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Kuva 1 Kaava-alueen yleispiirteinen sijainti 

  

2. TIIVISTELMÄ 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 

Kaavan kumoaminen on lähtenyt liikkeelle maanomistajien aloitteesta loppuvuodesta 
2015. Tarkoitus on kumota lähes 40 vuotta vanha ranta-asemakaava, jolloin myö-
hemmin laadittu Emäjoen rantayleiskaava astuisi voimaan. Rantayleiskaavan raken-
nuspaikkojen lukumäärä on sama kuin ranta-asemakaavassa, mutta paikat ovat osit-
tain hieman suurempia ja rakennusoikeus on suurempi. Maanomistajat ovat jo v. 
2012 esittäneet, että kunta ryhtyisi kumoamaan kaavan rantayleiskaavan muutoksen 
yhteydessä, mutta silloin se ei lähtenyt liikkeelle. 
 
Kaavatyö alkoi v. 2015 lopulla alustavilla keskusteluilla kunnan ja Kainuun ely –
keskuksen kanssa sekä lähtöaineiston hankinnalla. 
 
Ympäristölautakunta 22.3.2016 § 27 päätti hankkeen saattamisesta vireille. Vireilletu-
losta on ilmoitettu ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos on ollut 
nähtävillä 7.4.-9.5.2016. Kunnan ympäristölautakunta päätti 16.6.2016 § 48 asettaa 
ehdotuksen nähtäville. 
 
Kaavaehdotus oli nähtävillä 23.8.-23.9.2016.  
 
Hyrynsalmen kunnanvaltuusto hyväksyi kaavan kumoamisen …. 2016 § …. 

 

2.2. Asemakaava 

Ranta-asemakaavassa on viisi loma-asuntoalue –korttelia (Rh), joissa on yhteensä 
kahdeksan rakennuspaikkaa. Alueeseen kuuluu rantaviivaa n. 0,625 km. Rantayleis-
kaavan rakennuspaikkojen määrä on sama, mutta ne on ryhmitelty kahteen kortteliin. 
 
Kaava-alue on Hyrynsalmen keskustaajaman koillispuolella n. 7 km päässä.  
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Kumoamisen laatija on DI (maanmittaus, YKS124) Kimmo Mustonen Kuusamosta. 
 

2.3. Asemakaavan toteuttaminen 

Maanomistajat vastaavat kaavan toteuttamisesta rakentamisen ja vesihuollon osalta. 
Ainoastaan yksi rakennuspaikka on rakentamaton. Loiste Sähköverkko Oy vastaa 
sähköhuollosta. 
 

3. LÄHTÖKOHDAT 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus 
 

Alue on hyvin lomarakentamiseen soveltuvaa, pinnanmuodostukseltaan vaihtelevaa 
kangasmaastoa. Koko alue on metsäinen ja metsät ovat hoidettua talousmetsää.  
Alueen sijainti sopii lomakäyttöön; Hyrynsalmen kuntakeskus ja valtatie on varsin lä-
hellä, vesistö on puhdas, maasto on vaihtelevaa, jne. Pieni haittatekijä on vesistön 
säännöstelyn aiheuttama vedenpinnan korkeuden vaihtelu. Kesäaikaan vedenpinta 
on kuitenkin suhteellisen vakio. 
 

 

Kuva 2 Sisämaan talousmetsää 

3.1.2 Luonnonympäristö 
 

 Metsäalueet ovat pääasiassa havupuuvaltaisia. Maasto on vaihtelevaa ja rannat ovat 
kokonaan rakentamiskelpoista. Avokallioita ja varsinaisia jyrkänteitä ei ole.  

  
 Korkeuserot vaihtelevat kaava-alueella Emäjoen vesistöön kuuluvan Hyrynjärven n. 

156 m tasosta korkeimpien kohtien n. 169 m tasoon.  

Vesistö on varsin puhdas, koska rakentaminen rannoilla on melko vähäistä. Viljeltyjä 
alueita on vähän alueen lähellä. Metsäojitus kuormittaa jonkin verran vesistöä. Hyryn-
järven vesi on hyvässä kunnossa Kainuun vesistöjen kunnon luokittelun mukaan. 



6 
HYRYNSALMEN KUNTA 
MYLLYNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN 

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

 

 

Kuva 3 Tyypillistä alueen rantaa 

   

  

 Alueen metsälain mukaisten arvokkaiden elinympäristöjen ja luonnonsuojelu- tai vesi-
lain mukaisten erityisten luontotyyppien inventointi on tehty kesällä 2015. Selvitys on 
selostuksen liitteenä.  

  

3.1.3 Rakennettu ympäristö 
 

Kaava-alueella on seitsemällä rakennuspaikalla loma- ja niihin kuuluvia talousraken-
nuksia. Tiet on tehty rakennetuille paikoille. Muutenkin järven ympärillä on suhteelli-
sen paljon rakentamista ja Hyrynsalmen taajama on järven lounaispäässä. Kaava- 
alueen ja sen lähialueiden rakentaminen, tiestö yms. selviää selostuksen kartoilta. 
Vesi- ja viemärijohtoa ei ole lähellä. 20 kV sähkölinja on kaava-alueen sisällä.  
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Kuva 4 Tilan 22:23 rakennuksia 

 

Kuva 5 Tilan 145:1 rakennuksia 

 

Kuva 6 Tilan 145:2rakentamista 
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3.1.4 Maanomistus 
 

Kaava-alueen maanomistus on seuraava: 
 

RN:O TILA OMISTAJA 

145:1 SOMMELO Eine Neuvonen 

145:2 MYLLYPURO Esko Hankkilan kp/Kaija Hankkila 

  
Anna-Leena Ahlfors-Juntunen 

149:0 MYLLYRANTA Tuula ja Kari Pitkäaho 

22:24 KALLIORANTA Pekka Väkiparta 

22:23 LINTUNIEMI Tapio ja Sirkku Väkiparta 

22:21 SIIKARINNE II Tapio ja Sirkku Väkiparta 

22:20 SIIKARINNE I Juha Väkiparta 

22:19 MARKKULA Jouko Heikkisen kp/Markus Heikkinen 

22:26 TOMMILA Tapio ja Sirkku Väkiparta 

  
Tuula ja Kari Pitkäaho 

 
3.1.5 Muinaismuistot 

Museoviraston muinaisjäännösrekisterin mukaan alueella ei ole tiedossa muinais-
muistoja. Tiedossa olevat lähiseudun kohteet on oheisella kartalla. Tarkempi tutkimus 
on tehty kesällä 2016. Alueelta löydettiin yksi tervahauta. Raportti on liitteenä.  

