ja liikkumismahdollisuudet. Alueen 
ydintoiminnan ollessa matkailu, on sen kannalta välttämätöntä, että matkailijat, retkei-
lijät ja ulkoilijat pääsevät hyvin alueelle kesällä ja talvella maalta sekä vesistöltä. Muu-
toksen aiheuttama välillinen rakentamisen tiivistyminen yleiskaavaan verrattuna jättää 
myös laajempia alueita keskuksen ulkopuolella nykytilaan. 
 
Syväjärvi on varsin pieni järvi. Sillä on kesällä Suomen ainoa täysimittainen ”cable 
wakeboard”- eli vesilautailurata. Järven yli menee ponttoonisilta, joka mahdollistaa 
kulkemisen järven eri puolilla sijaitsevien alueiden välillä joustavasti. 

 

   
Kuva 16 Syväjärven yli menevä ponttoonisilta 

   
Kuva 17 Latuja ja latukartta 
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Kuva 18 Reittiopasteita ja palvelupiste laajennusalueella 

 
Vaikutukset sosiaalisiin oloihin 

 
Rakennuskortteleiden sijoittelu on ydinalueella tehty tiiviisti, jolloin keskuksen aluees-
ta muodostuu yhtenäinen matkailu-, asumis- ja lomailualue. Lähes joka puolella ym-
pärillä on laajat rakentamattomaksi jäävät ulkoilu- ja retkeilymahdollisuudet. Kainuun 
monipuoliset muut matkailukohteet ovat varsin lähellä. Alue on lisäksi Hyrynsalmen 
taajaman läheisyydessä, joten tiivis rakentaminen puoltaa paikkaansa. Rakentami-
sesta ei todennäköisesti aiheudu merkittäviä haitallisia sosiaalisia vaikutuksia, vaikka 
alueella tulee sekoittumaan matkailutoiminta, loma-asuminen ja pysyvä asuminen. 
Pysyvä asuminen alueella estää mahdollisesti sesonkien ulkopuolella tyhjillään tai va-
jaakäytössä olevien matkailu- ja lomarakennusten ja –kohteiden vahingoittamisen. 
 

Vaikutukset kulttuuriin 
 
Alueella ei ole tiedossa rakennus- tai kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kohteita tai 
muinaismuistoja. Metsät ovat suurelta osaltaan käsiteltyjä talousmetsiä tai muutoin 
käyttöön otettua aluetta. Muutos ei aiheuta merkittäviä muutoksia rantamaisemaan. 
Rantaviiva on alueen kohdalla otettu rakentamiskäyttöön tai ei ole muutoin luonnonti-
laista. Rakentaminen hyvin toteutettuna tukee ja täydentää Ukkohallan matkailukes-
kuksen matkailu-, lomanvietto- ym. toimintaa.  
 

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

 
▪ Hyrynsalmen kunnanhallituksen 9.2.2016 § 21 päätös kaavoituksen käynnis-

tämisestä  
 

Kaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä 22.12.2016-25.1.2017. Huomautuksissa  
ja lausunnoissa todettiin seuraavaa lisättynä kaavoittajan kommenteilla: 
 

- Eila Mäkeläinen ja Kalle Mäkeläisen oikeudenomistajat 15.1.2017 lausuvat, ettei uutta lämpökeskusta tule sijoit-
taa kortteliin 90 vaan varastorakennusten kortteliin. Siitä aiheutuisi noki- ja pölyhaittoja, näköalamenetyksiä 
maanarvon alenemista. Nykyinen lämpökeskus voi sijaita entisellä paikallaan. Kelkkareitti tulee poistaa tilan 
40:0 alueelta. Reitti aiheuttaisi ydinalueella häiriöitä ja vaaratilanteita, maankäyttöhaittaa ja maan arvon alentu-
mista. Riittävä reitti on mökkikylän kautta järven pohjoispäähän talliosakkeiden läheisyydestä Tuomivaaran 
päälle. LPA-2 –alueelle ei tule sallia polttoaineen jakelua. Jakelu tulisi sijoittaa talliosakkeiden ja kelkkareitin lä-
heisyyteen. LPA-2 –alue tulee säilyttää ennallaan päiväkävijöiden autopaikkojen varmistamiseksi. Korttelien 63, 
84 ja 85 autopaikat on sijoitettava kortteleihin. Kortteleihin 85 ja 86 on jätettävä riittävän leveä viheralue tilan 
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40:0 rajalle ja maksimikerrosluvuksi 2. Kaava ei kohtele maanomistajia tasapuoleisesti vaan pilaa alueen kes-
keisintä ja parasta rakennusmaata. 

o kaavassa on varauduttu uuden lämpökeskuksen sijoittamiseen kortteliin 90 kaavamääräyksissä. Varaus 
tähtää tulevaisuuteen, koska tällä hetkellä kaukolämmön tarve on vähäinen ja kohdistuu suppealle 
alueelle eikä pitkää siirtojohtoa kannata rakentaa. Uusi lämpökeskus on suunniteltava siten, että ympä-
ristöhäiriöt ovat mahdollisimman vähäisiä. Lämpökeskus on kaavassa sallittu pitää myös nykyisellä 
paikalla. Kelkkareitti ei vahvistu kaavan ulkopuoliselle alueelle. Reitit on oltava lähellä rakennettuja ja 
rakennettavia loma-asuntoja. Reittien sijoittumista tutkitaan ehdotusvaiheessa. Polttoaineen jakelun on 
kelkkailijoiden ohella palveltava myös muita alueen käyttäjiä. LPA-2 –alueen pysäköintikäyttöä tarkiste-
taan ehdotusvaiheessa. Samoin kortteleiden 85 ja 86 rajauksia, kerroslukuja jne. 

