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1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 
 

 

 KAAVA-ALUE JA KAAVOITUKSEN TARKOITUS: 
 
 HYRYNSALMEN KUNTA (105) 
 MOISIOVAARAN KYLÄ (404) 
  

MIKITÄNJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA 
 

KAAVA KOSKEE MIKITÄNJÄRVEN TERVANIEMEN RANTA-ALUEITA JÄRVEN 
ITÄPÄÄSSÄ TERVANIEMEN 17:1, HAUKILAN 11:16 JA MULTIAHON 11:19 TI-
LOILLA 

 
 
 KAAVAN LAATIJA: 
 
 DI (MAANMITTAUS, YKS 124) KIMMO MUSTONEN  
 KIMMOKAAVA 
 OS. KITKANTIE 34 F 40, 93600 KUUSAMO 
 0400 703 521 
 kimmo.mustonen@kimmokaava.fi 
 www.kimmokaava.fi  
 
 
 KAAVAN VIREILLETULO: 
 

- VIREILLETULOILMOITUKSEN  KUULUTUS 4.12.2012. 
- OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NÄHTÄVILLÄ 4.12.2012 ALKA-

EN 
- YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS 13.2.2013 § 10 

 
 KAAVAN KÄSITTELY: 
 

- KAAVAN VALMISTELUAINEISTO (=KAAVALUONNOS) NÄHTÄVILLÄ MRA 30 § 
MUKAAN 26.2.-25.3.2013 

- YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS 25.4.2013 
- KAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ 7.5.-7.6.2013 
- HYRYNSALMEN KUNNANVALTUUSTO HYVÄKSYNYT 12.12.2013 § 61 

 
 
 
 
 
 

Valokuvat: Kimmo Mustonen 27.6.2012 
 
 
 
 
 

mailto:kimmo.mustonen@kimmokaava.fi
http://www.kimmokaava.fi/
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Kuva 1 Kaava-alueen yleispiirteinen sijainti 

  

Kuva 2 Osoitekartta kaava-alueen ympäristöstä 
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2. TIIVISTELMÄ 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 

 
Kaavan laatiminen on lähtenyt liikkeelle UPM:n aloitteesta alkuvuodesta 2012. Tar-
koituksena on tutkia alueen vesistöjen rakennusmahdollisuudet ja sijoittaa rakenta-
minen suunnitelmallisesti. Mukaan on tullut myös yksityismaata. 
 
Kaavatyö alkoi v. 2012 kesällä maastokäynneillä ja lähtöaineiston hankinnalla..  
 
Maankäyttötoimikunta 30.10.2012 § 13 ja ympäristölautakunta 22.11.2012 § 104 
päättivät hankkeen saattamisesta vireille. Vireilletulosta on ilmoitettu UPM:n alueen 
osalta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 4.12.2012 alkaen. 
Tämän jälkeen muutamia yksityisten tiloja liittyi kaavan mukaan. Ympäristölautakunta 
päätti 12.2.2013 hyväksyä luonnoksen nähtäville asetettavaksi. Kaavan valmisteluai-
neisto (=kaavaluonnos) on nähtävillä 26.2.-25.3.2013. Kunnan ympäristölautakunta 
päätti 25.4.2013 asettaa ehdotuksen nähtäville. 
 
Kaavaehdotus oli nähtävillä 7.5.-7.6.2013.  
 
Hyrynsalmen kunnanvaltuusto hyväksyi kaavan 12.12.2013 § 61. 

 

2.2. Asemakaava 

 
Mikitänjärven koko on n. 915.5 ha ja rantaviivan pituus n. 34.58 km. Kaava-
alueeseen kuuluu muuntamattomasta rantaviivasta UPM:lle n. 4.5 km ja yksityisille n. 
1.3 km ja se käsittää järven itäpäässä yhtenäisen alueen, jonka pinta-ala on n. 79,3 
ha.  
 
Kaava-alue on Hyrynsalmen keskustaajaman kaakkoispuolella n. 40 km päässä. Alu-
een sijaintia on esitelty liitekartoilla. 
 
Kaavan laatija DI (maanmittaus, YKS124) Kimmo Mustonen Kuusamosta. 
 

2.3. Asemakaavan toteuttaminen 

 
Maanomistaja vastaa kaavan toteuttamisesta rakentamisen ja vesihuollon osalta.  
E.ON Kainuun Sähköverkko Oy vastaa sähköhuollosta. Toteutuminen lähtee toden-
näköisesti liikkeelle varsin pian kaavan vahvistumisen jälkeen, koska ainakin 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. Paikoitellen varsin kapeaa hakkaamatonta rantavyöhy-
kettä lukuun ottamatta alueella on suoritettu laajoja avohakkuita. Alue taimettuu kui-
tenkin varsin pian. Alueen sijainti sopii lomakäyttöön; Hyrynsalmen kuntakeskus on 
varsin lähellä, vesistö on puhdas ja maisemiltaan kaunis, maasto on vaihtelevaa, jne.  
 

 

 Kuva 3 Alueen sijainti Googlen satelliittikuvalla 

3.1.2 Luonnonympäristö 
 

 Metsäalueet ovat pääasiassa havupuuvaltaisia. Myös lehtipuustoa on jonkin verran 
ranta-alueilla. Sisämaassa on toteutettu laajoja avohakkuita, mutta alueet ovat taimet-
tumassa nopeasti. Maasto on vaihtelevaa, mutta rannat ovat lähes kokonaan raken-
tamiskelpoista. Jonkin verran avokallioita ja jyrkänteitä on, mutta ne eivät ole laajoja. 
Suoalueita ei kaava-alueella juuri ole ja olemassa olevat ovat kapeita harjanteiden 
välisiä suojuotteja. 

 

  

 Kuva 4 Ranta-aluetta Teerisaaren itäpuolen niemen pohjoisrannalla 
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 Korkeuserot vaihtelevat kaava-alueella Mikitänjärven n. 182 m tason ja korkeimpien 
kohtien n. 197.5 m tasoon. Paikkatietoikkunan rinnevalovarjoste ja korkeustasokartta 
on ohessa. Maaston vaihteleva luonne selviää niistä hyvin. 

  

   

Kuva 5 Paikkatietoikkunan rinnevalovarjostus –kuva Mikitänjärven itäpäästä  

 

Kuva 6 Korkeustasot alueen ympärillä. UPM:n alue rajattuna, yksityismaat sen eteläpuolella jo-

keen asti 
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 Virkistyskalastus keskittyy pääasiassa alueen järvien välisiin jokiin ja puroihin. Paik-
kakuntalaiset harjoittavat kalastusta myös järvialueilla. 

  

  

 Kuva 7 Lähialueen viehekalastuspaikat 

  

 Kuva 8 Mikitänjärvestä laskevan vesistön kalastuskartta 

Vesistöt ovat varsin puhtaita, koska rakentaminen rannoilla on melko vähäistä. Viljeltyjä aluei-
ta on vain vähän järven lähellä. Metsäojitus kuormittaa jonkin verran vesistöä. Kaava-alueen 
osalta ojitukset ovat olleet vähäisiä. Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämän järvien tieto-
kannan ”Järviwikin” perustiedot vesistöstä on seuraava: 
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 Kuva 9 Järviwikin tiedot Mikitänjärvestä  

 Alueen metsälain mukaisten arvokkaiden elinympäristöjen ja luonnonsuojelu- tai vesi-
lain mukaisten erityisten luontotyyppien inventointi on tehty kesällä 2012. Selvitys on 
selostuksen liitteenä. 

 
 Em. lakien mukaisten arvokkaiden luontotyyppien säilymistä on edistettävä kaavoi-

tuksessa.  
 

  

 Kuva 10 Teerisaari 
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3.1.3 Rakennettu ympäristö 
 

Kaava-alue on täysin rakentamaton eikä sinne ole edes kunnon ajotietä tällä hetkellä. 
Muutenkin järven itäpää on varsin vähän rakennettu ja asutus keskittyy järven keski- 
ja länsiosiin.  Lähistöllä on vain muutamia asuin- ja lomarakennuksia. Naapurialuei-
den rakentaminen, tiestö yms. selviää selostuksen kartoilta. Vesi- ja viemärijohtoa ei 
ole lähellä eikä myöskään 20 kV sähkölinjoja. Linjat ovat Kekkostien varrella linnun-
tietä n. 1 km päässä alueesta pohjoisen puolella. 
 
3.1.4 Maanomistus 

 
Kaava-alueen tilat ja maanomistus on seuraava: 
 
17:1 Tervaniemi (105-404-17-1), om. UPM-Kymmene Oyj. 
11:16 Hautala (105-404-11-16), om. Vilho Heikkisen perikunta 
11:19 Multiaho (105-404-11-19), om. Juho Heikkinen  
 
3.1.5 Muinaismuistot 

Esa Suominen Kainuun Museolta on käynyt alueella eikä ole löytänyt merkkejä 
muinaismuistoista (sähköposti 13.9.2012). Rekistereissä ei myöskään löytöjä 
ole. 