    

 Kuva 7 Lähialueen muinaismuistot   

3.2. Suunnittelutilanne 

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 
 

Kainuun maakuntakaava on hyväksytty 7.5.2007 ja vahvistettu 29.4.2009. Kaava-
alue on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M) ja sitä koskevat rantojen käytön, tur-
vetuotannon ym. yleismääräykset. Alue on poronhoitoaluetta. Alueen lähellä on mm. 
”Virkistysalue (V)” ja ”Moottorikelkkailureitti”. Ote maakuntakaavasta ja sen merkin-
nöistä ja määräyksistä on ohessa. 
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Kuva 8 Kainuun maakuntakaava lähimerkintöineen 

Kainuun 1. vaihemaakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 19.3.2012, 
vahvistettu ympäristöministeriössä 19.7.2013 ja tullut lainvoimaiseksi KHO:n päätök-
sellä 16.2.2015. Se koskee pääasiassa puolustusvoimien ampuma- ja harjoitusalueita 
sekä niiden melualueita. Kaupan vaihemaakuntakaava on hyväksytty maakuntaval-
tuustossa 1.12.2014 ja vahvistettu ympäristöministeriössä 7.3.2016. Tuulivoima-
maakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 30.11.2015. Niissä ei ole va-
rauksia ranta-asemakaava-alueen lähellä lukuun ottamatta alueen etelä- ja itäpuolella 
olevaa tuulivoimala-aluevarausta (tv). Ote kaavasta on ohessa. Kaupan ja tuulivoi-
man vaihemaakuntakaavojen yleismääräykset koskevat myös tätä aluetta. 
 

  

Kuva 9 Ote tuulivoimamaakuntakaavasta 

  

Hyrynsalmen kunnanvaltuusto on 15.11.2004 § 47 hyväksynyt Emäjoen vesistön 
rantayleiskaavan. Siihen on sen jälkeen tehty muutoksia. Myllyniemen ranta-
asemakaavan kumoamisen jälkeen tämä rantayleiskaava tulee voimaan. Ohessa on 
ote yleiskaavasta ja sen merkinnöistä alueen kohdalta. 
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Kumottava Myllyniemen ranta-asemakaava on Hyrynsalmen ensimmäisiä. Se on 
vahvistettu Oulun lääninhallituksen antamalla päätöksellä 11.8.1977 n:o 1854P. Kaa-
va on tehty sen laatimisaikaisen lainsäädännön ja käytäntöjen mukaisesti. Ote kaa-
van karttaosasta on ohessa. Kaavan merkinnät ja määräykset ovat nyt tehtävän kaa-
van kumoamiskartalla.  
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Kuva 10 Voimassa olevan ranta-asemakaava 

Lähellä on myös muita detaljikaavoja.  Lähimmät on esitetty oheisella kartalla. 
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Kuva 11 Lähistön asemakaavat esitetty sinisellä ja ranta-asemakaavat vihreällä. Punaisella ym-

pyrällä nyt kumottavan kaavan sijainti 

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

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

  
 Alue ei ole rakennuskiellossa. 
 
 Työ koskee kaavan kumoamista, joten varsinaista pohjakarttaa ei ole uusittu. Aiem-

man rantakaavan pohjakartta on vanhentunut rakentamisen, tiestön, kiinteistöjaotuk-
sen yms. osalta. Kaavakartalla on esitetty nykytilannetta vastaava karttatilanne, mutta 
sitä ei ole tarpeen hyväksyttää pohjakartaksi. 
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 Kuva 12 Tyypillistä alueen karua, kivikkoista rantaa 

4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

4.1. Asemakaavan suunnittelun tarve 

Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää kaavoitusta rantarakentamisen ohjaamiseksi. 
Poikkeamislupia lähes 40 vuotta sitten laaditusta kaavasta ei ole myönnetty. Raken-
nusalat ovat pienet eikä kaikki rakentaminen nyt ole niiden sisällä. Alue on käsitelty 
Emäjoen rantayleiskaavassa. Kumoamalla ranta-asemakaava astuu rantayleiskaava 
voimaan. Menettely on nopeampi ja selvempi kuin laatimalla ranta-asemakaavan 
muutos. Tehtävät selvitykset vastaavat muutokselta vaadittavia selvityksiä.  
 

4.2. Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 

Kaavan kumoamisen tämä vaihe on lähtenyt liikkeelle yhden maanomistajan aloit-
teesta v. 2015 lopulla. Myös muut maanomistajat lähtivät mukaan hankkeeseen, jota 
on aiemmin esitetty kunnalle v. 2012. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on päivätty 
alun perin 10.12.2015 ja se on nähtävillä 7.4.2016 alkaen, jolloin hankkeen vireilletu-
losta on ilmoitettu. Suunnitelmaa pidetään ajan tasalla työn aikana ja se on selostuk-
sen liitteenä. 
 
Kaavan luonnostelu alkoi alkuvuonna 2016 alueella käynnin ja alkuneuvottelun jäl-
keen ja kartta-aineiston tultua käyttöön.   
 
Kaavan käynnistämisen johdosta on käyty seuraavia neuvotteluja ja tehty päätöksiä: 
- useat puhelin ja sähköpostikeskustelut maanomistajien, kunnan (aluearkkit. Ulla-

Maija Oikarinen ym) ja kaavoittajan välillä 
- viranomaisneuvottelu 21.12.2015, muistio jäljempänä 
 

4.3. Osallistuminen ja yhteistyö 

4.3.1. Osalliset 
 

Osallisia ovat ainakin seuraavat tahot: 
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- maanomistajat ja asukkaat 

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

- kunnan hallintokunnat 
maankäyttö 
rakennusvalvonta 
ympäristötoimi 
tekninen toimi  
virkistystoimi 
elinkeinotoimi 

- yhdyskuntatekniikka 
Loiste Sähköverkko Oy 

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

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

- Hyrynsalmelaiset ja kainuulaiset seurat ja yhdistykset 
 
4.3.2. Vireilletulo 

 
Uuden maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on 
päivätty 10.12.2015. Se on nähtävillä 7.4.2016 alkaen, jolloin kaavan vireilletulosta on 
ilmoitettu. Suunnitelmaa pidetään ajan tasalla työn kuluessa. 
 