- Jukka Miikkulainen Oy omistaa vuokrakäytössä olevan paritalon korttelissa 68. Sen eteen kaavoitetut IV –
kerroksiset korttelit 84 ja 85 vähentävät kiinteistön arvoa sekä poistavat järvimaiseman ja rauhallisuuden. Alu-
eella voisi olla matala yksikerroksinen rivitalo. Päiväkävijöiden autopaikkamäärät vähenevät alueen supistumi-
sen vuoksi ja kiinteistöjen omistajien autopaikkojen takia. Karavaanareiden alue tulisi pyrkiä säilyttämään nykyi-
sellä hyvällä paikalla eikä siirtää sitä kalliisti rakennettavalle suolle. Rakennusten ulkoasusta pitäisi huolehtia 
paremmin ja rannat säilyttää vapaassa käytössä. Pulkkamäki tulisi säilyttää rinteiden lähellä. Rinteiden ja latu-
jen kunnossapito tulisi olla parempi. 

o mainittujen kortteleiden ja pysäköintialueen rajauksia, kerroslukuja, kaavamääräyksiä jne tutkitaan ehdo-
tusvaiheeseen siten, että korkeita rakennuksia ei sijoiteta korttelin yläosaan. Kaavaan ei ole syytä lait-
taa tiukkoja määräyksiä rakennusten ulkoasusta jne vaan siitä huolehtii rakennusvalvonta rakentajien 
suunnitelmien hyväksymisen yhteydessä 

- Kytömäen kalaveden osakaskunta/pj Kari Heikkinen 18.1.2017 toteaa osakaskunnan omistavan vesialueen 
876:6 ja kalastusoikeuden vuokrauksen tilalla 57:1. Syväjärvellä on onkimis-, pilkkimis- ja viehekalastuskielto 
voimassa 2016-2020 sekä rajoitettu moottorikelkkailua ja moottoriveneilyä. Kaavaluonnoksessa ei vesialueita 
ole merkitty oikein. Saunan sijoittaminen tilan 57:1 alueelle vaarantaa kuntalaisten, kyläläisten ja matkailijoiden 
virkistäytymisen sekä rakentamattomien alueiden kiinnostuksen. Järven länsipäässä VU –alueen merkinnät 
ovat epäselvät. Vesialueelle on merkitty rakennusoikeutta ja vaunupaikkoja. Ne tulisi poistaa ja kaikki vesialueet 
merkitä kaavassa vesialueiksi. Muistutuksessa mainitaan myös luo- ja et –alueet, mutta niitä koskevat mainin-
nat ovat hieman epäselviä. Myös kaavan aikataulua ja kiinteistöjen omistajien kuulemista epäillään. 

o kaavaluonnoksessa on hieman laajennettu VU –alueita järvelle, jotta rannat saataisiin järkevästi raken-
nettua ja otettua virkistys- ym. käyttöön. Sitä on aloitettu Syväjärven länsipäässä, mutta toteutus on 
kesken. Rakentamisessa on kiinteistönomistus sekä vesilain ym. erityislakien säännökset otettava 
huomioon. Länsiosan luo –varaus perustuu luontoselvitykseen. Purouoma Syväjärventien länsipuolella 
on tarkoitus säilyttää mahdollisimman hyvin luonnontilassa. Länsipään et –varaus on toteutunutta ve-
denottamoa, vesijohtoja ja pumppaamoa varten tehty varaus. 

- Kainuun museo 25.1.2017 lausuu, ettei alueelta tai sen läheisyydestä tunneta muinaismuistolain suojaamia kiin-
teitä muinaisjäännöksiä eikä rakennus- tai kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kohteita. Kaavasta ei ole huo-
mautettavaa. 

- Kainuun sote ympäristöterveydenhuolto 13.1.2017 toteaa alueen rakennustilanteen, reitistöt ja teknisen huollon 
verkostot. Alue ei ole pohjavesialuetta. Iso-Tuomivaaran tuulivoimalan yleiskaava on jäänyt kunnanvaltuustossa 
hyväksymättä. Lausunnon mukaan uusi lämpökeskus voi vaikuttaa jossain määrin ilmanlaatuun ja melun le-
viämiseen. Uuden lämpökeskuksen mahdolliset vaikutukset tulee arvioida. Meluvaikutuksia moottorikelkkarei-
teistä, liikenteestä, lumetuksesta ja rinnemelusta (musiikki) tulee arvioida pysyvään asumiseen. Rakenteiden 
äänieristävyyteen tulee kiinnittää huomiota. Muuta huomautettavaa ei ole 

o kaavassa oleva lämpökeskusta koskevat suunnitelmat ja ympäristöhäiriöt tutkitaan tarkemmin kun sen 
toteuttaminen on ajankohtaista. Syväjärven rannassa oleva et –alue on tarkoitettu ja on jo nyt käytössä 
vedenottamolle. Kaavassa ei ole pelkästään asumista varten tarkoitettuja varauksia. RM –alueita kos-
keva mahdollisuus asuntotilojen sijoittamiseen on tarkoitettu alueella työskentelevän henkilöstön asu-
mista varten. Kaavamääräyksiä tarkennetaan asumisen määrien osalta. 

- Kainuun liitto 20.1.2017 lausuu kaavan olevan tarpeellinen ja ajankohtainen Ukkohallan matkailukeskuksen ke-
hittymisen kannalta. Loma-asumisen tulisi mahdollisimman paljon keskittyä palveluiden, matkailukeskusten ja 
taajamien läheisyyteen, mitä tavoitetta kaavaa vastaa. Alue on tarkoituksenmukainen ja luo hyvät mahdollisuu-
det Ukkohallan kehittymiselle. Kaavaselostukseen tulisi lisätä maakuntakaavan R –merkintä sekä todeta 1. vai-
hemaakuntakaavan yleismääräyksen koskevan vain vaihemaakuntakaavan aluetta 

o kaavaselostusta korjataan esitetyllä tavalla 
- Pohjois-Pohjanmaan ely –keskus 13.1.2017 toteaa, ettei ole huomautettavaa 
- Kainuun ely –keskus 25.1.2017 pitää hyvänä kehityssuuntana Ukkohallan ydinalueen tiivistämistä. Alueen 

