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PROKON LUMIVAARA - TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA 

1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan kaavoituksen päätavoitteet, 

suunnittelun eteneminen, osallistumismahdollisuudet ja alustava aikataulu. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa suunnittelu-

prosessin kuluessa.  

 

Kaava-alueen rajaus punaisella viivalla. Kaava-alueeseen rajoittuva Otsotuuli Oy:n 

tuulivoimahankkeen rajaus katkoviivalla. 

2 Suunnittelualue  

Suunnittelualue sijaitsee Hyrynsalmen kunnassa Lumivaaran alueella noin 10 

km Hyrynsalmen keskustasta länteen ja noin 20 km Ristijärven keskustasta 

pohjoiseen. Etäisyyttä lähimpään asuinrakennukseen pohjoisessa on hieman 

yli 1 kilometri ja etäisyyttä Lietekylän lomarakennuksista lähimmille voimaloil-

le on yli 2,2 kilometriä ja Oravijärveltä yli 3,3 kilometriä. Etäisyys Ristijärven 

kunnanrajalle on n. 1 km. Tuulipuiston yleispiirteinen sijainti on esitetty kansi-

lehdellä. 
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3 Suunnittelutehtävän tausta ja hankkeen kuvaus 

Prokon Wind Energy Finland Oy suunnittelee Hyrynsalmen Lumivaaran alueel-

le enintään 10 tuulivoimalasta muodostuvaa tuulipuistoa. Kainuun ELY-keskus 

on todennut 22.5.2013 päivätyllä päätöksellä (KAIELY/9/07.04/2013), että 

PROKON Wind Energy Finland Oy:n Lumivaaran tuulivoimahankkeeseen tulee 

soveltaa YVA-lain mukaista arviointimenettelyä. YVA-menettelyn tarve hank-

keen osalta tulee kyseeseen yhteisvaikutusten vuoksi, sillä Otsotuuli Oy suun-

nittelee 6 - 8 voimalasta koostuvaa tuulivoimahankettä Lumivaaran alueelle, 

välittömästi Prokonin hankkeen länsipuolelle. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 

on aloittanut hankkeen YVA-prosessin, joten hankkeen kaavoituksen tarvit-

semat selvitykset ja vaikutusarvioinnit tuotetaan YVA-menettelyn aikana.  

Prokon Wind Energy Finland Oy:n Lumivaaran hankkeessa tuulivoimalat tule-

vat olemaan teholtaan 2 – 5 MW ja todennäköiseltä kokonaiskorkeudeltaan n. 

200 m. Suunniteltujen tuulivoimaloiden kokonaisteho olisi enintään noin 24 

MW. Tuulivoimalat on suunniteltu toteutettavaksi yhtenäisellä tornirakenteel-

la, joka tulee olemaan hybridirakenteinen torni (90 metriin saakka betonia, 

yläosa terästä).  Tuulivoimaloiden sähköntuotanto siirretään tuulipuiston alu-

eelta rakennettavalla maakaapelilla tai ilmajohdolla reilun kilometrin etäisyy-

dellä alueen itäpuolella kulkevalle 110 kV voimajohtolinjalle tai vaihtoehtoi-

sesti siten, että Lumisuon kohdalta sähkönsiirto jatkuu ilmajohtona voimajoh-

tolinjaa pitkin Seitenoikean sähköasemalle. Tuulipuiston sisäinen sähkönsiirto 

toteutetaan maakaapelein.  

Liikenne tuulivoimapuistoon tullaan suunnittelemaan pääasiassa olemassa 

olevia teitä hyödyntäen ja niitä tarvittaessa parantaen. Uutta tiestöä tarvitaan 

tuulivoimapuiston sisällä ja sielläkin hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan 

olemassa olevia tiepohjia. 

Tuulivoimapuisto sijoittuu yksityisten maanomistajien ja UPM:n maille. Prokon 

Wind Energy Finland Oy on tehnyt vuokrasopimuksia alueen maanomistajien 

kanssa.  