4.3.3. Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 

 
Kaavan laatimisen yhteydessä tai sitä ennen on käyty mm. seuraavia neuvotteluja: 
 
1. viranomaisneuvottelu 21.12.2015. Muistio on ohessa 

 
HYRYNSALMEN MYLLYNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMISEN VIRANOMAISNEUVOTTELU 

21.12.2015 KLO 13.50-14.25 
KAINUUN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS 

 
1 § AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN 

- puheenjohtaja Sirpa Lyytinen  Kainuun ely -keskus 
- muistion laatija Kimmo Mustonen  KimmoKaava 
- muut läsnäolijat Jouko Saastamoinen Kainuun ely –keskus 

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

 
2 § KAAVATILANNE 

- Myllyniemen ranta-asemakaava on Hyrynsalmen ensimmäinen ja on vahvistettu 11.8.1977. Kaava on suurelta osin toteutunut, mutta 
suunniteltu täydennysrakentaminen ei kaikilla rakennuspaikoilla sovi korttelivarauksille ja rakennusoikeus on käytetty 

- Emäjoen vesistön rantayleiskaava on hyväksytty valtuustossa 15.11.2004 
- maanomistajat ovat aikanaan esittäneet, että kaavan kumoaminen tehtäisiin Emäjoen vesistön rantayleiskaavan muutosten yhteydessä, 

mutta niin ei ole tapahtunut. Kumoamisen jälkeen rantayleiskaava astuisi voimaan rakennusoikeuksineen, aluevarauksineen ja määräyk-
sineen 

- kumoaminen ei ole vielä vireillä  
- 10.12.2015 päivätty osallistumis- ja arviointisuunnitelma on toimitettu osallistujille sähköpostilla samana päivänä 
- kumoamista varten on tarkoitus tehdä uusi pohjakartta, jolla esitetään tämän hetken rakentamis-, kiinteistö- ym. tilanne sekä luontoselvitys 

(maastotyöt on tehty, mutta raportti ei ole valmis) 
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3 § KUNNAN, ELY –KESKUKSEN JA MUIDEN VIRANOMAISTEN NÄKEMYKSET 

- Jussi Sääskilahti P-P ely –keskuksesta on sähköpostilla 15.12.2015 ilmoittanut, ettei kumoamisen johdosta ole huomautettavaa 
- Sirpa Lyytinen katsoi, että Emäjoen rantayleiskaavan rakennuspaikkojen merkintätapa, kaavamääräykset jne ovat riittävän yksikäsitteisiä, 

että sen puolesta ranta-asemakaavan voi kumota. Luonto- ja maisema-arvot sekä muinaismuistot tulee tutkia niiltä kohdin kun yleiskaavan 
rakennuspaikat ovat laajempia kuin rantakaavan. Rantakaava on ollut nykyhetken käytäntöä tehokkaampi, mutta kaava on ns. saavutettu 
etu. Kuitenkin rakennusoikeuden lisääntymisen, rakennuspaikkojen kasvun ja kaavamääräysten muutosten vaikutukset tulee arvioida.  

- Niina Kinnunen totesi, että kunnan rakennusjärjestyksessä on pinta-ala otettu huomioon eikä pienillä rakennuspaikoilla voi hyödyntää täyt-
tä rakennusoikeutta (250 k-m2) 

 
4 § TYÖN JATKOKÄSITTELY 

- selvitykset tehdään ja hanke vireille 
 
MUISTION VAKUUDEKSI 
 
Kimmo Mustonen 
muistionpitäjä 
 
JAKELU: 

- osallistujat sähköpostilla 

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

- kaavan valmisteluaineisto (=kaavaluonnos) oli nähtävillä MRA 30 § mukaisesti 
7.4.-9.5.2016 välisen ajan. Muistutuksia ei jätetty ja lausunnoissa todettiin seu-
raavaa kaavoittajan vastineella täydennettynä: 
 

- Kainuun museo 6.5.2016 toteaa, ettei kaava-alueelta tunneta kiinteitä muinaisjäännöksiä. Lähistön jäännökset 
on todettu kaavaselostuksessa. Alueen läheltä on kuitenkin havaittu merkkejä kivikautisesta asutuksesta. N. 0,2 
km päässä kaava-alueesta, niemen pohjoistyvessä on sijainnut kivikautinen asuinpaikka nimeltä Siikalahti 
(105010012). Vuonna 2014 tehdyssä tarkastuksessa sen tulkitaan tuhoutuneen ja se on poistettu suojelukohde-
luettelosta. Alueella tehdään oas:in mukaan tarkempi tutkimus 2016, jonka jälkeen Kainuun museo ottaa kantaa 
kaavan vaikutuksiin arkeologiseen kulttuuriperintöön. Alueella ei sijaitse kulttuurihistoriallisesti merkittäviä ra-
kennettuja kohteita 

o kesällä 2016 alueella tehdään muinaismuistojen inventointi 
- Kainuun ely –keskus 12.5.2016 toteaa, että luontoselvityksessä on keskitytty luontotyyppien ja kasvilajiston ku-

vaukseen. Kuvaus yhdessä valokuvien kanssa antaa kuitenkin sen verran tarkan kuvan, että voidaan arvioida 
liito-oravien ja muun mahdollisen suojeltavan (eläin) lajiston esiintymistä. Selvitystä voidaan pitää riittävänä tar-
koitusta varten. Muinaisjäännösinventoinnin jälkeen saadaan varmuus, voidaanko rakennusaloja laajentaa 
yleiskaavaratkaisun mukaisiksi. Rakennuspaikkakohtainen rakennusoikeus muuttuu oleellisesti. Tätä ja muita 
kaavamääräyksiin kohdistuvia muutoksia ei ole arvioitu kaavaselostuksessa. 