maankäyttöä tulisi kuitenkin tarkistella yleiskaavalla. Koska oikeusvaikutteista yleiskaavaa ei ole alueella, niin 
soveltuvin osin on otettava huomioon yleiskaavan sisältövaatimukset. VU –alueet ulottuvat osin vesialueelle. 
Vesialueen täytöistä ja ruoppauksista on ilmoitettava ely –keskukselle tai haettava vesilain mukainen lupa alue-
hallintovirastolta. Kaavaprosessin yhteydessä tulisi käydä neuvotteluja vesialueen omistajan kanssa. RM -
alueet ovat rakennusoikeudeltaan tehokkaita ja osa autopaikoista saadaan osoittaa LPA-2 –alueelle. Paikoituk-
sen sijoittumista ja paikoitusalueiden riittävyyttä esitetään tutkittavaksi tarkemmin ja tulisi huomioida myös ulko-
puolisten matkailijoiden tarpeet. Vedenottamolle ja lämpökeskukselle varatut alueet olisi hyvä esittää omilla in-
dekseillä. Asiakirjoista ei selviä nykyisen lämpökeskuksen polttoaineteho. YSL:ssä on säädetty rekisteröitävien 
ja luvanvaraisten toimintojen ilmoitus- ja lupamenettelyistä. Kaavoituksen yhteydessä tulisi arvioida soveltuuko 
lämpökeskus matkailua palvelevien rakennusten yhteyteen. Pohjakartasta ei selviä savupirtin sijainti. Se on il-
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meisesti rm250 –alueella. Kaavatyön yhteydessä tulisi arvioida pirtin ja sen ympäristön kehittämismahdollisuu-
det 

o yleiskaavan sisältövaatimuksia huomioidaan tarkemmin selostuksessa ja arvioidaan kaavan vaikutuksia. 
Vesialueen omistajaa on kuultu luonnoksen nähtävillä olon yhteydessä. Luonnollisesti toimenpiteitä 
suunniteltaessa laaditaan tarkemmat suunnitelmat ja tehdään ilmoitukset ja lupahakemukset. Kaavalla 
mahdollistetaan toimenpiteet. Rakennusoikeuksia, kerroslukuja, autopaikkoja jne tutkitaan tarkemmin 
ehdotusta laadittaessa. Vedenottamon ja lämpökeskuksen aluerajaukset eritellään ja tehdään muut 
täydennykset. Savupirtin sijainti näkyy selvästi selostuksen kappaleen 6.1. ilmakuvassa. Pirtin toiminta 
ja sen mahdollinen laajentuminen on huomioitu kaavassa. Koska toiminta tulee olemaan pääasiassa 
latukahvilatoimintaa tai muutoin virkistysalueiden käyttöön liittyvää, varausta ei ole esitetty erillisenä 
korttelina vaan rakennusalana VR –alueella 

- Metsähallitus / Laatumaa 7.3.2017 pitää hyvänä kaavan tarkistamista, mutta alueelle tulisi ensin laatia yleiskaa-
va. Kaavan muutoksen ja laajennuksen väliin jäävä alue olisi hyvä olla mukana kaavassa, jolloin voitaisiin kom-
pensoida viheralueiden vähenemistä. Huomioiden nykyinen rakennuskanta ja rinneolot havainnekuvat olisi syy-
tä olla laadittuna. Kaavassa ei ole perusteltu 10500 k-m2 rakennusoikeuden sijoittamista viheralueille. Rannas-
sa VU –alue tulisi olla rajattuna rantaviivaan eikä saunoja tulisi sallia täyttöalueelle. Keilahallin kohdalla korttelin 
tulisi olla vähintään 5-10 m rakennuksen rajasta. Korttelien 84 ja 85 rakennusalueita, kerroskorkeuksia, tonttien 
kokoa jne tulisi tarkastella rinnemaasto huomioiden ja siten, että ylempänä olevien tonttien järvinäköalat eivät 
peity. Korttelin 86 lämpökeskusmerkintä tulisi poistaa. Korttelin 62 tontin 1 rakennusoikeus on pienentynyt 3000 
k-m2:iin ja tontin koko supistunut. Tontti on vuokrattu pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. Mikäli sopimukseen 
joudutaan tekemään muutoksia ja vuokra alenee, kunnan tulisi se korvata. Ko. alue tulisi rajata muutoksen ul-
kopuolelle, korvata maankäyttösopimuksella rakennusoikeuden pienentyminen vastaavan arvoisella tontilla tai 
kunta voisi ostaa tontin. 

o vastaavanlainen kaavanmuutos on ollut jo pitkään vireillä ja niissä yhteyksissä on neuvoteltu ja kuultu 
Metsähallitusta. Laaditut Master Plan –suunnitelmat ja kaavaselostuksessa esitettävät MRL:n yleis-
kaavan laatimista koskevien asioiden läpikäyminen korvaavat vanhentuneen yleiskaavan. Tässä vai-
heessa kaavaa ei ole syytä laajentaa yksityismaille, mutta niiden kaavoitus ei kuitenkaan vaarannu. 
Ehdotusvaiheessa tarkennetaan mielipiteessä esitettyjen alueiden kerroslukuja, rakentamiskorkeuksia, 
rakennusoikeuksia, rajoja jne. Lämpökeskusvaraus on syytä pitää nykyisellä keskuksen paikalla. Kor-
vaava laitos on mahdollista tehdä kortteliin 90. Metsähallituksen kanssa on käyty ja käydään neuvotte-
luja rakennusoikeuksien siirroista.  

 
 
Kunnan maankäyttötoimikunta 14.2.2017 § 5 ja kunnanhallitus 25.4.2017 § 97 päätti-
vät kaavaehdotuksen asettamisesta nähtäville em. tavalla korjattuna ja muilla pienillä 
muutoksilla. Metsähallituksen, kunnan ja kaavoittajan välisissä neuvotteluissa sovittiin 
myös muutoksista kaavaan. 
 