Prokon Wind Energy Finland Oy on tehnyt keväällä 2013 Hyrynsalmen kunnal-

le aloitteen tuulivoimapuiston osayleiskaavan laadinnasta. Hyrynsalmen kun-

nanhallitus on kokouksessa 4.6.2013 hyväksynyt aloitteen ja päättänyt 

osayleiskaavan käynnistämisestä.   

 

4 Suunnittelun tavoitteet  

Tuulipuistojen rakentaminen edellyttää maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 

mukaista rakennuslupaa. Maankäyttö- ja rakennuslain 1.4.2011 voimaan tul-

lut muutos mahdollistaa yleiskaavan käytön tuulivoimalan rakennusluvan pe-

rusteena, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa on erityisesti määrätty kaa-

van tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena (MRL 

77 a §). Lumivaaran tuulipuiston yleiskaava on tarkoitus laatia niin, että sen 

perusteella voidaan myöntää rakennusluvat tuulivoimaloiden rakentamiselle. 

Osayleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa suunnitellun tuulipuiston raken-

taminen. Tuulipuisto muodostuu tuulivoimaloiden lisäksi niitä yhdistävistä ra-

kennus- ja huoltoteistä sekä sähköasemasta, josta ilmajohdolla siirrettävä 

sähköenergia siirretään 110 kV:n sähköverkkoon.  

Tuulipuiston tavoitteena on osaltaan edistää ilmastopoliittisia tavoitteita, joi-

hin Suomi on sitoutunut. Energia- ja ilmastostrategian päivityksessä vuonna 
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2013 on asetettu tuulivoimalle 9 TWh vuosittainen tuotantotavoite vuodelle 

2025. 

Lisäksi yleiskaavan tavoitteena on ottaa huomioon muut aluetta koskevat 

maankäyttötarpeet sekä suunnitteluprosessin kuluessa muodostuvat tavoit-

teet. 

Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja sen hyväksyy Hyrynsalmen 

kunnanvaltuusto.  

5 Suunnittelualueen yleiskuvaus 

Suunnittelualueen nykytila 

Prokon-Lumivaara tuulipuiston alue on rakentamatonta metsätalousaluetta. 

Alueelle on rakennettu metsäautotietä. Etäisyyttä lähimpään asuinrakennuk-

seen pohjoisessa on hieman yli 1 kilometri. Lähimmät rakennetun kulttuu-

riympäristön (2009) kohteet ovat Kaunislehdon talomuseo 5,6 km, Oulujoen 

ja Sotkamon reitin voimalaitokset; Seitenoikea 9 km, Hyrynsalmen rautatie-

asema 9,5 km, Hyrynsalmen kirkko 11 km, Kainuun puromyllyt; Komulan-

köngäs 9 km ja Karppala 15 km. Hankealueen läheisyyteen ei sijoitu tunnet-

tuja muinaisjäännöksiä. Noin 16 km päässä kaava-alueesta pohjoiseen sijait-

seva Paljakan Latvan kylä kuluu Kainuun maakunnallisen maisemaselvityksen 

selvitysalueisiin. 

Kaava-alue lukeutuu Hallan paliskunnan poronhoitoalueeseen ja Hyrynsalmen 

– Ristijärven riistanhoitoyhdistyksen alueeseen. Kaava-alue on Lietekylän 

Metsästysseura ry:n metsästysaluetta 

Kaava-alueen pohjoisosassa on TDC Oy:n radiolinkkimasto. 

Luonnonympäristö ja lähimmät suojelukohteet  

Prokon-Lumivaara tuulipuiston suunnittelualue sijoittuu Keskiboreaaliselle 

Pohjanmaan—Kainuun kasvillisuusvyöhykkeellä ja metsäkasvillisuuden alue-

jaossa alue sijoittuu Kainuun vaarajakson alueelle. Hankealue sijoittuu koko-

naisuudessaan Lumivaaran itärinteeseen. Moreenimaarinteessä tuoreen kan-

kaan kuusikot ovat vallitseva metsätyyppi. Alueen luontotyyppejä monipuolis-

tavat muutamat rinteeseen sijoittuvat latvapurot sekä soistumat 

Hankealue on voimakkaassa metsätalouskäytössä ja pinta-alasta suuri osuus 

on päätehakkuualoja sekä nuorta taimikkoa. Alueelle on laadittu kasvillisuus- 

ja luontotyyppiselvityksiä kesän 2013 aikana, jolloin arvokkaimmiksi luonto-

kohteiksi hankealueella todettiin eteläosan rehevät puronvarret. Luontoarvoja 

käsitellään tarkemmin YVA-prosessin yhteydessä. Hankealueen eteläosassa ja 

pohjoispuolella on kohteita, joista on maksettu metsätalouden ympäristötukia.  

