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2.1 Kaavaprosessin vaiheet 

Kaavan laatiminen on lähtenyt liikkeelle alun perin Ukkohallan matkailukeskuksen 
ydinalueen kaavanmuutoksena loppuvuonna 2013. Tarjousten perusteella kaavoitta-
jaksi valittiin Pöyry Oy (sittemmin Ramboll Finland Oy:n nimellä). Osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelma oli nähtävillä 4.4.2014 alkaen. Muutoksesta laadittiin luonnoksia, 
joista neuvoteltiin eri tahojen kanssa. Muutosalueesta erotettiin kiireellisenä tehtäväk-
si kortteli 61, jolle tutkitaan mm. päivittäistavarakaupan sijoittuminen ja laajennettiin 
korttelin 82 alueelle. Suppeampaa aluetta koskeva kaavaehdotus oli nähtävillä 16.9.-
16.10.2015 sekä uudelleen 5.1.-4.2.2016. Kunnanhallitus esittää 1.3.2016 muutoksen 
hyväksymistä 16.3.2016 valtuustolle. Ramboll Finland Oy:n osuus kaavatyöstä on lo-
petettu kunnanhallituksen päätöksellä 9.2.2016 § 20. 
 
Em. työssä keskeytetyn kaavanmuutoksen loppuun viejäksi ja Syväjärven länsipääs-
sä olevan laajennusalueen kaavanlaatijaksi on kunnanhallituksen päätöksellä 
9.2.2016 § 21 valittu KimmoKaava. Ympäristölautakunta päätti 22.3.2016 hyväksyä 
osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja asettaa sen nähtäville ja ilmoittaa kaavan ni-
reilletulosta. 
 
Hyrynsalmen kunnanhallitus päätti 12.12.2016 asettaa kaavaluonnoksen nähtäville. 
Luonnos on nähtävillä 22.12.2016-25.1.2017. Hyrynsalmen … päätti … asettaa kaa-
vaehdotuksen nähtäville. Ehdotus oli nähtävillä …. välisen ajan. Hyrynsalmen …. 
esittää kaavan hyväksymistä kunnanvaltuustolle, joka hyväksyi sen …. 201 … 

2.2. Asemakaava 

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

2.3. Asemakaavan toteuttaminen 

Maanomistajat tai heidän vuokralaisensa vastaavat kaavan toteuttamisesta rakenta-
misen osalta. Loiste Sähköverkko Oy vastaa sähköhuollosta. Alueella on jo vesi- ja 
viemäriverkosto sekä suppea kaukolämpöverkosto, joihin rakentaminen liittyy. Toteu-
tuminen lähtee todennäköisesti liikkeelle varsin pian kaavan vahvistumisen jälkeen. 
Ukkohallan vuonna 2011 valmistuneen Master Plan –suunnitelman mukaan majoitus-
tilat, ravintolapalvelut, liiketilat ja pysäköintitilat ovat alimitoitettuja suhteessa rinne- ja 
hissikapasiteettiin. Jonkin verran korjaantumista on tämän jälkeen jo tapahtunut. 
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3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus 
 

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

 
3.1.2 Luonnonympäristö 

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

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

 

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

    
3.1.3 Rakennettu ympäristö 

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

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

 

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

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

 
3.1.4 Maanomistus 

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

 
Kuva 6 Alueen maanomistus 
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3.2. Suunnittelutilanne 

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 
 

 Kainuun maakuntakaava on maakuntavaltuuston 7.5.2007 hyväksymä, Valtioneu-
vosto vahvistama 29.4.2009 ja tuli voimaan Korkeimman Hallinto-oikeuden päätöksel-
lä 13.10.2009. Ote maakuntakaavasta, yleismääräyksistä ja merkinnöistä myös lähi-
alueiden osalta on ohessa. Alueella tai sen lähellä on mm. matkailupalvelujen aluetta 
(RM), matkailun vetovoima-aluetta (mv), luontomatkailun kehittämisaluetta (vihreä vii-
varajaus), virkistysaluetta (V), kelkka- ja ulkoilureitistöjä, luonnonsuojelualuetta (SL), 
Natura –aluetta, maakunnallisesti arvokkaita kulttuurihistoriallisia kohteita tai alueita 
(keltainen neliö) sekä maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M ja MU).  
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 Kuva 7 Ote maakuntakaavasta ja sen merkinnöistä 

  
Kainuun maakuntavaltuusto on hyväksynyt 1. vaihemaakuntakaavan 19.3.2012 kos-
kien lähinnä Vuosangan ampuma-aluetta melualueineen Kuhmossa. Kohteita ei täten 
ole asemakaava-alueen lähellä. Ympäristöministeriö on vahvistanut kaavan 
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19.7.2013 ja se on saanut lainvoiman KHO:n päätöksellä 16.2.2015. Kaupan vaihe-
maakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 1.12.2014 ja vahvistettu ympä-
ristöministeriössä 7.3.2016. Tuulivoimamaakuntakaava on hyväksytty maakuntaval-
tuustossa 30.11.2015 ja on ympäristöministeriön vahvistettavana. Niissä ei ole vara-
uksia asemakaava-alueen lähellä lukuun ottamatta tuulivoimala- ja sähkölinjavarauk-
sia. Vihreällä rajatun asemakaava-alueen pohjoispuolella olevaa tv-1 –aluetta koske-
va osayleiskaava jäi valtuustossa hyväksymättä. 