Kaavaehdotus oli nähtävillä 16.5.-16.6.2017. Huomautuksissa ja lausunnoissa to-
dettiin seuraavaa lisättynä kaavoittajan kommenteilla: 

 
- Eila Mäkeläisen ja Kalle Mäkeläisen oikeudenomistajien puolesta asianajaja Mikko Kejo 16.6.2017 toteaa, ettei 

alueella ole oikeusvaikutteista osayleiskaavaa. Muistuttajien Syväjärven kiinteistö 105-402-40-0 on jätetty ase-
makaavahankkeen ulkopuolelle ilman asiallisia perusteita. Kaava vaikuttaisi toteutuessaan myös tähän kiinteis-
töön. Sillä on vaunualue, jonka vuokrasopimus on päättymässä. Osayleiskaavan puute ja yleispiirteinen asema-
kaava vaarantavat koko Ukkohallan alueen kehittämisen. Kaavassa on lisätty rakennusoikeutta huomattavasti 
eikä pysäköinnin eikä muiden tukialueiden tarvetta ole huomioitu. Korkeat rakennukset peittävät näkymiä ja ai-
heuttavat maisemahaittaa. Vaikka kelkkareitti ei vahvistu kaavan ulkopuolelle, sen alku- ja loppupiste kuitenkin 
tosiasiallisesti vahvistavat sen. Polttoaineen jakelupistettä ei ole perusteltu. Lämpökeskus lähellä muistuttajien 
kiinteistön rajaa alentaa sen arvoa, hankaloittaa jatkokäyttöä ja mahdollista kaavoitusta. Alueella on laajemmin-
kin suunnittelutarvetta ja alueen läheisyydessä olevat yksityismaat tulee ottaa mukaan asemakaavoitukseen tai 
sitten päivittää ensin yleiskaava.  

o kunta voi päättää mitä alueita asemakaavaan otetaan. Kunta on neuvotellut mm. muistuttajien kanssa 
vaunualueen vuokrauksesta ja siinä yhteydessä ilmeisesti myös kaavoituksesta. Asemakaavan muu-
toksen ja laajennuksen yleiskaavallisia vaikutuksia on tutkittu ja arvioitu työn kuluessa. Nykyinen MRL 
mahdollistaa myös vanhentuneen yleiskaavan alueelle asemakaavoituksen. Kaavassa on rajattu ra-
kennusten korkeutta rinteen yläosissa sekä esitetty riittävästi pysäköintitilaa huomioiden mm. aiemmis-
sa kaavoissa varatut alueet rinnealueiden kävijöiden pysäköinnille. Tarkat rakennustapa- ym. mää-
räykset eivät ole tarpeen, koska alueen rakentaminen tapahtuu pitkän ajan kuluessa eikä rakennusta-
paa muutoinkaan ole syytä rajata liian tarkasti. Nykyiselle lämpökeskukselle korttelissa 62 on esitetty 
korvaava paikka kauemmaksi mm. muistuttajien tilasta kortteliin 90. Nykyinen paikka voidaan pitää 
toiminnassa laitoksen toiminta-ajan. Polttoaineiden jakelupiste tarvitaan kohtaan, jossa se palvelee se-
kä alueen autoilijoita, moottorikelkkailijoita, huoltoliikennettä jne. Muistutus ei anna aihetta ehdotuksen 
muuttamiseen. 
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- Metsähallitus / Laatumaa 13.6.2017 toteaa, että sen ja kunnan välillä on 2003 tehty maankäyttösopimus, jonka 
mukaan Metsähallitus on suorittanut kunnalle korvauksia saamastaan rakennusoikeudesta. Sopimus sitoo mo-
lempia osapuolia. Jos Metsähallituksen rakennusoikeutta muutetaan, tulee korvauksista neuvotella. Ukkohallan 
alueelle tulisi laatia yleiskaava ja asemakaavassa yleiskaavallinen tarkastelu on puutteellinen mm. viheraluei-
den, ulkoilu- ja moottorikelkkareittien, lisärakentamisen määrän, liikennejärjestelyjen ja palvelujen osalta. Kun-
nan hankkimille puistoalueille on kaavoitettu yli 10000 k-m2 rakennusoikeutta eikä ratkaisua ole perusteltu. Uu-
det rakentamiseen varatut alueet vaikeuttavat kulkemista rannalle ja rajoittavat näköyhteyttä. Kortteli 62 tulee 
poistaa ehdotuksesta, koska se on vuokrattu pitkäaikaisella sopimuksella eikä rakennusoikeutta tule pienentää. 
RM-7 -korttelin lämpövoimala tulee poistaa, koska se ei sovi matkailua palvelevan rakennuksen yhteyteen. Tar-
kemmat rakennustapaohjeet tulisi laatia ja rannalla oleva VU -alue rajata rantaviivan mukaiseksi.  

o Metsähallituksen mailla rakennusoikeuden vähennys on varsin vähäinen ja kaava on tehty nykyinen ra-
kennuskanta ja sen laajentaminen huomioiden. Korttelissa 62 on jo nykyään lämpökeskus ja sille on 
osoitettu korvaava paikka kauemmaksi. Ukkohallan rakentamisen ja kehittämisen jatkaminen edellyt-
tää ydinalueelle tehtäviä muutoksia ja tehostamista. Nykyinen asemakaava ja sen totetuttamiseksi ai-
kanaan tehdyt sopimukset eivät anna oikeaa pohjaa nykyhetken tarpeille. Vaikkakin yleiskaava on 
vanhentunut, niin kokonaisuutta on tutkittu mm. usealla Master Plan -tyyppisellä suunnitelmalla. Muis-
tutus ei anna aihetta ehdotuksen muuttamiseen. 

- Kytömäen osakaskunta/pj Kari Heikkinen 15.6.2017 toteaa osakaskunnan omistavan vesialueen 876:6 ja kalas-
tusoikeuden vuokrauksen tilalla 57:1. Syväjärvellä on onkimis-, pilkkimis- ja viehekalastuskielto voimassa 2016-
2020 sekä rajoitettu moottorikelkkailua ja moottoriveneilyä. Kaavassa ei vesialueita ole merkitty oikein. Syväjär-
ven ja sen rantojen käyttö yleisenä virkistysalueena on ollut kaavojen pääideoita. Osakaskunnalta on jälkikäteen 
pyydetty suostumusta Koy Ski Willasin lämpöpumpulle. Kaavassa olisi tarpeen määritellä voidaanko lämmön 
kerääjiä laittaa järveen. Kelkkareitti on liian lähellä rantaa ja aiheuttaa luvatonta ajoa järvellä. Tilan 57:1 sauna-
rakennus tulisi poistaa. VU -alueen merkinnät järven länsipäässä ovat epäselvät. VR -alueella olevat ”luo”- ja 
”et” -merkinnät rajoittavat virkistäytymistä ja rakennuspaikkojen toteuttamista ja myyntiä. Rakentaminen tulisi 
ohjata riittävän etäälle rannasta ja vesialueet tulisi merkitä vesialueiksi, kuten muissakin kaavoissa. 