3.2. Suunnittelutilanne 

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 
 

Kainuun maakuntakaavan on maakuntavaltuusto hyväksynyt 7.5.2007. Valtioneu-
vosto vahvisti päätöksen 29.4.2009 vähäisillä muutoksilla. Maakuntakaavassa alue 
on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M) eikä erityisiä merkintöjä ole järven ympä-
rillä. Rantojen käytön yleismääräykset koskevat aluetta. Ote maakuntakaavasta ja 
sen lähialuetta koskevista merkinnöistä ja määräyksistä on ohessa.  
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Kuva 11 Kainuun maakuntakaava lähimerkintöineen 

Kainuun maakunta –kuntayhtymän laatima Kainuun 1. vaihemaakuntakaava on hy-
väksytty maakuntavaltuustossa 19.3.2012. Se koskee pääasiassa puolustusvoimien 
ampuma- ja harjoitusalueita sekä niiden melualueita. Vuosangan ampuma-alue on 
etelään alueesta, mutta sinne tulee matkaa n. 15-20 km. 
 

 

Kuva 12 Vaihemaakuntakaava 
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Aluetta ei koske mikään yleiskaava eikä laatiminen ole kunnan suunnitelmissa. 
  

Alueen lähellä ei ole muita ranta-asemakaavoja.   
 
 Hyrynsalmen kunnanvaltuusto on 15.5.2002 § 34 hyväksynyt rakennusjärjestyksen.  
 Rakennuspaikasta ranta-alueella on mainittu seuraavasti: 
  

 ”Rakennuspaikalle saa lisäksi rakentaa sen käyttötarkoitukseen liittyviä talousrakennuksia. 
Rakennuspaikalle rakennettavaksi sallittu kerrosala määräytyy rakennuspaikan mukaan seu-
raavasti: 

- Lomarakennuspaikat rantavyöhykkeellä (MRL 72 § 1 mom) 
rakennettavaksi sallittu kerrosala on 160 m2, mistä kerrosalan määrästä enin-
tään 100 m2 saa olla loma-asunnon kerrosalaa. Loma-asunnon suurin sallittu 
kerrosluku on 1½. Suurin sallittu saunarakennuksen kerrosala on 30 m2 ja sal-
littu kerrosluku on 1.” 

 
”Sen lisäksi, mitä rakennuspaikalle asetettavista vähimmäisvaatimuksista on säädetty maan-
käyttö- ja rakennuslain 116 §:ssä, HYRYNSALMEN kunnassa ranta-alueilla rakennuspaikan 
on oltava pinta-alaltaan vähintään 3500 m2. Rakennuspaikan vesistöön tai vesijättöön rajoit-
tuvan rantaviivan pituuden tulee olla vähintään 40 metriä. Saariin ja niemiin rakennettaessa 
tulee saaren pinta-ala olla vähintään 2,0 hehtaaria ja niemen leveyden vähintään 60 metriä.” 

 
 Rakennusjärjestystä ollaan muuttamassa. Sen luonnoksen ja viimeaikaisten yleis-

kaavojen perusteella kunta on esittänyt, että rakennusoikeus voisi olla 250 k-m2 / ra-
kennuspaikka. 

 
 Alue ei ole rakennuskiellossa. 
 
 Pohjakarttana käytetään maastokarttaa. Kartta on hyväksytty 29.5.2013. 
 

  

 Kuva 13 Suunniteltua rakennusaluetta Pitkälahden eteläpuoleisella alueella 
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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 rakennusoikeuden muutos on syytä käsitellä kaavan laatimisena. 
UPM haluaa selvyyden ranta-alueen erityisarvoista ennen kuin esim. tilan sisämaan 
metsät tulevat myyntiin. Kaavoitusmenettelyllä turvataan myös rajanaapureiden oi-
keudet.  
 

4.2. Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 

Kaavan laatiminen on lähtenyt liikkeelle UPM:n aloitteesta v. 2012 keväällä. Osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelma on päivätty alun perin 22.8.2012 ja se on nähtävillä 
4.12.2012 alkaen. Alue laajentui kahdelle yksityisomistuksessa olevalle tilalle UPM:n 
tilan eteläpuolella. Suunnitelmaa pidetään ajan tasalla työn aikana ja se on selostuk-
sen liitteenä. 
 
Kaavan luonnostelu alkoi kesällä 2012 maastokartta-aineiston tultua käyttöön ja alu-
eella käynnin jälkeen.   
 
Kaavan käynnistämisen johdosta on käyty seuraavia neuvotteluja ja tehty päätöksiä: 
- puhelin- ja sähköpostikeskustelut kunnan, UPM:n ja kaavoittajan välillä 
- Hyrynsalmen maankäyttötoimikunnan 30.10.2013 § 14 ja ympäristölautakunnan 

22.11.2012 § 104 päätökset työn ilmoittamisesta vireille ja osallistumis- ja arvioin-
tisuunnitelman asettamisesta nähtäville 

- puhelin- ja sähköpostikeskustelut aluearkkitehti Pirjo Siipolan, kaavoittajan ja 
maanomistajien kanssa kaavan laajentumisesta alkuvuonna 2013 

- Hyrynsalmen ympäristölautakunnan päätös kaavaluonnoksen asettamisesta näh-
täville 12.2.2013 

 

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 
E.ON Kainuun Sähköverkko Oy 

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

Kainuun liitto -kuntayhtymä 
Kainuun museo 
Kainuun pelastusliikelaitos 
Metsäkeskus Kainuu 
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- Hyrynsalmelaiset seurat ja yhdistykset 
 
4.3.2. Vireilletulo 

 
Uuden maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on 
päivätty 22.8.2012. Se on nähtävillä 4.12.2012 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 19.9.2012. Muistio on ohessa 

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

 
HYRYNSALMEN MIKITÄNJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN  VIRANOMAISNEUVOTTELU 

19.9.2012 klo 9.00-10.00 
KAINUUN ELY -KESKUS 

 
1 § AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN 
 

- puheenjohtaja Sirpa Lyytinen Kainuun ELY -keskus 
- muistion laatija Kimmo Mustonen KimmoKaava 
- läsnäolijat em. lisäksi 

Jouko Saastamoinen Kainuun ELY –keskus 
Raimo Kuvaja  Hyrynsalmen kunta 
Pirjo Siipola  -  ”  - 

 Rauni Laukkanen  Kainuun museo 
 Reijo Turunen  UPM Kymmene Oyj 
 Juha Rissanen  -  ”  - 
 
2 § RANTA-ASEMAKAAVAN ESITTELY 

- Reijo Turunen kertoi lyhyesti yhtiön kaavoitustavoitteista ja maapolitiikasta. Kainuussa on vireillä ja tulossa vireille lukuisa määrä kaavoja.  
- kaavan tilanne / Kimmo Mustonen 

Kaava ei ole vielä virallisesti vireillä. Maastokäynnit ja tutustuminen alueeseen on tehty ja alustava kaavaluonnos ja –selostus 
on laadittu. Ne on toimitettu osallistujille ennakkoon. Luonnoksessa on 12 rakennuspaikkaa, joten mitoitus on varsin vähäinen. 
Kuvia alueesta käytiin läpi. 
 

3 § KESKUSTELU JA OSALLISTEN NÄKEMYKSET 
- Esa Suominen Kainuun museolta on käynyt tutustumassa alueeseen eikä muinaismuistoja ole löydetty 
- Reijo Turunen totesi, että kaava-alueen syvyyttä voitaisiin pienentää etenkin, jos rakennuspaikkoja ei ole tulossa ko. kohdalle 
- Raimo Kuvaja totesi, että kaavaa ei ole vielä kunnassa virallisesti käsitelty. Se voidaan ottaa kolmen viikon päästä lautakunnan ja kun-

nanhallituksen käsittelyyn ja vireilletulon yhteydessä myös valmisteluaineisto pitää nähtävillä. Yleiskaava olisi ollut hyvä laatia alueelle, 
mutta se ei ole kunnan suunnitelmissa. Rakennusoikeus voisi olla suurempikin, kuten kunnan uudessa rakennusjärjestyksessä on suunni-
teltu. Siinä ja uusissa yleiskaavoissa on 250 k-m2. Jaottelu eri rakennustyyppeihin on oltava määräyksissä. 