o muinaismuistoselvitys tehdään, jonka jälkeen sen tuloksia ja muita kaavan vaikutuksia arvioidaan tar-
kemmin ehdotusvaiheeseen 

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

Kaavaehdotus oli nähtävillä 23.8.-23.9.2016. Muistutuksia ei nähtävillä oloaikana jä-
tetty. Lausuntojen ja myöhemmin tulleen viestin johdosta kaavanlaatija totesi vasti-
neena: 

 
- Kainuun museo 14.9.2016 toteaa, että alueella on Keski-Pohjanmaan ArkeologiaPalvelu tehnyt muinaismuisto-

jen osalta selvityksen kesällä 2016. Siinä tarkastettiin kaava-alue ja läheisen Siikalahti –nimisen kivikautisen 
asuinpaikan laajuus. Kaava perustuu täten riittäviin selvityksiin. Siikalahti –kohde ei sijaitse kaava-alueella, jolla 
sen sijaan havaittiin muinaismuistolain suojelema tervahauta. Se tulee merkitä kaavakarttaan. Haudan vierellä 
on jo tie eikä kaavassa ole osoitettu sen kohdalle rakentamista tai muuta maankäyttöä. Alueella ei sijaitse kult-
tuurihistoriallisesti merkittäviä rakennettuja kohteita. Muuta huomautettavaa ei ole 

o vaikka kyseessä on ranta-asemakaavan kumoaminen, jonka jälkeen Emäjoen rantayleiskaava astuu 
alueella voimaan, voidaan laadittuun ”varjoasemakaavaan” merkitä tervahauta varauksineen, jolloin se 
on sekä maanomistajien että viranomaisten tiedossa 
 

- Kainuun ely –keskus 23.9.2016 toteaa, että kaavaselostuksessa hankkeen lähtötiedot on esitetty puutteellisesti. 
Myös kumoamisesta aiheutuvia vaikutuksia on arvioitu puutteellisesti 

o kaavaselostusta korjataan käytyjen sähköpostien vaihdon mukaisilla tarkistuksilla. Kyseessä on kuiten-
kin suurelta osaltaan rakennetun ranta-asemakaavan kumoaminen, jolloin rantaosayleiskaava astuu 
voimaan. Vaikutukset ja muutokset ovat erittäin vähäisiä ottaen vielä huomioon sen, että yhtä raken-
nuspaikkaa lukuun ottamatta kaava on jo toteutunut. 
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- Kainuun liitto 12.9.2016 toteaa, ettei sillä ole huomautettavaa 
o ei vaikutusta kaavan hyväksymiseen 

 
- Hannu Karjalainen sähköpostilla 22.10.2016 toteaa, että tilojen kohdalla olevan rantaviivan omistaa pääasiassa 

Fortum Oyj tai sen tytäryhtiö. Tilan 105-401-22-11 rekisterinumero ei näy kartalla. Kaavalla mahdollisesti har-
hautetaan kiinteistöjen ostajia. Fortum ei anna ilmaiseksi rannan käyttöoikeutta 

o aluearkkitehti Ulla-Maija Oikarinen ja Kimmo Mustonen ovat vastanneet viestiin. Kyseessä on kaavan 
kumoaminen, jolloin rantaosayleiskaava tulee voimaan. Selvyyden vuoksi on laadittu ”varjoasemakaa-
va”, jossa tämän hetken rakennustilanne selviää. Kaikissa on rakennuspaikat osoitettu olemassa ole-
van kiinteistöjaotuksen mukaan. Suurin osa paikoista on jo rakennettu eikä niitä todennäköisesti olla 
myymässä. Maanomistajat tietävät tilojen rajat. Tilan 105-401-22-11 rekisterinumero on lisätty kartoille. 
Ei muuta vaikutusta kaavan sisältöön 

 

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

4.3.4. Viranomaisyhteistyö 
 

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

4.4. Asemakaavan tavoitteet 

4.4.1. Lähtökohtatavoitteet 
 

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

 valtakunnallisesti merkittävien seikkojen huomioon ottaminen maakuntien ja 
kuntien kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa 

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

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

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

selle 
 

Valtakunnallisen alueidenkäyttötavoitteet käsittelevät seuraavia kokonaisuuksia: 
 toimiva aluerakenne 
 eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 
 kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 
 toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 
 Helsingin seudun erityiskysymykset 
 luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet 

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

 

Tavoite  Kaavan vaikutus ja tavoitteen edistäminen 

  

Toimiva aluerakenne Kaavassa rakennuspaikkojen määrä on vähäinen, joten aluera-

kenteeseen ei ole suurta vaikutusta. Rakentaminen ja alueen 

tuleva käyttö ja hoito pieneltä osaltaan auttaa ympäristöalueen 

pysymistä asuttuna. Kumoamisen johdosta paikkojen määrä ei 

muutu ja yhtä paikkaa lukuun ottamatta kaava on toteutunut 

  

Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja Yhdyskuntarakenteeseen ei ole vaikutusta. Rakentaminen tulee 
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elinympäristön laatu pieneltä osalta lähikylien ja kuntakeskuksen palveluja. Tulvan 

vaikutus on yleiskaavan määräyksissä huomioitu. Lähistöllä ei 

ole melua aiheuttavaa toimintaa ja suunniteltuun tuulivoimala-

alueeseen tulee kohtuullisesti etäisyyttä. Tavoitetta edistetään 

täten vähäisessä määrin. 

  

Kulttuuri- ja luonnonperintö, vir-

kistyskäyttö ja luonnonvarat 

Alueella ei ole merkittävää kulttuuriympäristöä tai rakennuspe-

rintökohteita, joten niihin ei ole vaikutusta. Muinaismuistot in-

ventoidaan. Vesistöjen ja lähialueiden virkistyskäyttömahdolli-

suuksia voidaan hyödyntää, mutta lisäpainetta niihin ei suuntau-

du. Jätevesien käsittely hoidetaan nykyisten määräysten mukai-

sesti, joten pinta- tai pohjaveden tila ei heikenny. Alueella ei ole 

suojelua vaativia kohteita tai alueita. Tavoitetta edistetään täten 

vähäisessä määrin. 