o kaavaluonnoksessa on hieman laajennettu VU –alueita järvelle, jotta osittain hoitamattomat rannat saa-
taisiin järkevästi rakennettua ja otettua aktiiviseen virkistys- ym. käyttöön. Sitä on aloitettu Syväjärven 
länsipäässä, mutta toteutus on pahasti kesken. Rannan lähelle sijoittuva vähäinen rakentaminen on 
perusteltua ja liittyy vesistön käyttöön esim. saunarantana. Rakentamisessa ja suunnittelussa on kiin-
teistönomistus sekä vesilain ym. erityislakien säännökset ja lupavaatimukset otettava huomioon. Län-
siosan luo –varaus perustuu luontoselvitykseen. Purouoma Syväjärventien länsipuolella on tarkoitus 
säilyttää mahdollisimman hyvin luonnontilassa. Länsipään et –varaus on toteutunutta vedenottamoa, 
vesijohtoja ja pumppaamoa varten tehty varaus. Kelkkareitit ovat pääsääntöisesti nykytilanteen mukai-
set. Erillisillä päätöksillä voidaan kelkkailua rajoittaa vesialueilla eikä siihen kaava vaikuta. Kaavassa ei 
ole syytä määritellä lämpöpumppujen sallimista tai kieltämistä. Muistutus ei anna aihetta ehdotuksen 
muuttamiseen. 

- Kainuun museo 7.6.2017 lausuu, ettei alueelta tai sen läheisyydestä tunneta muinaismuistolain suojaamia kiin-
teitä muinaisjäännöksiä eikä rakennus- tai kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kohteita. Kaavasta ei ole huo-
mautettavaa. 

o Lausunto ei anna aihetta ehdotuksen muuttamiseen. 
- Kainuun sote ympäristöterveydenhuolto 14.6.2017 lausuu, että toiminnasta aiheutuvia meluvaikutuksia tulee ar-

vioida pysyvään asumiseen. Luonnosvaiheen vastineesta ja kaavaselostuksesta ei selviä, onko asuminen py-
syvää. Meluvaikutukset tulee arvioida, jos kyseessä on pysyvä asuminen. Kaavamääräyksiä ei myöskään ole 
tarkennettu asumisen määrien osalta. Muuta huomautettavaa ei ole.  

o Kaavassa ei ole pelkästään asumista varten tarkoitettuja varauksia. RM –alueita koskeva mahdollisuus 
asuntotilojen sijoittamiseen on tarkoitettu alueella työskentelevän henkilöstön asumista varten. Pää-
käyttötarkoituksen ollessa RM eli matkailua palvelevien rakennusten korttelialue ei sallittujen muiden 
käyttötarkoitusten määrä saa olla merkittävä, mistä rakennusvalvonta huolehtii. Tarkkaa rajausta mää-
rille ei ole syytä tehdä. Rakennusten suunnittelussa on huolehdittava siitä, ettei asumistilat sijoitu esim. 
iltakäytössä olevan ravintolan välittömään läheisyyteen. Tarkkojen kaavamääräysten antaminen mää-
rästä, tilojen sijoittelusta, melutasoista jne ei ole tarpeen.  Lausunto ei anna aihetta ehdotuksen muut-
tamiseen. 

- Kainuun liitto 14.6.2017 toteaa, ettei ole huomautettavaa.  
o Lausunto ei anna aihetta ehdotuksen muuttamiseen. 

- Pohjois-Pohjanmaan ely –keskus 24.5.2017 toteaa, ettei ole huomautettavaa 
o Lausunto ei anna aihetta ehdotuksen muuttamiseen. 

- Kainuun ely –keskus 16.6.2017 katsoo, että suurelta osaltaan on huomioitu luonnoksesta annetun lausunnon 
sisältö. Edelleen kuitenkin korostetaan yleiskaavallisen tarkastelun tärkeyttä. Olisi toivottavaa, että selostukses-
sa olisi oma lukunsa, jossa kaavaratkaisua olisi peilattu yleiskaavan sisältövaatimuksiin nähden. Havainneku-
vien laatiminen olisi kannatettava asia. Etenkin korttelit 62, 63, 84 ja 85 on suunniteltu tehokkaiksi. Havainneku-
vat auttaisivat hahmottamaan kaavaratkaisun maisemallisia ja taajamakuvallisia vaikutuksia. 

o yleiskaavan sisältövaatimukset on huomioitu riittävän tarkasti selostuksessa ja arvioitu kaavan vaikutuk-
sia. Tarkemmassa rakennussuunnittelussa laaditaan tarkemmat suunnitelmat ja havainnekuvat sekä 
ratkaistaan hankkeen sopeutuminen maisemaan ja olemassa olevaan rakennuskantaan. Lausunto ei 
anna aihetta ehdotuksen muuttamiseen. 
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- Loiste Sähköverkko Oy 15.6.2017 on toimittanut kartan olemassa olevista sähköverkoista. Mikäli kaavanmuutos 
aiheuttaa muutostöitä verkostoon, maksaa työn tilaaja aiheuttamansa kustannukset. Muuta huomautettavaa ei 
ole. 

o Lausunto ei anna aihetta ehdotuksen muuttamiseen. 

 
 
Hyrynsalmen ympäristölautakunta 20.9.2017 § 15 esitti kunnanhallitukselle kaavan 
hyväksymistä vähäisellä muutoksella Syväjärven länsipäässä, jossa VU -aluetta muu-
tetaan vesialueeksi (W). Hallitus esitti 24.10.2017 § 253 kunnanvaltuustolle kaavan 
hyväksymistä ko. tavalla. Valtuusto hyväksyi esityksen ja kaavanmuutoksen ja laa-
jennuksen 14.11.2017 § 53. 

5.1. Kaavan rakenne 

5.1.1. Mitoitus 
 

Kaavaluonnoksessa oli kortteleita 8 kpl. Pinta-alat ja rakennusoikeudet olivat muu-
toksessa ja laajennuksessa oheisten taulukoiden mukaiset.  
 