- Pirjo Siipola katsoi, että yleiset rantautumis-, nuotio- yms. paikat on kaavassa turvattava ja maisemaolot otettava huomioon. Kallioinen 
niemi Teerisaaren kohdalla ja Teerisaari tulisi rauhoittaa rakentamiselta laajemmalti 

- Sirpa Lyytinen ilmoitti, ettei alueen supistamiselle ole esteitä, kuitenkin ranta-alue on riittävän laajasti oltava mukana, jos rantaviivapituus 
halutaan laskea mukaan mitoitukseen. Käsittely pitäisi olla niin, että ensin hanke laitetaan vireille ja oas pidetään esillä, sitten valmistelu-
aineisto nähtävillä ja neuvottelut. Maisemaselvitys on tässä hankkeessa oltava erityisesti tehtynä. Rakennusoikeuksissa voisi olla rakenn-
nuspaikkakohtaista vaihtelua sen mukaan millaiselle alueelle paikat sijoittuvat myös maisematekijät huomioiden. Maakuntakaavassa on 
rantojen käsittelylle määräykset. Kaavan vaikutukset tulisi erityisesti arvioida yleisen virkistyksen kannalta ei sen sijaan matkailun kannal-
ta. Samoin vaikutukset luontoon ja maisemaan 

- Jouko Saastamoinen totesi, että selvitysten tulisi olla mukana ennen kannanottoja. Ne tulisi toimittaa mahdollisimman pian, jolloin niiden 
riittävyys voidaan arvioida ja ilmoittaa lisäselvitystarpeet. Kaavan vaikutukset on arvioitava maksimirakennusoikeuden mukaan, vaikka to-
dennäköinen toteutuma jääkin pienemmäksi. 

- Rauni Laukkanen ilmoitti, ettei alueella ole vanhoja rakennuksia ja Esa Suomisen kannanotto on toimitettu. Tervahautamerkintä tarpeet-
tomana on syytä poistaa. Maisema-asiat on otettava huomioon ja yleisiä rantoja varattava 

- Kimmo Mustonen ilmoitti, että esitetyt selvittelytarpeet otetaan huomioon. Maastokäynnit tehdään yleensä yhdessä luontoselvittäjän kans-
sa, jolloin keskusteluissa tulee jo esille erityiset alueet ja luontotekijät 
 

4 § JATKOTOIMET 
- kunnan käsittely 
- ELY –keskukselle tiedoksi vireille tulo ja aluerajaus 
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- kaava vireille ja valmisteluaineisto nähtäville. Samalla Kalliojärven ranta-asemakaavan muutos. 
 

Sirpa Lyytinen   Kimmo Mustonen 
puheenjohtaja   sihteeri 

 
JAKELU:  sähköpostilla osallistuneille 

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

- kaavan valmisteluaineisto (=kaavaluonnos) oli nähtävillä MRA 30 § mukaisesti 
26.2.-25.3.2013 välisen ajan. Muistutuksia ei jätetty ja lausunnoissa todettiin 
seuraavaa kaavoittajan ja luontoselvittäjän vastineella täydennettynä: 

 
- Kainuun liitto 13.3.2013 toteaa, että huomautettavaa ei ole. 

o lausunto ei aiheuta muutoksia kaavaan 
- Kainuun museo 7.3.2013 ilmoittaa, että museon arkeologi inventoi alueen 4.9.2012, joten kaava perustuu riittä-

viin selvityksiin. Alueelta ei tunnettu ennestään muinaisjäännöksiä, eikä tarkastuksessa havaittu niistä mitään 
viitteitä. Alue on täysin rakentamaton, joten siellä ei ole myöskään rakennetun kulttuuriympäristön kohteita. 
Huomautettavaa ei ole. 

o lausunto ei aiheuta muutoksia kaavaan 
- Pohjois-Pohjanmaan ELY –keskus 18.3.2013 toteaa, ettei sillä ole huomautettavaa luonnoksesta 

o lausunto ei aiheuta muutoksia kaavaan 
- Kainuun ELY –keskus 28.3.2013 kritisoi luonto- ja linnustoselvityksen ajankohtaa ja olosuhteita sekä kohteiden 

huomioimista. Kaavan mitoitusta, n. 5.2 rakennuspaikkaa / muunnettu rantaviiva-km pidetään liian suurena kui-
kan pesinnän kannalta. Rakentamisen tehokkuutta kuvaavat tunnusluvut tulisi esittää selkeästi. Vapaan ranta-
viivan osuudeksi on ilmoitettu n. 70 %. RA –korttelien sijoittaminen hajalleen (esim. kortteli 2) ja merkittävien 
luontoarvojen läheisyyteen ei vastaa ranta-asemakaavoille asetettuja sisältövaatimuksia. Lausunnossa on puu-
tuttu rannan lähelle rakennettavien rakennusten kokoon. Kaavan vaikutusten arviointi on puutteellinen, mm. ha-
jalleen sijoitettujen rakennuspaikkojen osalta. Erityisesti luonto- ja maisema-arvoja omaavien alueiden lähelle 
tulee jättää riittävän laajat rakentamattomat alueet. Kaavan pohjakartan mittaustarkkuudesta on hankittava 
maanmittauslaitoksen lausunto ja kaavakartassa tulee olla merkintä kartan hyväksymisestä. 

o luontoselvityksen laatija on tehnyt liitteenä olevan oman vastineensa siihen kohdistuneista asioista. Miki-
tänjärven kaava laajeni loppuvaiheessa yksityisten maille alueen eteläosaan. Osa kartoista ja asiakir-
joista oli kopioitu ennen kaikkien selvitysten ja merkintöjen tekemistä. Lähetekirjeellä 11.2.2013 kun-
taan toimitettiin korjatut kaavakartat ja selostuksen sivuja. Nämä pyydettiin muuttamaan asiakirjoihin 
sekä lisäksi mainitsemaan lausuntopyynnöissä, että täydelliset ja ajan tasalla olevat tiedot on kaavoit-
tajan nettisivuilla. Kunta on joko jättänyt asiakirjat korjaamatta, em. ilmoituksen tekemättä tai sitten net-
tisivuja ei ole käyty katsomassa. Kortteli 4 voidaan siirtää eri paikkaan. Tämän jälkeen alueen tär-
keimmät niemet jäävät selvästi rakentamisen ulkopuolelle, mikä turvaa mm. kuikan pesimismahdolli-
suudet. Mitoitus ei ole liian korkea, joten sitä ei ole tarpeen pienentää. Tila- ja emätilakohtaiset ranta-
viivalaskelmat ja toteutuneiden rakennuspaikkojen määrät on korjatussa selostuksessa esitetty useilla 
kartoilla ja tiedoilla. ELY –keskus on antanut lausuntonsa osittain vanhentuneiden tietojen perusteella. 
Vapaan rantaviivan määrä on poikkeuksellisen suuri ja ylittää reilusti yleisenä kriteerinä olevan puolen 
määrän. Osuudet ovat yhtenäisiä ja tärkeimmät niemet ja lahdet on jätetty rakentamattomiksi. ELY –
keskus on täysin väärin tulkinnut luontoselvityksen sisällön korttelin 2 alueella eikä sen muuttamiseen 
ole mitään tarvetta tai syytä. Rannan lähelle rakennettavien rakennusten koko- ja etäisyysmääräyksiä 
voidaan tarkentaa. Korttelille 4 etsitään parempi paikka. Muutoin luonto- ja maisema-arvot on huomioi-
tu riittävästi ottaen huomioon, että niillä on korkeintaan paikallista arvoa. Pohjakartta hyväksytetään 
maanmittauslaitoksella. Nykyisten maastokarttojen tarkkuus riittää erittäin hyvin tämän tyyppisten välji-
en ranta-asemakaavojen laatimiseen. Kartan lisäksi kaavoituksessa käytetään hyödyksi tuoreita ilma-
kuvia ja eri rekistereiden korkeusvyöhyke-, kasvillisuus-, puusto-, yms. tietoja. 