  

Toimivat yhteysverkostot ja ener-

giahuolto 

Nykyiset yhteysverkostot riittävät alueen liikennöintiin ja tekni-

seen huoltoon eikä lisäkuormitusta aiheudu. Energian tarve on 

vähäinen. Mikäli liittymishalukkuutta on, niin sähköverkostoa 

laajennetaan. Tavoitteeseen ei ole vaikutusta. 

  

Helsingin seudun erityiskysymyk-

set 

Kaavalla ei ole näihin minkäänlaista vaikutusta eikä tavoitetta 

edistetä 

  

Luonto- ja kulttuuriympäristöinä 

erityiset aluekokonaisuudet 

Rannikkoalueen, Lapin tunturialueen tai Vuoksen vesistöalueen 

erityispiirteiden säilymiseen ei kaavalla ole vaikutusta, joten 

tavoitetta ei edistetä 

 
Maakuntakaavojen aluevaraukset ja määräykset on huomioitu. Rantojen käytön 
yleismääräys koskee aluetta ja sitä noudatetaan. Vaihemaakuntakaavoitus ei koske 
suoranaisesti aluetta. Tuulivoimala-alueen mahdollinen toteutuminen ei merkittävästi 
vaikuta tälle alueelle. 
 
Kunta ei ole asettanut kaavan laadinnalle erityisiä tavoitteita em. neuvotteluja lukuun 
ottamatta. Niitä on tullut esille käydyissä neuvotteluissa ja luottamuselinten päätök-
sissä, jotka on selostettu aiemmin.  
 
Ranta-asemakaava kumotaan, jotta nykyajan rakentamisen määrää ja laatua pa-
remmin vastaava rantayleiskaava tulisi voimaan. Rakennuspaikkojen määrä on sama 
molemmissa kaavoissa. 
 

4.4.2. Työn aikana syntyneet tavoitteet 
 

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

 

4.5. Asemakaavaratkaisujen vaihtoehdot ja niiden vaikutukset 

4.5.1. Alustavat vaihtoehdot ja niiden arviointi 
 

Kyseessä on ranta-asemakaavan kumoaminen, jolloin rantayleiskaava astuu voi-
maan, joten vaihtoehtoja ei laadita.  
 
4.5.2. Ratkaisun valinta ja perusteet 
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Maanomistajan, kaavoittajan, ELY -keskuksen ja kunnan edustajien kanssa käytyjen 
keskustelujen ja neuvottelujen perusteella on päädytty kaavan kumoamiseen. Vaiku-
tukset on selvitetty alkuperäisen ranta-asemakaavan laatimisen yhteydessä, sen jäl-
keen yleiskaavoituksessa ja nyt kaavan kumoamisen yhteydessä.  
 
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 eri vaiheissa inventoitu ja otettu 
huomioon kortteleiden ym. sijoittelussa. Alue on suu-
rimmalta osaltaan jo rakentunut ja rakentaminen so-
veltuu maisemaan 
 

Luonnonsuojelu Suojelualueita vaativia kohteita ei ole löydetty.  
 

Maisema-arvot Alueella ei ole erityisiä maisemakohtia tai –alueita ot-
taen huomioon jo tehty rakentaminen 
 

Virkistystarpeet Tapahtuneesta rakentamisesta johtuen vapaan ranta-
viivan osuus jää varsin vähäiseksi.  Yleiset virkistystar-
peet on rantayleiskaavan laatimisessa huomioitu  

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

Vesistön ominaispiirteet Ominaispiirteet on rantayleiskaavassa otettu huomi-
oon. Vesistö on varsin leveä etenkin länteen, jolloin 
vastarannan rakentaminen ei vaikuta 
 

Maaston ominaispiirteet Alueella ei ole erityispiirteitä. 

Luonnon ominaispiirteet Inventointi on tehty sekä rantayleiskaavan yhteydessä 
ja kaavan kumoamiseen liittyen. Merkittäviä piirteitä 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132#a132-1999
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tai kohteita ei ole 
 

Yhtenäinen rakentamaton ranta-alue Rakentamatta jää nykyhetken vaatimuksia vähemmän 
rantaa. Tilanteeseen ei enää voi vaikuttaa  

 

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 
 
Kaava-alueen lähialueet on paikoin varsin tiiviisti rakennettua aluetta mm. hyvien yh-
teyksien ja Hyrynsalmen taajaman läheisyyden vuoksi. Rannoilla on pysyvää ja loma-
asutusta. Tiestö kaava-alueella on valmiina. Se palvelee hieman myös muuta maan-
käyttöä, 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 kokonaan tai laajasti kallioisia alueita, joten jäte-
vesien imeyttäminen ja maaperäkäsittely on mahdollista. Rakennuspaikkojen osittain 
varsin suuri koko mahdollistaa käsittelyn sen alueella. Suuri koko mahdollistaa myös 
rakennusoikeuden kasvattamisen vanhentuneesta ranta-asemakaavasta. Muutamilla 
rakennuspaikoilla tulee 7 % rakennusoikeuden määrä rajoittamaan. 
 
Sähkönjakelu on helposti järjestettävissä 20 kV verkoston tullessa alueelle. Raken-
nuspaikat tulevat olemaan yksityiskäytössä. Vaikutukset lähistön palveluihin ja kun-
nan matkailuun ovat vähäisiä. 
 
Voimassa olevan kaavan rakennusoikeus sai olla enintään 5 % rakennuspaikan pin-
ta-alasta kuitenkin enintään 100 m2. Kumoamisen jälkeen rantaosayleiskaavan 250 
m2 rakennusoikeus tulee voimaan, kuitenkin pienillä rakennuspaikoilla määrää rajoit-
taa 7 % maksimimäärä. Suurin osa alueen rakennuspaikoista on jo rakentunut, joten 
vaikutus tulee olemaan käytännössä erittäin vähäinen. Aikaa myöten rakennuskantaa 
uusittaessa rakennetaan ehkä hieman nykyistä suurempia rakennuksia ja hieman eri 
paikkaan. Kerrosluku oli aiemmin yksi, mutta nyt rantaosayleiskaavassa sitä ei ole 
määritelty. Tämänkin vaikutus käytännössä on erittäin vähäinen, koska jo nyt raken-
nukset ovat osittain kaksitasoisia. 
 