UKKOHALLAN ASEMAKAAVA 
 

LUONNOS 15.12.2016 VOIMASSA OLEVA 

KORTTELI KÄYTTÖ PINTA-ALA K-M2 PINTA-ALA K-M2 

90 RM-9 18103 905 
  91 RM-8 25121 600 
  91 TV 3289 1200 
  92 TV 3072 1200 
  

 
VR 103724 250 

  

 
VU 6375 200 

  

 
LP 2554 

   

 
KATU 14884 

 
7297 

 

 
VL 

  
1062 

 

 
LAAJENNUS 

  
168763 

 YHTEENSÄ 
 

177122 4355 177122 
  

 SAUNAMAAN ASEMAKAAVA 
 

LUONNOS 15.12.2016 VOIMASSA OLEVA 

KORTTELI KÄYTTÖ PINTA-ALA K-M2 
  62 RM-6 5368 3000 5412 4059 

63 RM-6 3128 3000 5706 3000 

84 RM-10 3980 3000 
  84 RM-6 3967 2000 
  85 RM-7 7634 3000 
  86 RM-7 5757 2500 
  

 
VU 10706 60 12955 

 

 
VU-2 3957 

 
4160 

 

 
VR 4675 

 
14173 

 

 
TORI 935 

   

 
KATU 4624 

 
4713 
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LPA 5847 

   

 
ET 

  
332 

 

 
LP 

  
7214 

 

 
W 

  
3164 

 

 
LAAJENNUS 

 
2749 

 YHTEENSÄ 
 

60578 16560 60578 7059 
 
 Kaavaehdotuksen 9.5.2017 tiedot ovat seuraavat: 
  
 UKKOHALLAN ASEMAKAAVA 
 

VOIMASSA OLEVA 
 

EHDOTUS 9.5.2017 

PINTA-ALA 
K-
M2 KORTTELI KÄYTTÖ PINTA-ALA K-M2 

  

90 RM-9 18103 905 

  

91 RM-8 25121 600 

  

91 TV 3289 1200 

  

92 TV 3072 1200 

   

VR 103724 250 

   

VU 6375 
 

   

LP 2554 
 7297 

  

KATU 14884 
 1062 

     168763 
     YHTEENSÄ 

177122 
   

177122 4155 
 
 SAUNAMAAN ASEMAKAAVA 
 

VOIMASSA OLEVA 
 

EHDOTUS 9.5.2017 

  

KORTTELI KÄYTTÖ PINTA-ALA K-M2 

5412 4059 62 RM-6 5862 3500 

  

62 RM-7 4634 2500 

5706 3000 63 RM-6 3372 3000 

  

84 RM-10 3980 3000 

  

84 RM-6 3967 2000 

  

85 RM-7 6993 3000 

12955 
  

VU 11334 60 

4160 
  

VU-2 3714 
 14173 

  

VR 5316 
 

   

TORI 935 
 4713 

  

KATU 4624 
 

   

LPA 5847 
 332 

     7214 
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3164 
     2749 
     YHTEENSÄ 

60578 7059 
  

60578 17060 

 
Tilastolomakkeessa on korjattu Ukkohallan kaavanosalla ollut pinta-alan muutos, jos-
sa em. 6375 m2 VU -alueesta on vesialueeksi (W) muuttunut 2504 m2.  
 
Vuodepaikkojen arvioitu määrä kaava-alueella maksimirakennusoikeuden toteutues-
sa on n. 1000 kpl pysyvissä loma-asunnoissa sekä lisäksi useita satoja matkailuvau-
nuissa. RM –alueiden rakennusoikeus mahdollistaa hyvinkin mittavan rakentamisen. 
Todennäköisesti se ei toteudu maksimimäärän mukaan vaan ainakin osittain väljem-
pänä ainakin alkuvaiheissa. Myöhemmin alueen kehittymisen jatkuessa toteutumisas-
te kasvaa.  

 

   
Kuva 19 Kylpylä Hallan Saaga 

 

5.1.2 Palvelut 
 

Kaava-alueelle ja sen lähelle tulee matkailijoita ja lomanviettäjiä palvelevia majoitus-, 
ravintola-, virkistys- yms. palveluja. Ne ovat myös kuntalaisten käytettävissä. Muut 
palvelut ovat Hyrynsalmen keskustassa.  
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Kuva 20 Keilahalli 

 

 
Kuva 21 Tuolihissin ala-asema tulee keilahallin oikealle puolelle tieltä katsottaessa 
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Kuva 22 Ratsutalli ja sen hevosia 

5.2. Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 

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

5.3. Aluevaraukset 

5.3.1. Korttelialueet 
 

Korttelialueiden tiedot on esitetty edellä ja liitteenä olevassa tilastolomakkeessa. Ra-
kentaminen on keskitetty suppealle alueelle, 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 lukuun ottamatta. Rakentamisen laadusta ja riittävästä yhtenäisyydestä 
huolehditaan pääasiassa toteutumisen yhteydessä. 
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Kuva 23 Ydinalueen lomahuoneistorakennuksia 

 
5.3.2. Muut alueet 

 
Rinnekeskuksen alue jää pääasiassa kaava-alueen ulkopuolelle välittömästi alueen 
viereen. Tuolihissin lähtöpaikka on mahdollista sijoittaa muutosalueelle torin alueelle 
tai viereiseen kortteliin. Laajennusalueella on alueen tärkeimmät lähiretkeilyreitit, mm. 
ns. ensilumen latu, jota ei kuitenkaan joka vuosi ole otettu käyttöön. 
 

 
Kuva 24 Hiihtohissit ja rinteet ovat alueen vieressä 
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Kuva 25 Kaavan laajennusalueelle sijoittuva latusilta 

5.4. Kaavan vaikutukset 

Kaavan vaikutukset on selostettu kappaleessa 4.5.2 ratkaisun valinnan yhteydessä. 

5.5. Ympäristön häiriötekijät 

Häiriötekijät ovat vähäiset. Kuitenkin on huomioitava, että alue on matkailukeskuksen 
ydinaluetta, jossa sesonkina liikkuu, lomailee ja majoittuu tuhansia ihmisiä. Ajoittain 
toiminnasta aiheutuu melua ja häiriöitä. 

5.6. Kaavamerkinnät ja –määräykset 

Kaavamerkinnät ja –määräykset ovat kaavakartalla. Kaavassa on käytetty ympäris-
töministeriön 1.5.2000 voimaan astuneen asetuksen mukaisia kaavamerkintöjä. 
 
Luontoinventointien erityiskohteet on myös kaavamääräyksillä huomioitu.  