 
Kainuun ELY –keskus on 28.3.2013 antanut lausuntonsa MIKITÄNJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN luonnoksesta. Luon-
toselvityksen laatijana haluan kommentoida lausuntoa seuraavasti: 
 
- lausunnon mukaan yhtenä sateisena päivänä tehty inventointi ei täytä linnusto- ja luontoselvityksille edellytettävää 

vaatimustasoa. ELY –keskuksen havaintojen mukaan mm. kuikka kuuluu tämänkaltaisten järvien vakiolinnustoon.   

o Maastossa suoritetun inventoinnin lisäksi on alueen luonto-oloja, eläin- ja kasvilajeja ja muita oloja selvitetty 

karttojen, ilmakuvien, Paikkatietoikkunan kasvillisuus- yms. tietojen, Lintuatlaksen, HERTTA –tietokannan 

ja monien muiden tietokantojen ja lähteiden avulla. Näiden ja pitkäaikaisen kokemuksen perusteella on 

selvitys laadittu.  Vaikka maastokäynti ei linnuston kannalta parhaaseen mahdolliseen ajankohtaan ja olo-

suhteeseen sattunut, niin em. tietojen yhdistelmänä selvitys on täysin riittävä etenkin kun otetaan huomi-

oon se, että kyseessä on väljän, tavanomaisen ranta-asemakaavan laatiminen alueelle. Maastossa voidaan 

havaita, ovatko olosuhteet suotuisia erityishuomioita vaativille lajeille. Niemien rannat ovat kivisiä ja loh-

kareisia ja eivät erityisen otollisia vesilinnustolle. Häiriöt linnustolle ja muulle lajistolle tulevat todennä-

köisesti olemaan erittäin vähäiset 
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- luontoselvityksen kartoissa on esitetty huomion arvoisia elinympäristöjä (ge, luo, lin) sekä maisema-, miljöö- ja nä-

kymäkohteita (ma).  Lausunnon mukaan vain osa huomionarvoisista  kohteista olisi merkitty kaavaluonnokseen.  

o luontoselvityksessä on mahdollisimman selkeästi pyritty tuomaan esille erityyppisten kohteiden merkitys. Sii-

nä on mm. todettu, ettei alueella ole perustettuja suojelualueita eikä valtakunnallisiin suojeluohjelmiin tai alu-

eellisiin inventointeihin kuuluvia kohteita. Myöskään luonnonsuojelulain tarkoittamia elinympäristöjä, vesilain 

mainitsemia luontotyyppejä eikä muita metsäluonnon arvokkaita elinympäristöjä ei ole. Yksi metsälain mukai-

nen kohde on alueella eli Pitkälahden pohjukkaan laskeva uoma.  Se on kaavaluonnoksessa huomioitu, jopa 

huomattavasti laajempana kuin luontoselvityksen kartassa. Muut kohteet ovat näitä ”vähempiarvoisia” inven-

toijan näkemykseen perustuvia kohteita, joille on annettu kaavoittajalle suosituksia merkinnästä. Kohteet ovat 

korkeintaan paikallisesti merkittäviä ja niille ei suojelumerkinnälle ole perusteita ja ko luontokohteet voidaan 

säilyttää muilla kaavamerkinnöillä. Suunnittelualueelle ovat tyypillisiä laajat avohakkuut, jotka ulottuvat lähes 

kaikkialla lähelle rantaviivaa. 

o Kaava laajeni UPM:n alueen osalta yksityismaille etelään. Ilmeisesti sen alueen kaikkia kohteita ei kaikkiin 

kaavakarttoihin ehditty merkitä. Mm. kaavoittajan nettisivujen kartoissa ne on ajan tasalla ja oikein mer-

kitty. 

- luontoarvojen omaavien kohteiden ympärille ei ole jätetty riittäviä suoja-alueita, esim. korttelit 2 ja 4 tulisi tarkas-

tella uudelleen 

o korttelin 4 osalta olen samaa mieltä ja korttelille tulisi löytää parempi paikka alueen arvokkaimman kohteen 

rauhoittamiseksi ja laajentamiseksi. Sen sijaan korttelin 2 alueella eli selvityksessä mainitulla Sinteenlah-

den eteläpuoleisella niemellä ei ole mitään erityisiä luontoarvoja eikä sen korttelin siirtämiselle ole min-

käänlaista tarvetta. Muutoinkin luontoarvojen ympärille niiden merkitys ja luonne huomioiden on jätetty 

riittävät suoja-alueet 

Yleisesti ottaen tarkoituksenamme on tehdä luonto-, ympäristö- ja maisemaselvitykset kohdealueen merkitys, sijainti, kaavan 
tai muun suunnitelman luonne ja muut vastaavat asiat huomioiden riittävällä tasolla ja tarkkuudella. Tämän kaavan sijainti, 
luonne ja merkitys huomioiden selvitykset ovat mielestäni täysin riittäviä eikä niitä ole tarpeen tarkemmin selvittää. Myös 
linnuston osalta selvitys antaa selkeän kuvan alueesta. 
 
Sauvossa, 5. huhtikuuta 2013 
 
FL Jari Hietaranta 
os. Vitikkalantie 4, 21570 SAUVO 
puh. 0400 479 740 
jari.hietaranta@pp.inet.fi  

 
 

**************************************************************** 
 
Kaavaehdotus oli nähtävillä 7.5.-7.6.2013. Muistutuksia ei jätetty. Lausuntojen johdosta kaavanlaa-
tija totesi vastineena: 
 

- Kainuun liitto 31.5.2013 toteaa, että huomautettavaa ei ole. 
o lausunto ei aiheuta muutoksia kaavaan 

- Kainuun museo 3.6.2013 viittaa kaavaluonnoksesta antamaansa lausuntoon. Huomautettavaa ei ole. 
o lausunto ei aiheuta muutoksia kaavaan 

- Pohjois-Pohjanmaan ELY –keskus 20.5.2013 toteaa, ettei sillä ole huomautettavaa luonnoksesta 
o lausunto ei aiheuta muutoksia kaavaan 

- Kainuun ELY –keskus 13.6.2013 pitää edelleen linnustoselvitystä puutteellisena, joten vaikutusten arviointia ei 
linnuston osalta voi tehdä luotettavasti. Osa rakennuspaikoista on edelleen sijoitettu hajalleen. Rakennuspaik-
koja tulisi ryhmitellä ja pyrkiä saamaan riittävästi yhtenäistä rakentamatonta rantaviivaa. Kainuun ELY –keskus 
katsoo, että koska kaava-alue ei tukeudu kyläalueisiin, on käytetty mitoitus 6 rp/muunnettu rv-km järvellä ja 4 
jokialueella liian korkea. Jokialueilla rantaviivan muuntamisen kertoimena tulisi olla 0,25 ja saaret tulee mitoittaa 
pinta-alaperusteisesti. Haukilan tilan 11:9X osalta kaavaratkaisu saattaa johtaa maanomistajien kesken epäta-
sa-arvoiseen asemaan. Rakentamisen määrää emätilan sisällä tulee tarkastella uudelleen. ELY –keskus kritisoi 
luonnosvaiheen aineistojen toimittamista ja siitä aiheutunutta puutteellisista asiakirjoista annettua lausuntoa. Ai-
neisto tulisi aina toimittaa kokonaisuudessaan. Näiden ristiriitaisten ratkaisujen vuoksi on järjestettävä viran-
omaisneuvottelu, kun ehdotus on ollut nähtävillä ja mielipiteet ja lausunnot on saatu.   

o luontoselvityksen laatija on luonnosvaiheen vastineessaan katsonut, että tehdyt linnustoselvitykset tälle 
alueelle ja tämän tyyppiselle kaavalle ovat riittävät. ELY –keskus ei ole esittänyt selviä perusteita, miksi 
vielä tarkemmat selvitykset olisivat tarpeen eikä alueella ilmeisesti ole edes käyty. Kaava-alueen itä-
reunaan jää n. 630 m rakentamaton rantaviivaosuus, Pitkälahdelle ja sen pohjoispuolelle n. 1150 m 
osuus, Teerisaaren itäpuolelle yli kilometrin osuus ja muuallekin yli 250 m osuuksia. Nämä käsittävät 

mailto:jari.hietaranta@pp.inet.fi
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alueen tärkeimmät luonto- ja maisemakohteet. Kaavan väljyys huomioiden rakentaminen on riittävän 
hyvin keskitettyä. Jokialueiden mitoituksessa käytetään yleensä kerrointa 0,50 (mm. Pudasjärven Iijo-
en rantayleiskaava, Kuusamon yleiskaava jne). Lehtonen –saaren osalta on laskennassa käytetty pin-
ta-alanormia 1 rp/2 ha. Se on jo käytetty tilalla 11:16, jolle kuuluu yli puolet saaresta. Haukilan tilan 
11:9X osalta kaavan ulkopuoleiset alueet eivät kärsi kaavoituksesta, pikemmin päinvastoin. Tarkaste-
lualueen länsiosassa olevalle 200 m rantaviivaosuudelle on jo myönnetty kaksi rakennuslupaa ja em. 
Lehtosen saarelle yksi lupa. Kaavassa mukana olevalle tilalle 11:16 on osoitettu yksi rakennuspaikka, 
mikä sille kuuluu rantaviivapituuden perusteella eikä koko emätilan laskennallinen määrä ylity. Muu-
toinkin mitoitus on tämän tyyppiselle kaavalle ja tälle alueelle riittävän väljä. Nykyään kaavahankkeet 
pyritään viemään mahdollisimman joustavasti eteenpäin, jolloin luonnosvaiheessa viime hetkillä mu-
kaan tulleet tilat otettiin kaavaan mukaan. Osa aineistosta oli jo toimitettu eteenpäin lausunnolle, mutta 
kuntaa pyydettiin toimittamaan lisäsivut ja tieto muutoksista lausunnonantajille. Tavoite on tietenkin, et-
tä aineisto lähtisi mahdollisimman valmiina liikkeelle. Kaavaa koskeva viranomaisneuvottelu on sovittu 
pidettäväksi 26.6.2013. 
 