Hankealuetta lähimmät Natura-alueet sijoittuvat alueen länsipuolelle noin 1 

km etäisyydelle sekä koillispuolelle noin 2,4 km etäisyydelle. Lähin yksityinen 

suojelualue sijoittuu alueen pohjoispuolelle 2,3 km etäisyydelle. Hankealueelle 

tai sen läheisyyteen ei sijoitu valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaita 

maisema-alueita. 
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6 Aluetta koskevat suunnitelmat  

Valtakunnalliset alueidenkäytöntavoitteet (VAT) 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennus-

lain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Alueidenkäyttötavoit-

teet tulee ottaa huomioon ja niitä tulee edistää myös kuntien kaavoituksessa.  

Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa esitetään periaatteellisia linjauk-

sia sekä velvoitteita ja ne on ryhmitelty kokonaisuuksiin asiasisällön perus-

teella. Lumivaaran osayleiskaavaa koskevia yleis- ja erityistavoitteita on esi-

tetty VAT:in toimivia yhteysverkostoja ja energiahuoltoa sekä luonto- ja kult-

tuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet -lukua koskevissa kohdissa. 

Niiden mukaisesti:  

 Alueidenkäytössä turvataan energiahuollon valtakunnalliset tarpeet ja edis-

tetään uusiutuvien energialähteiden hyödyntämismahdollisuuksia. 

 Alueidenkäytön suunnittelussa on turvattava lentoliikenteen nykyisten va-

ralaskupaikkojen ja lennonvarmistusjärjestelmien kehittämismahdollisuu-

det sekä sotilasilmailun tarpeet. 

 Tuulivoimalat on sijoitettava ensisijaisesti keskitetysti useamman voimalan 

yksiköihin. 

 Yhteys- ja energiaverkostoja koskevassa alueiden käytössä ja alueiden-

käytön suunnittelussa on otettava huomioon sään ääri-ilmiöiden ja tulvien 

riskit, ympäröivä maankäyttö ja sen kehittämistarpeet sekä lähiympäristö, 

erityisesti asutus, arvokkaat luonto- ja kulttuurikohteet ja -alueet sekä 

maiseman erityispiirteet. 

 Poronhoitoalueella on turvattava poronhoidon alueidenkäytölliset edellytyk-

set 

 Lentoasemien ympäristön maankäytössä tulee ottaa huomioon lentoliiken-

teen turvallisuuteen liittyvät tekijät, erityisesti lentoesteiden korkeusrajoi-

tukset. Suurin sallittu huipun korkeus on 644 my. 

 Ekologisten yhteyksien säilymistä suojelualueiden sekä tarpeen mukaan 

niiden ja muiden arvokkaiden luonnonalueiden välillä edistetään. 

 

Kainuun maakuntakaava  

Hankealueella on voimassa Kainuun maakuntakaava. Kainuun maakunta -

kuntayhtymän laatima maankäyttö- ja rakennuslain (132/99) mukainen maa-

kuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 7.5.2007. Valtioneuvosto on 

vahvistanut Kainuun maakuntakaavan 29.4.2009. 