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. 2016 ilmakuvalla. 
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Kuva 26 Kaavaehdotus muutosalueesta ortokuvalla vuodelta 2016 
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Kuva 27 Laajennusalue ortokuvalla 

6.2. Toteuttaminen ja ajoitus 

Maanomistajat vastaavat kaavan toteuttamisesta. Loiste Sähköverkko Oy toteuttaa 
alueen sähköhuollon maanomistajan tilausten mukaisesti. Vesi-Mega Oy huolehtii 
vesi-, viemäri- ja kaukolämpöhuollosta. Kunta on osittain maanomistajana ja vastaa 
osasta toteuttamiskustannuksia. 
 
Asunto- ja lomarakennustonttien ja huoneistojen kysyntä sekä matkailutoiminnan ke-
hittyminen ratkaisevat toteutuksen aikataulun ja keston. Alue on ominaisuuksiltaan 
erittäin hyvin rakentamiseen soveltuvaa, keskuksen ydinalueella olevaa maisemiltaan 
kaunista aluetta, joten alue tullenee toteutumaan varsin nopeasti. 

 

   
Kuva 28 Alueen uudehkoja lomahuoneistorakennuksia 



HYRYNSALMEN KUNTA 
UKKOHALLAN JA SAUNAMAAN ASEMAKAAVOJEN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS 40 
***************************************************************************************************************************************** 

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

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, 15.12.2016, 9.5.2017 
  
 
 DI (maanmittaus, YKS 124) 

     
    Kimmo Mustonen 
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Asemakaavan seurantalomake 

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto 
Kunta 105 Hyrynsalmi Täyttämispvm 03.12.2017 

Kaavan nimi 
SAUNAMAAN JA UKKOHALLAN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS JA LAA-

JENNUS 

Hyväksymispvm 14.11.2017 Ehdotuspvm 09.05.2017 

Hyväksyjä V-kunnanvaltuusto Vireilletulosta ilm. pvm 04.04.2016 

Hyväksymispykälä 53 Kunnan kaavatunnus   

Generoitu kaavatunnus 105V141117A53 
  

Kaava-alueen pinta-ala [ha] 23,7700 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] 17,1512 

Maanalaisten tilojen pinta-ala 

[ha] 
  Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 6,6188 

  
  

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 23,7700 100,0 21215 0,09 17,1512 14156 

A yhteensä             

P yhteensä             

Y yhteensä             

C yhteensä             

K yhteensä             

T yhteensä 0,6361 2,7 2400 0,38 0,6361 2400 

V yhteensä 12,7959 53,8 310 0,00 9,5609 310 

R yhteensä 7,2032 30,3 18505 0,26 6,0914 11446 

L yhteensä 2,8844 12,1     0,9620   

E yhteensä         -0,0332   

S yhteensä             

M yhteensä             

W yhteensä 0,2504 1,1     -0,0660   

 

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 23,7700 100,0 21215 0,09 17,1512 14156 

A yhteensä             

P yhteensä             

Y yhteensä             

C yhteensä             

K yhteensä             

T yhteensä 0,6361 2,7 2400 0,38 0,6361 2400 

TV 0,6361 100,0 2400 0,38 0,6361 2400 

V yhteensä 12,7959 53,8 310 0,00 9,5609 310 

VL         -0,1062   

VU 1,8919 14,8 60 0,00 0,1804 60 

VR 10,9040 85,2 250 0,00 9,4867 250 

R yhteensä 7,2032 30,3 18505 0,26 6,0914 11446 

RM 7,2032 100,0 18505 0,26 6,0914 11446 

L yhteensä 2,8844 12,1     0,9620   

Kadut 1,9508 67,6     0,7498   

Katuauk./torit 0,0935 3,2     0,0935   

LP 0,2554 8,9     -0,4660   

LPA 0,5847 20,3     0,5847   

E yhteensä         -0,0332   

ET         -0,0332   

S yhteensä             

M yhteensä             

W yhteensä 0,2504 1,1     -0,0660   

W 0,2504 100,0     -0,0660   
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SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE 
 

UKKOHALLAN JA SAUNAMAAN ASEMAKAAVOJEN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS 
HYRYNSALMEN KUNTA  

 
SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET 

Kaavoitustyön tarkoituksena on muuttaa Ukkohallan matkailukeskuksen ydinalueella sijaitsevan alueen 
asemakaavaa vastaamaan tämän hetken tarpeita. Alueelle on haettu poikkeamislupia eikä kaava kaikil-
ta osiltaan vastaa tämän hetken käsityksiä alueen kehittämisestä. Kaavaa laajennetaan Syväjärven lou-
naispäähän mm. uuden matkailuvaunualueen sijoittamista varten tarvittaessa Syväjärventietä siirtäen. 
Alueen yleissijainti ja alustava kaava-alue on oheisilla kartoilla. Aluerajausta esittävällä kartalla on kun-
nan työlle esittämät tavoitteet kirjattuina. 
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SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT, TEHDYT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT 
Kainuun maakuntakaava on hyväksytty 7.5.2007 ja vahvistettu 29.4.2009. Asemakaavan muutos- ja 
laajennusalue on pääasiassa ”Matkailupalvelujen aluetta” (RM), ”Loma- ja matkailualuetta (R), ”Virkis-
tysaluetta” (V) sekä ”Maa- ja metsätalousvaltaista aluetta” (M). Se on ”Matkailun vetovoima-alue” –
vyöhykkeen (keltainen rajaus) sisällä ja sitä koskevat rantojen käytön, turvetuotannon ym. yleismää-
räykset. Alue on poronhoitoaluetta. Ote maakuntakaavasta on oheisella kartalla. 
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Kainuun 1. vaihemaakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 19.3.2012, vahvistettu Ympä-
ristöministeriössä 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 asemakaava-
alueen lähellä. Kaupan vaihemaakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 1.12.2014 ja vah-
vistettu ympäristöministeriössä 7.3.2016. Tuulivoimamaakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuus-
tossa 30.11.2015 ja vahvistettu ministeriössä 31.1.2017. Tuulivoimamaakuntakaavassa on alueen poh-
joispuolella tuulipuistovaraus (tv-1) voimalinjoineen. Sitä koskevaa osayleiskaavaa ei kuitenkaan hyväk-
sytty kunnanvaltuustossa. Ote vaihemaakuntakaavasta on ohessa. 