Lisäksi luontoselvittäjä teki oheisen selvityksen kuikan esiintymisestä alueella: 
 
Kuikan esiintyminen Mikitänjärvellä 

_________________________________________________________________________ 

 

Kuikan esiintyminen ja määrät 

Kuikka on globaalissa mielessä elinvoimainen laji (LC). Sen esiintymisalue ulottuu Euroopasta (Norja, Viro, Latvia) itään Beringin-

salmen alueelle siten, että esiintymisalueen eteläraja asettuu Japanin Hokkaidon pohjoispuolelle. Skotlannissa on erillinen populaatio. 

Kuikka pesii kirkasvetisissä ja kalaisissa järvissä tai merenlahdissa Euraasiassa ja satunnaisesti Alaskassa. Laji pesii koko Suomen 

alueella 8 000 – 10 000 parin voimin. Pesimistiheys on ollut noin 0,5–2 paria/km². Euroopassa pesii 20 000 – 30 000 kuikkaparia ja 

Venäjällä 100 000 – 200 000. Laji talvehtii Välimeren itäosissa ja Mustallamerellä. Suomessa voi talvehtia 50–200 yksilöä. EU-

alueen kaikista kuikista noin 60 prosenttia pesii Suomessa.  

 

Kuikan elinympäristöstä  

Karut, kirkkaat järvet ovat kuikan ominta elinympäristöä. Kuikka on sopeutunut lähes täysin vesielämään. Maalle kuikka nousee vain 

pesimään. Lentoon päästäkseen kuikka tarvitsee 50–200 metrin pituisen vesialueen ja lisäksi lähes kilometrin pituisen avoimen maas-

ton noustakseen järveä reunustavien puiden yläpuolelle.  

Kuikan jalat ovat hyvin takana. Tämä on hyvä asia uimisen kannalta, mutta maalla kuikka on hyvin avuton. Käytännössä se liikkuu 

raahautumalla. Tämä asettaa pesimiselle erityisiä elinympäristöllisiä vaatimuksia. Pesän on sijaittava aivan rantaviivan tuntumassa, 

tutkimusten mukaan keskimäärin noin 10 cm päässä vesirajasta, jotta kuikkaemo pääsee helposti pesälle ja sieltä pois. Kuikka raken-

taa pesänsä kasveista aivan vesirajan läheisyyteen, hyvin mielellään rannasta irti olevassa pienessä, matalassa saarekkeessa tai muu-

ten maapedoille vaikeakulkuisessa paikassa. Pesä voi yleensä olla vain matala syvennys vesirajassa. Pesän sijainnin takia pienikin 

veden kohoaminen saattaa vaarantaa munat.   

Ilmeisesti rannan laadulla ei sinällään ole kovin suurta merkitystä – pieni matala saareke erillään rannasta olisi ilmeisesti paras vaih-

toehto, mutta sen puuttuessa muukin matala ranta kelpaa. Ranta ei kuitenkaan voi olla jyrkästi nouseva (mm törmärannat). Suojaisuus 

ja hyvä näkyvyys pesältä vesialueelle lienevät myös tärkeitä pesäpaikan valinnassa. Ravintonsa kuikka pyrkii hakemaan pesimäjär-

veltään. 

 

Uhat 

Rantarakentaminen on ollut ihmisen aiheuttamista uhista merkittävin. Viime vuosina on kuitenkin huomattu, että kuikkaa on alkanut 

esiintyä entistä enemmän rakennettujenkin rantojen läheisyydessä. Vedenpinnan vaihtelut (säännöstely), häiritsevä veneliikenne ja 

liikkuminen rannoilla pesimäaikaan sekä järvien rehevöityminen ovat muita tärkeitä kuikan esiintymiseen vaikuttavia tekijöitä.  

Ruotsalaisella Fegen –järvellä tehty tutkimus antoi viitteitä siitä, että kuikan pesinnän menestymisen kannalta vedenpinnan vaihtelu 

ja erityisesti vedenpinnan nousu pesinnänaikana oli huomattavasti tärkeämpi tekijä kuin järven rauhoittaminen esim. retkeilyltä tai 

liikkumiselta (Suomen ympäristö 2003).  

 

Kuikan esiintyminen Mikitänjärvellä 

Systemaattisesti kerättyä tietoa kuikan pesimisestä Mikitänjärvellä ei ole käytettävissä. Kahden pitkäaikaisen ranta-asukkaan mukaan 

Mikitänjärvellä on pesinyt yksi kuikkapari jo pitkään. Heidän mukaansa se pesii järven länsiosan alavilla ranta-alueilla. Syyskuussa 

kahtena eri päivänä tehdyillä käynneillä ei kuikkia näkynyt. Mikitänjärven rakentamisen painopiste on juuri järven länsipäässä, joten 

se ei ole karkottanut kuikkia. Tervaniemen alueen niemet ovat pääasiassa kivisiä, lohkareisia ja kallioisia ja vesikasvillisuuden määrä 

on niemialueilla vähäinen. Rannat ovat myös aika jyrkkiä.  Niemien välissä ovat kapeat lahdenpohjukat ovat suojaisempia, mutta 

niistä näkyvyys vesialueelle on melko huono ja kapea eikä kuikka kernaasti sijoita pesäänsä tämän tyyppisille alueille. Sen sijaan 

Talassaaresta itään oleva rannikkokaistale, aina Siikajoensuulle asti, on potentiaalisempaa pesimäpaikka-aluetta. Tällä alueella kaik-

kien potentiaalisimmat alueet on jätetty rakentamisen ulkopuolelle. Samoin mainitun saaren pohjoispuoliset alueet, erityisesti niemi-

en kärkialueet on jätetty rakentamisen ulkopuolelle. Ainostaan Sinteenlahden suulla olevalle leveähkölle niemialueelle on osoitettu 

rakentamista. Kaikkiaan noin 70 % muuntamattomasta rantaviivasta jää rakentamisen ulkopuolelle. 

 

Arvio lomarakentamisen vaikutuksista 

Voidaan arvioida, että esitetty kaavaratkaisu ei aiheuta kuikan esiintymiselle merkittävää haittaa etenkään siinä tapauksessa, että 

havainnot kuikkaparin pesimisestä järven länsipäässä ovat oikeat. Siellä on jo olemassa olevaa asutusta ja loma-asutusta merkittäväs-

ti. Kuikan esiintymisen kannalta Tervaniemen ranta-alueet ovat kallioisia ja aika avonaisia ja paikoin nopeasti vedestä kohoavia. 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Euraasia
http://fi.wikipedia.org/wiki/Alaska
http://fi.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4limeri
http://fi.wikipedia.org/wiki/Mustameri
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Kaavaratkaisussa on kuitenkin pyritty huomiomaan kuikka siten, että niemien kärkialueet on pääsääntöisesti jätetty rakentamisen 

ulkopuolelle. 

 

Sauvossa, 22. syyskuuta 2013 

 

FL Jari Hietaranta 

os. Vitikkalantie 4, 21570 SAUVO 

puh. 0400 479 740 

jari.hietaranta@pp.inet.fi  

 
- 2. viranomaisneuvottelu 26.6.2013. Muistio on ohessa 

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

HYRYNSALMEN MIKITÄNJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN VIRANOMAISNEUVOTTELU 
26.6.2013 KLO 10.45-11.40 

KAINUUN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS 

 
1 § AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN 

- puheenjohtaja Sirpa Lyytinen  Kainuun ELY -keskus 
- muistion laatija Kimmo Mustonen KimmoKaava 
- muut läsnäolijat Raimo Kuvaja  Hyrynsalmen kunta 

Matti Huhtala  UPM-Kymmene Oyj 
 
2 § RANTA-ASEMAKAAVATILANNE, Kimmo Mustonen 

- kaavaehdotus ollut nähtävillä 7.5.-7.6.2013 
- vastine lausunnoista on toimitettu osallistujille. Muistutuksia ei ole jätetty 
- vastineessa on perusteltu kaavaratkaisua ja sen mitoitusta 
- käytiin läpi emätilaselvityksiä ja mitoitusta, ristiriitaa ja epätasapuolisuutta kaavan ulkopuolelle jäävien tilojen osalta ei pitäisi olla.  