Maakuntakaavassa hankealue on kokonaisuudessaan osoitettu maa- ja met-

sätalousvaltaiseksi alueeksi (M). Suunnittelumääräys: Maa- ja metsätalous-

käyttöön tarkoitettuja alueita voidaan käyttää alueen pääasiallista käyttötar-

koitusta sanottavasti haittaamatta ja luonnetta muuttamatta myös erityislain-

säädännön ohjaamana muihin tarkoituksiin, kuten luontais- tai muuhun elin-

keinotoimintaan, turvetuotantoon, maa- ja kiviainesten ottoon, haja-

asutusluonteiseen pysyvään ja loma-asumiseen sekä jokamiehen oikeuden ra-

joissa ulkoiluun ja retkeilyyn. Alueille voidaan perustaa yksityisiä suojelualuei-

ta. Ilman erityisiä perusteita hyviä ja yhtenäisiä peltoalueita ei tule ottaa taa-

jamatoimintojen käyttöön. Maankäyttöä suunniteltaessa on tuettava metsäta-

lousalueiden yhtenäisyyttä ja toimivuutta. Luoteisosa alueesta sisältyy luon-

tomatkailun kehittämisalueeseen (kehittämisperiaate -merkintä). Kaavamer-

kintää koskee suunnittelumääräys: Alueita kehitetään luonnon virkistyskäytön 

ja luontomatkailun kohdealueina. Luontomatkailua palvelevat rakenteet pyri-
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tään keskittämään näille alueille. Alueilla tulee varautua merkittäviin matkaili-

jamäärien kasvuun ja kansainväliseen yhteistyöhön. Alueen maankäyttöä 

suunniteltaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota luonnon virkistyskäytön ja 

luontomatkailun edistämiseen sekä luonnon- ja kulttuuriarvojen säilymiseen. 

Alueen toteuttaminen ei saa vaarantaa alueella sijaitsevan tai siihen rajoittu-

van Natura -alueen suojelun perusteena olevia luonnonarvoja. Metsätalous-

käyttöön tarkoitetuilla alueilla ei saa rajoittaa nykyisestään metsätalouden 

toimintaedellytyksiä. 

Hankealue sijaitsee maakuntakaavan merkityllä poronhoitoalueella. Suunnit-

telumääräys: Maankäytön suunnittelussa on turvattava porotalouden toimin-

ta- ja kehittämisedellytykset. Matkailutoimintojen sijoittamisessa on otettava 

huomioon porotalouden tärkeät kohteet, kuten erotus- ja ruokintapaikat sekä 

pyyntiaidat.  

Hankealueen länsipuolelle sijoittuva Säkkisenlatvasuo - Jännesuo - Lammin-

suo ja Peura-vaara on osoitettu maakuntakaavassa Natura-alueeksi sekä 

luonnonsuojelualueeksi (SL). Natura-alueen koilliskulmanaan sijoittuu kaava-

merkintä ”Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue”.  

Hankealueen koillispuolelle sijoittuva Seitenoikea-Puolanka 110 kV voimajohto 

on osoitettu maakuntakaavassa. 

Kainuun 1. Vaihemaakuntakaava 

Kainuun 1. vaihemaakuntakaavassa käsitellään puolustusvoimien ampuma- ja 

harjoitus-toimintaan Kainuussa liittyvät alueidenkäyttöratkaisut sekä maakun-

takaavassa selvitys-alueiksi osoitettujen alueiden maankäyttö. Kainuun maa-

kuntavaltuusto on hyväksynyt 19.3.2012 pitämässään kokouksessa Kainuun 

1. Vaihemaakuntakaavan. 1. Vaihemaakuntakaavan alueet eivät ulotu Lumi-

vaaran hankealueen läheisyyteen. 

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava 

Kainuun maakuntavaltuusto on käynnistänyt Kainuun tuulivoimamaa-

kuntakaavan laatimisen 25.3.2013 tehdyllä päätöksellä. Osallistumis- ja arvi-

ointisuunnitelma on ollut nähtävillä julkisesti tutustumista varten 25.4.2013–

27.5.2013 välisen ajan. Maakuntahallitus on hyväksynyt osallistumis- ja arvi-

ointisuunnitelman 19.8.2013. Maakuntahallitus on asettanut Kainuun tuuli-

voimamaakuntakaavan luonnoksen nähtäville 11.8. – 12.9.2014. 

Valtioneuvoston hyväksymien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden 

mukaan maakuntakaavoituksessa on osoitettava tuulivoiman hyödyntämiseen 

parhaiten soveltuvat alueet rannikko-, meri- ja tunturialueiden lisäksi myös 

kaikkialla sisämaassa. Hankealue sijoittuu tuulivoimamaakuntakaavan luon-

noksen tuulivoimaloiden alueelle. Kaavassa on osoitettu pääsähköjohdon yh-

teystarve alueen itäpuolella kulkevalle 110 kV voimajohtolinjalle. 