 

  
 
Hyrynsalmen kunnanvaltuusto on 11.3.1997 hyväksynyt oikeusvaikutuksettoman Ukkohallan osayleis-
kaavan. Alueen asemakaavoitus ja toteutuminen poikkeaa osayleiskaavasta mm. ydinalueen tärkeim-
pien palveluiden osalta. Ote kaavasta on ohessa.  
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Syväjärven pohjoispuolella oleva Ukkohallan asemakaava on hyväksytty rakennuskaavana kunnanval-
tuustossa 27.9.1993 § 64 ja vahvistettu Oulun lääninhallituksessa 1.3.1994. Eteläpuolella oleva Sau-
namaan asemakaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 15.11.2006 § 44. Molempiin on tehty muutok-
sia ja laajennuksia. Ote kaavoista muutos- ja laajennusalueen läheltä on ohessa.  
 

  
 Ukkohallan asemakaavan ote 
 

  
 Saunamaan asemakaavan ote 
  

Saunamaan ydinalueen asemakaavan muutos on aloitettu v. 2013 lopulla. Ote koko alkuperäistä aluetta 
koskevasta luonnoksesta on ohessa. Muutos rajattiin myöhemmin koskemaan vain kortteleita 61 ja 82. 
Ehdotus oli nähtävillä 16.9.-16.10.2015 ja uudelleen 4.1.2016 alkaen. Valtuusto hyväksyi kaavan 
16.3.2016 § 13. Ote sen eteläosasta on ohessa. 
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 Saunamaan asemakaavan alkuperäinen muutosluonnos 
 

  
 Hyväksytty korttelien 61 ja 82 asemakaavan muutos eteläosalta 
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Ukkohallan Master Plan vuosille 2011-2018 sisältää ohessa seuraavia toimenpiteitä. Niistä käsitellään 
nyt tehtävässä kaavoituksessa lähinnä kohtia 1, 5 ja 6. 

 

 

 
 



HYRYNSALMEN KUNTA 
UKKOHALLAN JA SAUNAMAAN ASEMAKAAVOJEN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS 49 
***************************************************************************************************************************************** 

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

  
 
VAIKUTUSALUE 

Kaavan välitön vaikutusalue on koko Ukkohallan matkailukeskus kaava-alueen ollessa sen ydinaluetta. 
Tärkeimmät palvelut sijoittuvat sille tai sen välittömään läheisyyteen. Välillisiä vaikutuksia on lähialueen 
maanomistajille, 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 
alueen ja sen lähellä toimivat matkailu- ym. yritykset 

- 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 

- kainuulaiset ja hyrynsalmelaiset seurat ja yhdistykset 
 
TIEDOTTAMINEN 

Muutoksen ja laajennuksen vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tiedotetaan kirjeil-
lä lähialueen maanomistajille, kuulutuksella kunnan päättämissä ilmoituslehdissä ja informaatiolla muille 
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osallisille. Kaavan valmisteluaineisto ja alustava luonnos pidetään erikseen nähtävillä. Pyydetään tarvit-
tavat lausunnot. Aineisto pidetään koko prosessin ajan esillä kaavoittajan kotisivuilla 
www.kimmokaava.fi. Kaavaehdotuksesta 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. Yleisötilaisuuksien pito harkitaan kaavatyön kuluessa. 
 

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 käyttäen aiemmin laadittuja selvityksiä 
- 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, alueen yrittäjien, kunnan ja viranomaisten välisissä palavereissa. Työs-
sä käytetään tarvittaessa asiantuntija-apua erityisesti luonnonoloihin kohdistuvien vaikutusten arvioin-
nissa ja mahdollisesti muilla osasektoreilla, esim. muinaisjäännökset.  
 

VAIHTOEHDOT 
Asemakaavan muutos ja laajennus koskee Ukkohallan keskeisimmän alueen maankäytön suunnittelua. 
Työn alkuvaiheissa laaditaan rakennuskorttelien ja eri toimintojen määrää ja sijoittelua koskevia vaihto-
ehtoisia luonnoksia, joita käsitellään maanomistajien, yritysten, kunnan ja viranomaisten välisissä neu-
votteluissa. Korttelit sijoitetaan siten, että luonnon merkittävimmät ominaispiirteet säästyvät ja alueen 
retkeily- tms. käyttö ei vaarannu. 
 

KAAVOITUKSEN KULKU, AIKATAULU JA PÄÄTÖKSENTEKO 
  
 Kuntaneuvottelu ja yritysten näkemysten selvittäminen 
  4.3.2016 
 Viranomaisneuvottelu 
  9.3.2016 

http://www.kimmokaava.fi/


HYRYNSALMEN KUNTA 
UKKOHALLAN JA SAUNAMAAN ASEMAKAAVOJEN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS 51 
***************************************************************************************************************************************** 

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

 Vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tiedotetaan kirjeillä lähialueen maanomistajil-
le, kuulutuksella kunnan ilmoituslehdissä, Internet -tiedottamisella ja informaatiolla  osallisille. 

  4.4.2016  
 Kaavaluonnoksen ja eri vaihtoehtojen laatiminen 
  03-10 / 2016 
 Kaavaluonnos pidetään nähtävillä, jolloin maanomistajilla, yrityksillä, naapureilla ja muilla, joita kaava 

koskee, on mahdollisuus esittää mielipiteensä. Pyydetään tarvittavat lausunnot 
  22.12.2016-25.1.2017 
 Kaavaehdotus, asiakirjojen viimeistely, havainnollistamisen parantaminen ja mahdolliset erillisselvitykset 
  02-05 / 2017 

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

  16.5.-16.6.2017 
Kaavan hyväksyminen kunnanvaltuustossa 

  14.11.2017 § 53 
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 nähtävillä olojen 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:  Ulla-Maija Oikarinen  Hyrynsalmen kunta 

Aluearkkitehti   PL 5, Laskutie 1 
  040 842 7623   89401 HYRYNSALMI 
  ulla-maija.oikarinen@puolanka.fi www.hyrynsalmi.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, 20.2.2016, täydennetty viimeksi 3.12.2017 
 

DI (maanmittaus, YKS 124)  
  Kimmo Mustonen 
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