 
3 § KUNNAN, ELY –KESKUKSEN JA MUIDEN TAHOJEN NÄKEMYKSET 

- Sirpa Lyytinen totesi, ettei ELY –keskuksen taholta ilmeisesti paikan päällä ole käyty. Alue on kuitenkin kartta- ja kuvatietojen perusteella 
potentiaalinen kuikan esiintymisalue. Sen vuoksi kaavan vaikutukset tulisi tutkia ja esittää laajemmin. Luontoselvittäjän on syytä olla yh-
teydessä Jouko Saastamoiseen. Jokialueilla tulisi käyttää vesistön leveyden mukaista mitoitusta, vaikka myös Kainuussa on keskusteltu 
esim. Pohjois-Pohjanmaalla käytössä olevan 0,50 –kertoimen käyttämisestä. Kaavan ulkopuolisille alueille ei ole tehty luontoselvitystä, jo-
ten niillä alueilla ja muutenkin 6 rp/muunnettu rv-km on liian suuri. Luonto- ja maisemaolot on huomioitu rakennuspaikkojen sijoittelussa, 
mutta niiden määrästä johtuen mitoituksen tulisi olla pienempi ja kaavan yhtenäisempi 

- Raimo Kuvajan mielestä kaavan mitoitus ja rakennuspaikkojen sijoittelu ovat hyvät koko alueen osalta ja myös yksityismaiden mitoitus ja 
jaottelu on oikein tehty. Kunta ei ole lähtenyt tekemään rantayleiskaavaa alueelle. Kunta voisi hyväksyä kaavan nähtävillä olleessa muo-
dossa 

- Matti Huhtalan totesi, että yhtiö haluaa tarjota korkeatasoisia, hyväkokoisia rakennuspaikkoja eikä niitä liian suuriin ryhmiin haluta sijoittaa. 
Huomattavasti halvempi esim. teiden rakentamisen kannalta olisi sijoittaa rakennuspaikat suppeille alueille, mutta ne eivät mene kaupaksi. 
Riittävästi yhtenäistä rakentamatonta rantaviivaa jää alueelle 

- Kimmo Mustonen katsoi, ettei alueen luonto- ja maisemakohteiden määrä mitenkään poikkeuksellisen suuri ole ja ne ovat lähinnä paikalli-
sia kohteita. Kaavan ulkopuolisille alueille ei rakennuspaikkojen sijoittelua ja jakamista ole osoitettu. Laskennallinen mitoitus ei tietenkään 
sido tulevaa kaavoitusta, jos alueella todetaan olevan jotakin erityisiä ja poikkeuksellisia luonto- tms. arvoja. Yleiskaavojenkin mitoitus on 
usein jopa tätä kaavaa suurempi, vaikka ne perustuvat yleispiirteisempiin selvityksiin 

 
4 § TYÖN JATKOKÄSITTELY 

- perusteita ja selvityksiä tarkennetaan em. perusteella 
- kaavan hyväksymiskäsittely lautakunnassa, kunnanhallituksessa ja kunnanvaltuustossa kesälomien jälkeen 

 
MUISTION VAKUUDEKSI 
 
Kimmo Mustonen 
 
JAKELU:  
- osanottajat sähköpostilla 
 

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

4.3.4. Viranomaisyhteistyö 
 

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

mailto:jari.hietaranta@pp.inet.fi
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4.4. Asemakaavan tavoitteet 

 
4.4.1. Lähtökohtatavoitteet 

 
Valtioneuvosto on 30.11.2000 antanut päätöksensä maankäyttö- ja rakennuslain 22 § 
mukaisista valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. Tarkistetut tavoitteet tule-
vat voimaan 1.3.2009 lähtien. Päätöksen kohdan 4.4. ”Kulttuuri- ja luonnonperintö, 
virkistyskäyttö ja luonnonvarat” erityistavoitteissa todetaan, että ”Alueidenkäytön 
suunnittelussa rantaan tukeutuva loma-asutus on suunniteltava siten, että turvataan 
luontoarvoiltaan arvokkaiden ranta-alueiden säilyminen sekä loma-asumisen viihtyi-
syys.”  Edelleen ”Alueidenkäytössä on otettava huomioon pohja- ja pintavesien suoje-
lutarve ja käyttötarpeet.”  

 
Maakuntakaavassa alueelle ei ole erityisiä varauksia. Rantojen käytön yleismääräys 
koskee aluetta. Vaihemaakuntakaava ei koske aluetta. 
 
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 luonnonarvot (maise-
mallisesti arvokkaat niemet, kalliorannat, arvokkaat luontokohteet….) mahdollisim-
man hyvin huomioon. Rakennuspaikkojen määrä ei kokonaisuutena tule olemaan ko-
vin merkittävä. 
 

 

 Kuva 14 Teerisaari taustalla ja sen itäpuolen niemen rantaa 

4.4.2. Työn aikana syntyneet tavoitteet 
 

Eri neuvottelujen ja keskustelujen aikana syntyneet epäviralliset tavoitteet on kaavan 
työstämisessä otettu huomioon. 
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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 luontoinventointiin ja alueelle tehtyihin maastokäynteihin.  
 
4.5.2. Ratkaisun valinta ja perusteet 

 
Maanomistajien, 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 

Luonnonsuojelu Suojelualueita vaativia kohteita ei ole löydetty 

Maisema-arvot Merkittävät saaret ja niemet merkitty ma -merkinnällä 

Virkistystarpeet Rakennuskortteleiden ympärille muodostettu MU -
alueet. Kaava-alueesta ja rantaviivasta suurin osa jää 
kortteleiden ulkopuolelle, mikä turvaa jokamiehen –
oikeudet. Ohjeellisia venevalkamia on merkitty 

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

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132#a132-1999
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Vesistön ominaispiirteet Vuonomainen Pitkälahti jää kokonaan rakentamatto-
maksi. Jokivarteen ei osoiteta rakentamista 
 

Maaston ominaispiirteet Kapeat niemet ja lahdet, kalliokohdat, luonnontilaiset 
suot ym. erityisalueet jätetty rakentamisen ulkopuolel-
le. Rakennusoikeus vaihtelee eri alueilla 

Luonnon ominaispiirteet Tarkka inventointi tehty ja piirteet huomioitu 

Yhtenäinen rakentamaton ranta-alue Rakentamatta jää rantaviivasta n. 70 %. UPM:n ja yksi-
tyismailla suhde suunnilleen sama 

 

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 
 
Kaava-alueen lähialueet on varsin väljästi rakennettua aluetta. Mikitänjärven rannoilla 
on jonkin verran pysyvää ja loma-asutusta. Tiestöä on rakennettava alueen toteutta-
misen yhteydessä. Samalla se palvelee myös muuta maankäyttöä, metsänhoitoa, 
virkistystä, kalastusta, metsästystä, marjastusta jne. 
 
Yhteistä vesi- ja viemärihuoltoa ei ole kaavan väljyyden vuoksi tarpeen järjestää, 
vaan jätevesien käsittely hoidetaan rakennuspaikka- tai korttelikohtaisesti. Jätevesien 
käsittelyyn on kiinnitettävä huomiota nykylainsäädännön velvoitteiden mukaisesti. Jä-
tevesien 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 eivät ole kallioisia alueita, joten jätevesien imeyttäminen ja 
maaperäkäsittely on mahdollista. Rakennuspaikkojen suuri koko mahdollistaa käsitte-
lyn sen alueella. 
 
Sähkönjakelu on tarvittaessa järjestettävissä 20 kV linjan ollessa Kekkostien varrella. 
Järkevä, taloudellinen sähköistäminen edellyttää kaikkien rakennuspaikkojen omista-
jien lähtemistä mukaan siihen. 
 
Rakennuspaikat tulevat todennäköisesti olemaan yksityiskäytössä. Pienimuotoinen 
vuokraaminen voi olla mahdollista. Vaikutukset lähistön palveluihin ja kunnan matkai-
luun ovat vähäisiä. 
 

 

Kuva 15 Alueen pohjoisrantaa korttelin 1 paikkeilla 
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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 käsiteltyjä talousmetsiä, joten kaavoitus ja rakentaminen 
eivät vaikuta haitallisesti luonnonympäristöön ja sen säilymiseen. Osa ranta-alueista 
on ollut käsittelyjen ulkopuolella, kuitenkin varsin kapeina vyöhykkeinä. Luonnon in-
ventoinneissa löytyneet arvokkaat metsä-, maisema-, kallio-, suo- tai purokohteet ote-
taan huomioon. Rakentaminen tulee olemaan varsin väljää tavanomaista lomaraken-
tamista, joten ei ole suurta pelkoa pohja- tai pintavesien pilaantumisesta. Metsien kä-
sittely tulee hoitaa Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion rantametsiä koskevien 
suositusten mukaisesti. 
 