Kokonaisuutena vaikutus rakennettuun ympäristöön on erittäin vähäinen. Rakenta-
mismahdollisuus päivittyy tämän hetken vaatimusten mukaiseksi ja alueen ympäris-
tön kaavoitusta vastaavaksi. 
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Kuva 13 Ainoa rakentamaton paikka tilalla 22:21 

   

Kuva 14 20 kV linja ja muuntaja alueella. Mökin oma vesikaivo 

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 
 
Kaavan kumoamisen vaikutus maa- ja kallioperän pintakerroksiin on vähäistä. Vähäi-
siä vaikutuksia voi olla vesistöön, mutta hyvin rajallisesti, koska rakennusten vesi- ja 
viemärihuollosta on annettu määräykset. Rakennusoikeuden lisäys ei käytännössä 
vaikuta tonttien rakentamiseen tai mökkien käyttöön merkittävästi. Ilmaan tai ilmas-
toon ei ole vaikutuksia. Vesistö on jo rakennettua ja käyttöön otettua ympäristöä. Ve-
sistöä myös säännöstellään voimalaitoksia varten. 
 
Kaava-alueen metsät ovat käsiteltyjä talousmetsiä, joten rakentamisen lisäys ei vai-
kuta haitallisesti luonnonympäristöön ja sen säilymiseen. Luonnon inventoinneissa ei 
ole löytynyt arvokkaita metsä-, maisema-, kallio-, suo- tai purokohteita. Rakentaminen 
tulee olemaan tavanomaista lomarakentamista, joten ei ole suurta pelkoa pohja- tai 
pintavesien pilaantumisesta. 
 
Rakentamisalueilla pintakasvillisuus poistuu ja saattaa lähialueilla muuttua. Kortteli-
alueilla ei kuitenkaan ole merkittävää kasvillisuutta ja samantyyppistä aluetta jää 
myös rakentamisen ulkopuolelle. Maaston kulutuskestävyys on hyvä. 

 
Kaava-alueella vierellä vesistönosat ovat osittain varsin leveitä eikä niillä ole paljon 
ulkopuolista käyttöä, joten rakentaminen ei vaikuta myöskään kaukomaisemiin. Myös 
hyvä puusto estää rakentamisen näkymisen kauemmas. Lähempää tarkastellen mai-
semakuva hieman muuttuu, mutta muutos ei ole kovin merkittävä. 



23 
HYRYNSALMEN KUNTA 
MYLLYNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN 

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

 
Rakennusoikeuden lisääntyminen ei vaikuta haitallisesti luonnonolojen ja –piirteiden 
säilymiseen. Määrä on sama kuin ympäröivillä ennestään rantayleiskaavan mukaisilla 
alueilla. 

   

 

Kuva 15 Pieni puro alueen länsiosassa 

Vaikutukset talouteen 

Kaavan lähes kaikki rakennuspaikat on jo rakennettu. Alueelle joudutaan rakenta-
maan loma-asutuksen tarvitsemaa tiestöä vain yhdelle paikalle lyhyt pätkä. Rakenta-
minen ei aiheuta maanomistajalle, rakentajille tai yhteiskunnalle suuria kustannuksia. 
Kunnan tai yhteiskunnan kustannukset eivät lisäänny. Alueen toteutuminen tulee to-
dennäköisesti olemaan tavanomaista lomarakentamista. 
 

 

Kuva 16 Alueen mökkiteitä 
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Vaikutukset terveellisyyteen ja turvallisuuteen 
 
Jätevesien ja muiden jätteiden käsittely hoidetaan määräysten mukaisesti. Merkittä-
viä terveysriskejä ei aiheudu. Tiestö rakennetaan siten, että hälytysajoneuvoilla on 
kohtuullinen pääsy alueelle.  
 

Vaikutukset eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä 
 
Vapaa liikkumismahdollisuus ei vähene kaavan kumoamisen johdosta. Alueen kautta 
ei kulje yleisiä latu-, retkeily- tai kelkkailureittejä. Rantayleiskaavan mukainen virkis-
tysreitti on alueen eteläreunassa, 
 
Rakentaminen ei estä vesistöjen käyttämistä esim. kalastukseen tai veneilyyn. Va-
paata rantaviivaa jää hieman, jolloin myös jokamiehen oikeudet turvataan.  

      

Vaikutukset sosiaalisiin oloihin 
 
Vesistön rannoilla on hieman pysyvää asutusta ja loma-asutusta. Rakentamisesta ei 
aiheudu haitallisia sosiaalisia vaikutuksia. Alueelle tullaan hakemaan luonnonrauhaa, 
mikä kohtuudella säilyy. 
 

Vaikutukset kulttuuriin 
 
Metsät ovat käsiteltyjä talousmetsiä. Rakennuspaikat eivät aiheuta merkittäviä muu-
toksia rantamaisemaan. Rakentaminen hyvin suunniteltuna ja toteutettuna tukee ja 
täydentää ympäristön asutusta ja loma-asutusta. Alueella ei ole tiedossa muinais-
muistoja. Selvityksessä löytynyt tervahauta on kaavakartalle merkitty ja se on joka ta-
pauksessa muinaismuistolailla suojeltu. Se ei sijoitu kortteleiden lähelle. Olemassa 
oleva tie on sen vierellä. Alueella ei ole muita kulttuuri- tai rakennushistoriallisia arvo-
ja.  
 

Muut kaavan merkittävät vaikutukset 
 
Kaavalla ei ole merkittäviä muita vaikutuksia. 

 

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

5. ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1. Kaavan rakenne 

5.1.1. Mitoitus 
 
Kaava-alueeseen kuuluu rantaviivaa n. 625 m muunnettuna ja muuntamattomana. 
Vuosikymmeniä sitten mitoitus on ollut tämän hetken käytäntöä väljempää ja raken-
nuspaikkoja on peräti kahdeksan. Sama määrä on rantayleiskaavassa. 
 