Kainuun kaupan vaihemaakuntakaava 

Kainuun maakuntavaltuusto on käynnistänyt Kainuun kaupan vaihemaakunta-

kaavan laatimisen 25.3.2013 tehdyllä päätöksellä. Osallistumis- ja arviointi-

suunnitelma on ollut julkisesti nähtävillä tutustumista 25.4.2013–27.5.2013 

välisen ajan. Maakuntahallitus on hyväksynyt osallistumis- ja arviointisuunni-

telman 19.8.2013. Prokon Lumivaaran - tuulivoimapuisto ei kuulu Kainuun 

kaupan vaihemaakuntakaavan alueeseen. 



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY OSALLISTUMIS- JA ARVI-
OINTISUUNNITELMA 
(OAS) 

 6 (9) 

14.8.2014    

 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
Hallituskatu13-17 D, 7. kerros, 90100 Oulu 
Puh. 010 4090, fax 010 409 6250, www.fcg.fi 

 

 
Y-tunnus 2474031-0 

Kotipaikka Helsinki 

 

Kainuun maakuntasuunnitelma 2025 

Kainuun maakuntasuunnitelma on hyväksytty maakuntavaltuustossa 

26.9.2005. Maakuntasuunnitelma on keskeinen osa aluekehittämislain mu-

kaista maakunnan suunnittelua. Kainuun maakuntasuunnitelma 2025 - Uusiu-

tuva Kainuu - on pitkän aikavälin strateginen suunnitelma, jossa määritellään 

maakunnan tavoitteena oleva kehitys suunnittelukaudella. Maakuntasuunni-

telma on yhteinen tahdonilmaisu kehittämisen suunnasta. 

Kainuun maakuntasuunnitelma 2035 

Kainuun maakuntavaltuusto hyväksyi Kainuu-ohjelman (maakuntasuunnitel-

ma 2035 ja maakuntaohjelma 2014 - 2017) 16.6.2014. 

Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys 

Etelä-Savon maakuntaliitto käynnisti keväällä 2010 yhdessä Etelä-Karjalan, 

Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon, Kainuun ja Keski-Suomen liittojen kanssa 

tämän selvitystyön. ”Sisä-Suomen potentiaaliset tuulivoima-alueet” – selvi-

tyksessä liitot tarkastelevat tuulivoimatuotannon maankäytöllisiä edellytyksiä 

omalla alueellaan yhtenevin kriteerein. Selvityksessä on laadittu teknistalou-

dellinen ja maisemallinen tarkastelu potentiaalisimmille alueille sekä koottu 

yhteen selvitystyön tulokset. Selvitys on valmistunut kesäkuussa 2011. 

Sisä-Suomen tuulivoimaselvityksen täydennys 

Kainuun liitto on käynnistänyt ympäristöministeriön myöntämän rahoituksen 

tuella Sisä-Suomen selvitystä tarkentavan ja täydentävän maakunnallisen 

tuulivoimaselvityksen laatimisen. Kainuussa on lisäksi meneillään useita tuuli-

voimarakentamiseen liittyviä selvitys- ja kaavoitushankkeita. Maakunnallisesti 

ja seudullisesti merkittävien tuulivoimahankkeiden toteuttaminen edellyttää 

asian käsittelemistä maakuntakaavoituksessa ja tuulivoimaa koskevan maa-

kuntakaavan laatimista. 

Yleis- ja asemakaavat 

Lumivaaran tuulivoimapuiston hankealueella ei ole voimassa olevia yleiskaa-

voja eikä voimassaolevia asemakaavoja. Otsotuuli Oy laatii hankealueen län-

sipuolelle tuulivoimaosayleiskaavaa, joka rajoittuu hankealueeseen ja jonka 

sähkönsiirto tapahtuu hankealueen kautta.  