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 kapeita lahtia ja vuonoja eikä niillä 
ole ulkopuolista käyttöä, joten rakentaminen ei vaikuta myöskään kaukomaisemiin. 
Rakentaminen on pyritty keskittämään laajempien vesistönosien kohdalle ja siten, 
ettei vastakkain ole rakennuspaikkoja. Myös rantapuusto estää rakentamisen näky-
misen kauemmas. Lähempää tarkastellen maisemakuva hieman muuttuu, mutta 
muutos ei ole kovin merkittävä. 
 

Vaikutukset talouteen 

Kaava-alueelle joudutaan rakentamaan loma-asutuksen tarvitsema tiestö ja rakenta-
jien toimesta vesihuoltoa ja sähköhuoltoa. Rakentaminen ei aiheuta maanomistajalle, 
rakentajille tai yhteiskunnalle suuria kustannuksia. Kunnan tai yhteiskunnan kustan-
nukset eivät merkittävästi lisäänny. Alueen toteutuminen tulee todennäköisesti ole-
maan 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.  
 
Rakentaminen ei estä vesistöjen käyttämistä esim. kalastukseen tai veneilyyn. Va-
paata rantaviivaa jää huomattavasti, jolloin myös jokamiehen oikeudet turvataan. 
Alueelle on osoitettu tämän alueen tai muiden käyttöön tulevia venevalkama- ja uima-
rantavarauksia.  
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Kuva 10 Ote Metsähallituksen moottorikelkkaurakartasta. Lähin reitti on Mikitänjärven poh-

joispuolella aika kaukana 

Vaikutukset sosiaalisiin oloihin 
 
Alueelle johtavien teiden läheisyydessä on hieman pysyvää asutusta ja loma-
asutusta. Rakentamisesta ei aiheudu haitallisia sosiaalisia vaikutuksia. Alueelle tul-
laan hakemaan luonnonrauhaa, 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, tervahautoja eikä merkittäviä kulttuuri- tai 
rakennushistoriallisia arvoja.  
 

 

Kuva 9 Paikkatietoikkunan mukaiset muinaismuistokohteet ja suojelualueet kaava-alueen ympä-

ristössä 

Muut kaavan merkittävät vaikutukset 
 
Kaavalla ei ole merkittäviä muita vaikutuksia. 
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4.5.3. Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset 
 
 Käsittelyt ja päätökset on selostettu aiemmin. 
 

5. ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1. Kaavan rakenne 

5.1.1. Mitoitus 
 
Kaava-alueeseen kuuluu rantaviivaa UPM:n mailla n. 4465 m muuntamattomana ja n. 
2095 m muunnettuna ja yksityismailla 295/230 m tilalla 11:16 ja 990/535 m tilalla 
11:19. Muuntaminen perustuu yleisessä käytössä oleviin perusteisiin ja on esitetty 
oheisella kartalla. Yksityistiloilla on vielä käyttämätöntä rakennusoikeutta Mikitänjär-
ven rannalla. 

 
Mikitänjärvellä on käytetty ns. seutukaavaliittojen mallia muunnetun rantaviivan laskennasta. Jokialueille ei 

ole annettu varsinaista suoraa muunnoskerrointa, kuten järville on. Yleisesti on useissa ranta-asemakaavoissa 

ja yleiskaavoissa käytetty periaatetta, että alle 100 m leveillä jokialueilla on rantaviivasta huomioitu 50 % 

rakennuspaikkojen määrän ollessa 3-4. Myös ympäristöministeriön Ympäristöopas 120 antaa tällaisen oh-

jeen. 

 

Emätilaselvityksessä on tutkittu halkomisessa 20.4.1971 tilasta Haukila (11:3 X) muodostuneiden tilojen 

ranta-alueet Mikitänjärvellä ja Siikajoella. Tila Haukila (11:3 X) on halottu neljään osaan 11:6-11:9 joista 

tila 11:7 on yhdistetty myöhemmin tiloihin 11:6 ja 11:9. Selkeyden vuoksi kantatiloja käsitellään tässä selvi-

tyksessä nykyisen kiinteistöjaotuksen mukaisina alueina. 

 

Alle 2 ha suuruiset saaret jätetään kokonaan mitoituksen ulkopuolelle eli tiloihin kuuluvista saarista ainoas-

taan Lehtosen saari on mukana mitoituksessa. Kyseinen saari on jakautunut puoliksi kantatiloille 11:9 ja 

11:8, joista tilan 11:9 puoliskolla on olemassa oleva rakennuspaikka. 

 

Rakennuspaikkojen laskennan määränä käytetään Mikitänjärven rannoilla 6 rp/muunnettu rv-km ja Siikajoel-

la 4 rp/muunnettu rv-km. Laskelma osoittaa, että tilalle jää käyttämätöntä rakennusoikeutta järven eteläran-

nalle tai Siikajoelle 12 rakennuspaikan verran. Sen sijoittumista eri lohkotiloille ei nyt ole selvitetty. Mikään 

halkomisessa mukana ollut tila ei kuitenkaan ole omaa osuuttaan ylittänyt. 

 

Mitoitus yksityiset: 

 

Tila Rantav Muunnettu Mitoitus Käytetty Kaava- Kaavan 

     alueelle ulkopuolella 

Lappi 11:6 X 2450 1675 10 5 0 5 

 

Rasinaho 11:7 X Yhdistetty tiloihin Lappi 11:6 X ja Kivelä 11:8 X 

 

Kivelä 11:8 X 1765 1105 6.6 2 3 2 

Siikajoella 2050 1025 4.1 0 0 4 

Lehtonen (saari)   0.5 0 0 0.5 

 

Haukila 11:9 X 495 430 2.6 2 1 0 

Lehtonen (saari)   0.5 1 0 -0.5 

Siikajoella 210 105 0.4 0 0 0 

 ------------------------------------------------------------------------- 

Yhteensä 6970 4340 24.7 10 4 11 
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Mitoitus UPM: 

 

Tila Rantav Muunnettu Mitoitus Käytetty Kaava- Jäljellä 

     alueelle  

Tervaniemi 17:1 4465 2095 12.6 0 12 1 

 

 

Kaava-alueen kokonaisrantaviiva Mikitänjärvellä: 5470/2720 m, mitoituksella 6 rp/muunnettu-km saadaan 

16.32 rp. Rantaviivaa Siikajoella kuuluu kaavaan 280/140 m, mitoitus 4 rp/muunnettu-km mahdollistaa 0.56 

rp. Kaava-alueella on mitoituksen mukaan yhteensä 16.88 rp. Kaavassa rakennuspaikkoja on yhteensä 16, 

joten se on hieman alle laskennallisen määrän.  

 

 

Kuva 16 Emäkiinteistöt ja rantaviivat järven etelärannalla sekä kantatilojen rantaviivan muunnos 
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Kuva 17 Emäkiinteistöt ja rantaviivat järven itäpäässä. Kuvassa esitetty kaava-alueen rantaviivan muunnos.  

 

 

Kuva 18 Rantaviivan muuntaminen ja määrät kaava-alueella 
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Luonnosvaiheen kaavassa on kahdeksan korttelia, joissa on yhteensä 16 rakennus-
paikkaa. Kortteleittain pinta-alat, rakennuspaikkojen määrät ja rakennusoikeudet ovat 
seuraavat: 
 

KORTTELI RAK.PAIKKOJA PINTA-ALA RAK.OIKEUS 
1 3 17703 750 
2 3 20608 750 
3 2 12638 500 
4 2 9034 340 
5 2 8468 340 
6 1 8628 250 

7 1 6281 250 
8 2 10084 500 
    
yhteensä 16 93444 3680 

 
Ehdotusvaiheessa kortteli 4 muutti paikkaa ja sen pinta-alaksi tuli 12473 m2. Kortte-
liin 5 otettiin syvyyttä hieman lisää ja sen pinta-alaksi tuli 9204 m2. Muut korttelit säi-
lyivät ennallaan. Tiedot on muutettu tilastolomakkeeseen. 
 
Rakennuspaikkojen keskikoko oli luonnosvaiheessa n. 5840 m2 ja ehdotuksessa n. 
6100 m2. 
 
Vuodepaikkojen arvioitu määrä on n. 80-110 kpl. 
 
Muuntamattomasta rantaviivasta n. 70 % jää rakentamisen ulkopuolelle, kun laske-
taan yli 250 m pituiset vapaan rantaviivan osuudet yhteen. Vapaan rantaviivan sijoit-
tuminen on osoitettu oheisella kartalla luonnoksen mukaisena. Ehdotuksessa korttelin 
4 osuus rakentaminen siirtyy niemen pohjoisrannalle ja vastaavasti eteläranta vapau-
tuu. Kokonaismäärä ei juuri muutu. 
 