5.1.2 Palvelut 
 

Kaava-alueen rakentamisen määrä ei tarvitse erillisiä palveluja. Palvelut ovat pääasi-
assa Hyrynsalmen kuntakeskuksessa lyhyen matkan päässä. 
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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 
 
Myllyniemen ranta-asemakaavan mukaiset pinta-alat ja vastaavat tiedot voimaan tu-
levasta rantayleiskaavasta ovat seuraavat: 
 

RANTAKAAVA 
   KÄYTTÖT 

 
PINTA-ALA RAK.PAIKKOJA RAK.OIKEUS 

     R 
 

5915 2 200 

R 
 

4168 1 100 

R 
 

4036 2 200 

R 
 

3951 2 200 

R 
 

1971 1 100 

M 
 

62430 
  LIIKENNEALUE 7280 
  

     YHTEENSÄ 
    

 
R 20041 8 800 

 
LIIK. ALUE 7280 

  

 
M 62430 

  

     

 
YHT. 89751 8 800 

 

RANTAYLEISKAAVA 
  KÄYTTÖT 

 
PINTA-ALA RAK.PAIKKOJA RAK.OIKEUS 

     RA 
 

33806 7 1750 

RA 
 

2008 1 250 

M 
 

53937 
  

     YHTEENSÄ 
   

 
RA 35814 8 2000 

 
M 53937 

  

     

 
YHT. 89751 8 2000 

 
Rakennuspaikkakohtainen rakennusoikeus on Emäjoen rantayleiskaavassa 250 k-m2  
/ rakennuspaikka. Mahdollisesti osassa rakennuspaikoista sovelletaan rakennusjär-
jestyksen määräystä, jonka mukaan rakennusoikeus saa olla korkeintaan 7 % raken-
nuspaikan pinta-alasta. Rantayleiskaavassa on rakentamisen ohjaus esitetty varsin 
väljästi. Rannan puolella lomarakennuksia ei saa sijoittaa 30 m lähemmäksi rantaa ja 
rantasauna saa olla 15 m etäisyydellä rannasta. Tulvavahingoille tai kosteudelle altis-
tuvien rakennusosien korkeus on oltava vähintään N60 + 158,50 m. 
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Kuva 17 Tilan 22:24 rakennuksia 

   

Kuva 18 Pohjoisrannan rakennuksia, vasemmalla tila 22:20 ja oikealla tila 22:19 

5.3.2. Muut alueet 
 

Korttelialueiden ulkopuolelle jääneet alueet on rantayleiskaavassa merkitty maa- ja 
metsätalousalueeksi.  

  

5.4. Kaavan vaikutukset 

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

Häiriötekijät alueella ovat vähäiset. Valtatie 5 on yli 600 m päässä, joten sen meluvai-
kutus on vähäinen. Järvellä veneily ja kelkkailu on todennäköisesti muutenkin vähäis-
tä. Mahdollisten tuulivoimaloiden aiheuttama melu ei ulotu kaava-alueelle saakka. 

5.6. Kaavamerkinnät ja –määräykset 

Rantayleiskaavan merkinnät ja –määräykset ovat kaavakartan yhteydessä. Samoin 
kumottavan kaavan merkinnät on esitetty. 

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 rantayleiskaavan mukainen tilanne 
esitetty ortoilmakuvalla. Tervahaudan kohta on myöhemmin lisätty ja ulkoilureittiä 
hieman siirretty sen kohdalla. 

 

 

6.2. Toteuttaminen ja ajoitus 

Maanomistajat vastaavat kaavan toteuttamisesta. Lähes kaikki rakennuspaikat on jo 
rakennettu. Loiste Sähköverkko Oy toteuttaa sähköhuollon maanomistajien tilausten 
mukaisesti. Rakentajat huolehtivat vesi- ja viemärihuollosta.  
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Kuva 19 Tilalla 22:23 on tarkoitus rakentaa sauna pohjoisrannalle, joka on loivempaa kuin länsi-

ranta (ks. kansikuva) 

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, 23.3.2016, 10.8.2016 
  

DI (maanmittaus, YKS 124)  
Kimmo Mustonen 
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Asemakaavan seurantalomake 

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto 
Kunta 105 Hyrynsalmi Täyttämispvm 10.08.2016 

Kaavan nimi MYLLYNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN 

Hyväksymispvm   Ehdotuspvm 10.08.2016 

Hyväksyjä   Vireilletulosta ilm. pvm 07.04.2016 
 

Hyväksymispykälä   Kunnan kaavatunnus   
 

Generoitu kaavatunnus   
   

Kaava-alueen pinta-ala [ha] -8,9751 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] -8,9751 
 

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

  
   

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]  0,63 

Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset  -8   Ei-omarantaiset    

Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset -8 Ei-omarantaiset   

 

Aluevaraukset 
Pinta-ala 

[ha] 

Pinta-ala 

[%] 

Kerrosala [k-

m²] 

Tehokkuus 

[e] 

Pinta-alan muut. 

[ha +/-] 

Kerrosalan muut. [k-

m² +/-] 

Yhteensä -8,9751 100,0 -800 0,01 -8,9751 -800 

A yhteensä             

P yhteensä             

Y yhteensä             

C yhteensä             

K yhteensä             

T yhteensä             

V yhteensä             

R yhteensä -2,0041 22,3 -800 0,04 -2,0041 -800 

L yhteensä -0,7280 8,1     -0,7280   

E yhteensä             

S yhteensä             

M yhteensä -6,2430 69,6     -6,2430   

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 -8,9751 100,0 -800 0,01 -8,9751 -800 

A yhteensä             

P yhteensä             

Y yhteensä             

C yhteensä             

K yhteensä             

T yhteensä             

V yhteensä             

R yhteensä -2,0041 22,3 -800 0,04 -2,0041 -800 

RA -2,0041 100,0 -800 0,04 -2,0041 -800 

L yhteensä -0,7280 8,1     -0,7280   

Kadut -0,7280 100,0     -0,7280   

E yhteensä             

S yhteensä             

M yhteensä -6,2430 69,6     -6,2430   

M -6,2430 100,0     -6,2430   

W yhteensä             
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OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 
 

SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE 
 

MYLLYNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN 
 

HYRYNSALMEN KUNTA  
 

SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET 
Työn tarkoituksena on kumota Oulun lääninhallituksen 11.8.1977 vahvistama Myllyniemen ranta-
asemakaava, jolloin kunnanvaltuuston 15.11.2004 § 47 hyväksymä Emäjoen vesistön rantayleiskaava 
tulee voimaan. Alue rajoittuu Hyrynjärveen. Alueen yleissijainti on oheisella kartalla. 
 