Prokon Wind Energy Finland Oy on tehnyt Hyrynsalmen kunnalle aloitteen 

Lumivaaran tuulivoimapuiston osayleiskaavan laadinnasta. Hyrynsalmen kun-

nanhallitus on 4.6.2013 (§ 129) päättänyt käynnistää osayleiskaavan laatimi-

sen Lumivaaran alueelle.  

7 Laadittavat selvitykset  

Osayleiskaavoituksen vaatimat selvitykset laaditaan hankkeen YVA-

menettelyn yhteydessä. Hankealueelle on laadittu YVA-tarveharkinnan poh-

jaksi esiselvitys, jossa on laadittu seuraavat aineistokoonnit ja selvitykset: 

- Luonnonolosuhteiden esiselvitys 

- Kallio- ja maaperä sekä topografia 

- Pinta- ja pohjavedet 

- Natura-alueet, suojelualueet ja suojeluohjelmien alueet 

- maiseman yleispiirteet ja kulttuuriympäristö 
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- Kaavoitustilanne, asutus ja maankäyttö lähiympäristössä 

- Tiedossa olevat muinaisjäännökset 

- Näkemäalueanalyysi  

- Havainnekuvat kolmesta kohteesta 

- Melu- ja varjostusmallinnus 

 

Hankealueelle on laadittu maastokauden 2013 aikana seuraavat selvitykset: 

- Pesimälinnustoselvitys 

- Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys 

- Linnuston kevätmuutonseuranta 

- Arkeologinen inventointi 

 

Hankealueelle on laaditaan seuraavat selvitykset ja tarkastelut: 

- Liito-oravan potentiaaliset esiintymisalueet ja vaikutukset niihin 

- Lepakkoselvitys 

- Purolaakasammalen ja hoikkaröllin esiintyminen 

- Purotaimenen ja raakun lisääntymisympäristöön kohdistuvat vaikutukset 

 

Selvitysten keskeiset tulokset esitetään osana kaava-aineistoa  

8 Vaikutusten arviointi 

Osayleiskaavan laadinnan yhteydessä arvioidaan osayleiskaavan keskeiset 

vaikutukset maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Tuulivoimalat vaikut-

tavat ympäristöönsä muuttamalla maisemaa sekä tuottamalla ääntä ja väl-

kettä. Tuulivoimarakentamisella voi olla vaikutuksia luonnonarvoihin ja ihmis-

ten elinoloihin.  

Osayleiskaavan vaikutusten arvioinnissa tarkastellaan erityisesti hankkeen 

luonto-, maisema-, melu- ja varjostusvaikutuksia. Vaikutusten arviointi perus-

tuu tehtäviin selvityksiin.  

Kullakin vaikutustyypillä on erilainen vaikutusalueensa. Osa vaikutuksista ra-

joittuu aivan tuulivoimaloiden rakennuskohteiden läheisyyteen, osa vaiku-

tuksista ulottuu laajemmalle alueelle, kuten maisemavaikutukset. Arvioinnissa 

hyödynnetään ympäristöministeriön laatimaa ohjeistusta tuulivoimaraken-

tamisesta ja sen vaikutusten arvioinnista.  

9 Osallistuminen ja vuorovaikutus  

9.1 Osalliset 

Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia 

ja lausua kaavasta mielipiteensä (MRL 62 §). Osallisilla on myös mahdollisuus 

esittää neuvottelun käymistä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyy-

destä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY) ennen kaavaehdo-

tuksen nähtäville asettamista (MRL 64 §). 

Osallisia ovat ne, joiden asumiseen, työhön tai muihin oloihin valmisteilla ole-

va kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa:  

- kaavan vaikutusalueen asukkaat, yritykset ja elinkeinonharjoittajat, virkis-

tysalueiden käyttäjät, kaavan vaikutusalueen maanomistajat ja haltijat 

Yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään: 
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 asukkaita edustavat yhteisöt kuten asukasyhdistykset sekä kylätoimikun-

nat; Hyrynsalmen kirkonkylän ja Ristijärven Jokikylän kyläyhdistys.  