 

Kuva 19 Vapaan rantaviivan osuus muuntamattomasta rantaviivasta 
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Kuva 20 Kaavaluonnoksen mukaisen korttelin 4 aluetta. Rakentaminen siirrettiin ehdotusvai-

heessa niemen pohjoisrannalle kauemmas niemen kärjestä 

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 
 
Luonnoksessa RA -korttelialueiden pinta-ala oli n. 93444 m2 ja korttelitehokkuus  
e=0.039. Rakennuspaikkakohtainen rakennusoikeus on osalla kortteleissa Hyrynsal-
men uuden rakennusjärjestysluonnoksen mukainen eli 250 k-m2 / rakennuspaikka. 
Kapeahkoille niemialueille ja tiestön suhteen kauimmaisille rakennuspaikoille kortte-
leissa 4 ja 5 on merkitty pienempi määärä eli 170 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 vä-
hintään metri ylävesirajaa korkeammalla. Erillinen rantasauna saa olla 15 m etäisyy-
dellä rannasta. Myöskään rakentamistapamääräyksiä tai -ohjeita ei ole laadittu tiu-
koiksi, vaan rakentamisen laadusta ja riittävästä yhtenäisyydestä huolehditaan raken-
tamisen yhteydessä. Rakennuspaikat ovat suurehkoja, niiden määrä on vähäinen ja 
alue kaukana taajamista, joten tiukka rakentamisen ohjaus ei ole tarpeen. 
 
Ehdotuksessa RA –kortteleiden pinta-ala on n. 97619 m2 ja korttelitehokkuus pieneni 
hieman eli on e=0.038. Rakennusten etäisyysmääräyksiä rannasta muutettiin hie-
man. 
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 Kuva 21 Korttelin 1 itäpuoleinen alue 

5.3.2. Muut alueet 
 

Korttelialueiden ulkopuolelle jääneet alueet on kaavassa merkitty maa- ja metsätalo-
usalueeksi siten, että rannan ja rakennuspaikkojen lähellä olevat alueet on merkitty 
erityistä ulkoilutarvetta omaaviksi alueiksi (MU) ja kauempana olevat normaalit maa- 
ja metsätalousalueeksi (M). Kapeat niemet on merkitty erityisiä ympäristöarvoja 
omaaviksi maa- ja metsätalousalueiksi (MY). 
 

  

 Kuva 22 Pitkälahti idästä päin. Alue jää rakentamisen ulkopuolelle 

5.4. Kaavan vaikutukset 

 Kaavan vaikutukset on selostettu edellä ratkaisun valinnan yhteydessä. 
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5.5. Ympäristön häiriötekijät 

Häiriötekijät alueella ovat vähäiset. Yleisiä teitä ei ole lähellä. Alueen läpi ei kulje 
moottorikelkka-, latu-, tms. reittejä. Järvellä veneily ja kelkkailu on vähäistä.   

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 kaavaehdotus esitetty ortoilmakuval-
la. 

 

 

6.2. Toteuttaminen ja ajoitus 

Maanomistajat vastaavat kaavan toteuttamisesta. E.ON Kainuun Sähköverkko Oy to-
teuttaa sähköhuollon maanomistajien tilausten mukaisesti. Rakentajat huolehtivat ve-
si- ja viemärihuollosta. Alue on ominaisuuksiltaan kohtuullisen hyvin lomarakentami-
seen soveltuvaa, luonnoltaan ja maisemiltaan kaunista aluetta. Avohakkuut näkyvät 
maisemassa jonkin aikaa, mutta aukot taimettuvat varsin pian. Kaavan tultua vahvis-
tetuksi alue tullee toteutumaan varsin nopeasti.  
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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, 13.2.2013, 30.4.2013 
  

DI (maanmittaus, YKS 124) 
Kimmo Mustonen 
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Asemakaavan seurantalomake 

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto 
Kunta 105 Hyrynsalmi Täyttämispvm 12.12.2013 

Kaavan nimi MIKITÄNJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA 

Hyväksymispvm 12.12.2013 Ehdotuspvm 30.04.2013 

Hyväksyjä V-kunnanvaltuusto Vireilletulosta ilm. pvm 04.12.2012 
 

Hyväksymispykälä 61 Kunnan kaavatunnus 
  

Generoitu kaavatunnus 105V121213A61 
   

Kaava-alueen pinta-ala [ha] 79,3514 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] 79,3514 
 

Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha] 
 

Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 
  

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km] 5,75 

Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset  16  Ei-omarantaiset  
 

Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset 16 Ei-omarantaiset 
 

 

Aluevaraukset 
Pinta-ala 

[ha] 

Pinta-ala 

[%] 

Kerrosala [k-

m²] 

Tehokkuus 

[e] 

Pinta-alan muut. 

[ha +/-] 

Kerrosalan muut. [k-

m² +/-] 

Yhteensä 79,3514 100,0 3680 0,00 79,3514 3680 

A yhteensä 
      

P yhteensä 
      

Y yhteensä 
      

C yhteensä 
      

K yhteensä 
      

T yhteensä 
      

V yhteensä 
      

R yhteensä 9,7619 12,3 3680 0,04 9,7619 3680 

L yhteensä 
      

E yhteensä 
      

S yhteensä 
      

M yhteensä 69,5895 87,7 
  

69,5895 
 

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 79,3514 100,0 3680 0,00 79,3514 3680 

A yhteensä 
      

P yhteensä 
      

Y yhteensä 
      

C yhteensä 
      

K yhteensä 
      

T yhteensä 
      

V yhteensä 
      

R yhteensä 9,7619 12,3 3680 0,04 9,7619 3680 

RA 9,7619 100,0 3680 0,04 9,7619 3680 

L yhteensä 
      

E yhteensä 
      

S yhteensä 
      

M yhteensä 69,5895 87,7 
  

69,5895 
 

M 22,2443 32,0 
  

22,2443 
 

MU 45,2917 65,1 
  

45,2917 
 

MY 2,0535 3,0 
  

2,0535 
 

W yhteensä 
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OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 
 

SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE 
 

MIKITÄNJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA 
 

HYRYNSALMEN KUNTA (105) 
MOISIOVAARAN KYLÄ (404) 
 
TERVANIEMEN TILA 17:1, om. UPM-Kymmene Oyj 
HAUKILAN TILA 11:16, om. Vilho Heikkisen perikunta 
MULTIAHON TILA 11:19, om. Juho Heikkinen 

 
SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET 

Kaavoitustyön tarkoituksena on laatia tavanomainen, omarantainen ranta-asemakaava. Kaavoitettava 
alue rajoittuu Mikitänjärveen sen itäosassa. Alueen yleissijainti ja alustava kaava-alue on oheisilla kar-
toilla. 
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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. Alueelle ei ole laadittu 
osayleiskaavoja eikä niitä ole suunnitelmissakaan. Ote maakuntakaavasta on oheisella kartalla. 
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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 
E.ON Kainuun Sähköverkko Oy 

- viranomaiset 
Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset 
Kainuun liitto –kuntayhtymä 
Kainuun museo 
Kainuun pelastusliikelaitos 
Metsäkeskus Kainuu 

- hyrynsalmelaiset seurat ja yhdistykset 

 

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 

http://www.kimmokaava.fi/
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- 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 tilojen 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 
 Luontoselvitykset, maastotutkimukset 
  06-09 / 2012 
 Viranomaisneuvottelu 
  19.9.2012 
 Kaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tiedotetaan kirjeillä lähialueen maan-

omistajille, kuulutuksella kunnan päättämissä ilmoituslehdissä, Internet -tiedottamisella ja informaatiolla 
muille osallisille. 

  4.12.2012 
 Alustavat luonnokset pidetään nähtävillä, jolloin naapureilla ja muilla, joita kaava koskee, on mahdolli-

suus esittää mielipiteensä. Pyydetään tarvittavat lausunnot 
  26.2.-25.3.2013 
 Kaavaehdotus, asiakirjojen viimeistely, havainnollistamisen parantaminen ja mahdolliset erillisselvitykset 
  04-05 / 2013 

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

  7.5.-7.6.2013 
Kaavan hyväksyminen kunnanvaltuustossa 

  12.12.2013 § 61 
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 
fax  (08) 8511 250  kimmo.mustonen@kimmokaava.fi   
   www.kimmokaava.fi 

mailto:kimmo.mustonen@kimmokaava.fi
http://www.kimmokaava.fi/
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KUNTA:  Raimo Kuvaja   Hyrynsalmen kunta 

Rakennustarkastaja  PL 5, Laskutie 1 
  044 710 4420   89401 HYRYNSALMI 
  (08) 615 54880   www.hyrynsalmi.fi  
  raimo.kuvaja@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, 26.11.2012, korjattu viimeksi 13.2.2013, 30.4.2013, 22.10.2013 
 
 
DI (maanmittaus, YKS 124) 
  Kimmo Mustonen 
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