 
 

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, turvetuotannon ym. yleismääräykset. Alue 
on poronhoitoaluetta. Alueen lähellä on mm. ”Virkistysalue (V)” ja ”Moottorikelkkailureitti”. Ote maakun-
takaavasta on oheisella kartalla. 
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Kainuun 1. vaihemaakuntakaava on saanut lainvoiman KHO:n päätöksellä 16.2.2015. Se koskee pää-
asiassa puolustusvoimien ampuma- ja harjoitusalueita sekä niiden melualueita. Kohteita ei ole ranta-
asemakaava-alueen lähellä. Kaupan vaihemaakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 
1.12.2014 ja vahvistettu ympäristöministeriössä 7.3.2016. Tuulivoimamaakuntakaava on hyväksytty 
maakuntavaltuustossa 30.11.2015. Niissä ei ole varauksia ranta-asemakaava-alueen lähellä lukuun ot-
tamatta alueen itäpuolella olevaa tuulivoimala-aluevarausta (tv-3). Ote kaavasta on ohessa. Kaavojen 
yleismääräykset koskevat myös tätä aluetta. 

 

  
 
Hyrynsalmen kunnanvaltuusto on 15.11.2004 § 47 hyväksynyt Emäjoen vesistön rantayleiskaavan. Sii-
hen on sen jälkeen tehty muutoksia. Ohessa on ote yleiskaavasta alueen kohdalta. 
 

 
 
Oulun lääninhallitus on 11.8.1977 vahvistanut Myllyniemen ranta-asemakaavan. Rakennuspaikkojen 
määrä on sama kuin em. rantayleiskaavassa. Paikkojen koko on osittain hieman pienempi ja kaavamää-
räykset, rakennusoikeudet jne ovat erilaiset. 
 



33 
HYRYNSALMEN KUNTA 
MYLLYNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN 

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

 
 

VAIKUTUSALUE 
Kaavan välitön vaikutusalue on varsinainen kaava-alue. Kumoamisen myötä ranta-asemakaava-alue tu-
lee tasavertaiseen asemaan muiden yleiskaavan mukaisten alueiden ja niiden rakennusoikeuksien, 
kaavamääräysten yms. kanssa.   

 
OSALLISET 

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

- kunnan hallintokunnat 
maankäyttö 
rakennusvalvonta 
ympäristötoimi 
tekninen toimi  
virkistystoimi 
elinkeinotoimi 

- yhdyskuntatekniikka 
Loiste Sähköverkko Oy 

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

- kainuulaiset ja hyrynsalmelaiset seurat ja yhdistykset 

 

TIEDOTTAMINEN 
Kumoamisen vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tiedotetaan kirjeillä lähialueen 
maanomistajille, kuulutuksella kunnan päättämissä ilmoituslehdissä ja informaatiolla muille osallisille. 
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Kaavan valmisteluaineisto ja alustava luonnos pidetään samalla 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 työn vähäisen merkityksen vuoksi pidetä. 
 

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

SELVITETTÄVÄT VAIKUTUKSET 
- vaikutukset rakennettuun ympäristöön  

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

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

- vaikutukset talouteen 
- valtion ja kunnan talouteen 
- yksityistaloudellisiin kustannuksiin 

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

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

 

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

VAIHTOEHDOT 
Työn vaihtoehtona on kaavan kumoamisen lisäksi ranta-asemakaavan muuttaminen. Tässä tapaukses-
sa se olisi huomattavasti hankalampi, raskaampi ja kalliimpi vaihtoehto. 
 

KAAVOITUKSEN KULKU, AIKATAULU JA PÄÄTÖKSENTEKO 
 Luontoselvitykset, maastotutkimukset 
  09-10 / 2015 
 Viranomaisneuvottelu 
  21.12.2015 
 Kaavan kumoamisen vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tiedotetaan kirjeillä 

lähialueen maanomistajille, kuulutuksella kunnan päättämissä ilmoituslehdissä, Internet -tiedottamisella 
ja informaatiolla muille osallisille. Samalla luonnos pidetään nähtävillä, jolloin naapureilla ja muilla, joita 
asia koskee, on mahdollisuus esittää mielipiteensä. Pyydetään tarvittavat lausunnot 

http://www.kimmokaava.fi/
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  7.4.-9.5.2016 
 Ympäristölautakunnan päätös ehdotuksen asettamisesta nähtäville 
  16.6.2016 
 Muinaismuistoselvitys 
  07-08 / 2016 
 Kaavaehdotus, asiakirjojen viimeistely ja mahdolliset erillisselvitykset 
  08 / 2016 

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

  23.8.-23.9.2016 
Kaavan hyväksyminen kunnanvaltuustossa 

  10-12 / 2016 
Suunnitelmia ja asiakirjoja tarkennetaan jatkuvasti työn kuluessa. Neuvotteluista ja osallistumisesta pi-
detään pöytäkirjaa. Tärkeimmät asiat dokumentoidaan kaavaselostuksessa. Kaava-aineisto on koko 
työn ajan nähtävillä kaavoittajan kotisivuilla, jota kautta kommentteja ja palautetta voi antaa myös viral-
listen nähtävilläolojen ulkopuolella. 

 

YHTEYSTIEDOT 
KAAVOITTAJA:  Kimmo Mustonen  KimmoKaava    

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

 
KUNTA:  Niina Kinnunen   Hyrynsalmen kunta 

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

 
PALAUTE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA 

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

 
 
Kuusamossa, 10.12.2015, korjattu viimeksi 7.10.2016 
 
 
DI (maanmittaus, YKS 124) 

    
   Kimmo Mustonen 
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