 tiettyä intressiä tai väestöryhmää edustavat yhteisöt kuten tiekunnat, 

luonnonsuojelu- ja rakennusperinneyhdistykset; Kainuun luonnonsuojelu-

piiri/Ylä-Kainuun Luonto ry, Kainuun lintutieteellinen yhdistys, Hyrynsal-

men-Ristijärven Riistanhoitoyhdistys, Lietekylän ja Ristijärven Metsästys-

seurat ry, Riistakeskus Kainuu sekä Leppäniemen tiekunta.  

 elinkeinonharjoittajia ja yrityksiä edustavat yhteisöt; Matkailuyhdistys Uk-

kohalla ry, Ukkohallan matkailukeskus, Hallan paliskunta, Metsänhoitoyh-

distys (Hyrynsalmi). 

 erityistehtäviä hoitavat yhteisöt tai yritykset kuten energia- ja ve-

silaitokset; Loiste Sähköverkot Oy, MTK, Fingrid Oyj, Otsotuuli Oy.  

 

Viranomaiset, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään: 

 Hyrynsalmen kunnan hallintokunnat ja lautakunnat sekä Ristijärven, Suo-

mussalmen ja Puolangan kunnat, Kuhmon ja Kajaanin kaupungit.  

 Kainuun ELY-keskus, Kainuun liitto, Kainuun pelastuslaitos, Liikenteen tur-

vallisuusvirasto Trafi, Museovirasto, Kainuun museo, Puolustusvoimat, 

Viestintävirasto (Ficora). 

 

9.2 Suunnitteluvaiheet ja aikataulu 

Osayleiskaavaluonnoksen ja -ehdotuksen nähtävillä olosta sekä kaavan voi-

maantulosta tiedotetaan kunnan ilmoitustaululla, paikallislehdessä ja kunnan 

internet-sivuilla.   

Aloitusvaihe: Kaavoituksen vireilletulo (kesäkuu 2013 - toukokuu 

2014)  

Hyrynsalmen kunnanhallitus on 4.6.2013 (§ 129) päättänyt käynnistää 

osayleiskaavan laatimisen Lumivaaran alueelle. Osallistumis- ja arviointisuun-

nitelma (OAS) asetetaan nähtäville.  

Yleiskaavasta on järjestetty yleisötilaisuus 29.4.2014. 

Osayleiskaavan luonnosvaihe (kesäkuu 2014 - marraskuu 2014) 

Yleiskaavasta järjestetään 1. Viranomaisneuvottelu 19.6.2014.  

Yleiskaavan luonnosaineiston valmistuttua se asetetaan nähtäville ja siitä tie-

dotetaan julkisesti. Osallisilla ja kunnan jäsenillä on mahdollisuus esittää mie-

lipiteensä kaavaluonnoksesta kirjallisesti tai suullisesti (MRA 30 §). Luonnok-

sesta pyydetään lausunnot viranomaisilta. Saatu palaute käsitellään koos-

teeksi. 

Yleiskaavan ehdotusvaihe (joulukuu 2014 - maaliskuu 2015)   

Yleiskaavasta pidetään 2. viranomaisneuvottelu. Hyrynsalmen ympäristölau-

takunta päättää yleiskaavaehdotuksen asettamisesta nähtäville.  

Yleiskaavan nähtävillä olosta ilmoitetaan julkisesti. Kunnan jäsenillä ja osalli-

silla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Ehdotusvaiheessa ul-

kopaikkakuntalaisille kaava-alueen maanomistajille tiedotetaan postitse kun-

nassa tiedossa olevien osoitteiden mukaisesti. Muistutus on toimitettava kir-

jallisena Hyrynsalmen ympäristölautakunnalle ennen nähtävillä olon päät-

tymistä. 
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Yleiskaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot viranomaisilta. Ehdotuksen näh-

tävillä olon jälkeen järjestetään tarvittaessa viranomaisneuvottelu.  

Hyväksymisvaihe (huhtikuu 2015) 

Kaavaehdotuksesta annettuihin muistutuksiin ja lausuntoihin annetaan perus-

tellut vastineet. Hyrynsalmen kunnanvaltuusto hyväksyy yleiskaavan. Yleis-

kaavan hyväksymispäätöksestä kuulutetaan virallisesti. Kaavan hyväksymis-

päätöksestä voi valittaa Oulun hallinto-oikeuteen. 
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