  

  
 Kuva 8 Ote tuulivoimamaakuntakaavasta 

 
 Hyrynsalmen kunnanvaltuusto on 11.3.1997 hyväksynyt oikeusvaikutuksettoman Uk-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.2. Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 

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

4.3. Osallistuminen ja yhteistyö 

4.3.1. Osalliset 
 

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

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

- kunnan hallintokunnat 
rakennusvalvonta 
ympäristötoimi 
tekninen toimi  

- yhdyskuntatekniikka 
Loiste Sähköverkko Oy 
Vesi-Mega Oy 

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

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

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

 
Kaavan laatimisen yhteydessä on käyty mm. seuraavia neuvotteluja: 

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

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

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

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

nen, Niina Kinnunen) ja kaavoittajan kesken 
- lukuista sähköpostien vaihdot ja puhelinkeskustelut eri tahojen välillä 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 4.4.2016 alkaen. Kaavan 
valmisteluaineisto (=kaavaluonnos) oli nähtävillä 22.12.2016-25.1.2017 ja kaavaeh-
dotus … 201….  

 
4.3.4. Viranomaisyhteistyö 

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

 

HYRYNSALMEN UKKOHALLAN JA SAUNAMAAN ASEMAKAAVOJEN MUUTOKSEN JA LAA-
JENNUKSEN VIRANOMAISNEUVOTTELU 

9.3.2016 KLO 15.40-16.30 
KAINUUN ELY-KESKUS 

 
1 § LÄSNÄOLIJAT JA JÄRJESTÄYTYMINEN 

- Sirpa Lyytinen Kainuun ely –keskus puheenjohtaja 

- Jouko Saastamoinen -  ”  - 

- Esa Suominen Kainuun museo 

- Rauni Laukkanen -  ”  - 

- Päivi Parikka Kainuun SOTE 

- Ulla-Maija Oikarinen Hyrynsalmen kunta 

- Niina Kinnunen -  ”  - 

- Kimmo Mustonen KimmoKaava  sihteeri 

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

 
2 § KAAVATILANNE 

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

muutos on samalla keskeytetty eri konsultin tekemänä 

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

o osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.2.2016 

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

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

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

taan vain tärkeimmät seikat sitovina määräyksinä tai merkintöinä 

 
3 § KESKUSTELU 

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

tukset. Luontoselvitysten tiedot on päivitettävä 
- Sirpa Lyytinen: riittävästä rakentamisen yhteneväisyydestä on pidettävä huolta, vaikka sitovuutta väljennetään. Mökkialueen ja ydinalu-

een liittyminen toisiinsa on selvitettävä, joten tarvitaan myös yleiskaavallista tarkastelua. Rannan käsittely saattaa vaatia vesilain mukai-
sia lupia, joiden tilanteen Sirpa selvittää. 
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- Päivi Parikka: tuulivoimaloiden vaikutukset on selvitettävä 

- Niina Kinnunen: yleiskaavan uusiminen on menossa päätettäväksi. Mm. koiravaljakkoreittejä tarvitaan alueella, samoin kulku Savupirtille 
on turvattava 

 
4 § JATKOTOIMET 

- kaavaluonnoksen viimeistely 
- mahdolliset lisäselvitystarpeet käyvät ilmi myöhemmin 

 
MUISTION VAKUUDEKSI 
Kimmo Mustonen 
 
JAKELU: - osanottajat sähköpostilla 

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

4.4. Asemakaavan tavoitteet 

4.4.1. Lähtökohtatavoitteet 
 

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

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

 auttaa saavuttamaan maankäyttö- ja rakennuslain ja alueidenkäytön suunnittelun ta-
voitteet, joista tärkeimmät ovat hyvä elinympäristö ja kestävä kehitys 

 toimia kaavoituksen ennakko-ohjauksen välineenä valtakunnallisesti merkittävissä 
alueidenkäytön kysymyksissä ja edistää ennakko-ohjauksen suunnitelmallisuutta ja 
yhtenäisyyttä 

 edistää kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanoa Suomessa sekä 
 luoda alueidenkäytöllisiä edellytyksiä valtakunnallisten hankkeiden toteuttamiselle 

 
Valtakunnallisen alueidenkäyttötavoitteet käsittelevät seuraavia kokonaisuuksia: 

 toimiva aluerakenne 
 eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 
 kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 
 toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 
 Helsingin seudun erityiskysymykset 
 luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet 

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

 

Tavoite  Kaavan vaikutus ja tavoitteen edistäminen 

  

Toimiva aluerakenne Alue on Ukkohallan matkailukeskuksen keskeisintä aluetta aivan 

laskettelurinteiden vierellä. Tärkeimmät alueen palvelut sijaitse-

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

ja sähköverkot on alueelle tehty. Muutos tukee tavoitteen toteu-

tumista. 

  

Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja 

elinympäristön laatu 

Yhdyskuntarakenteeseen ei ole merkittävää vaikutusta. Raken-

taminen tulee Ukkohallan ja myös kuntakeskuksen palveluja. 

Lähistöllä ei ole merkittävää ulkopuolista melua aiheuttavaa 

toimintaa matkailutoimintaa (hissikoneet, musiikki, moottorikel-

kat, rinnekoneet, liikkuminen jne) lukuun ottamatta. Läheisen 

tuulivoimala-alueen osayleiskaava on jäänyt hyväksymättä. Ta-

voitetta edistetään täten vähäisessä määrin. 
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Kulttuuri- ja luonnonperintö, vir-

kistyskäyttö ja luonnonvarat 

Alueen kulttuuriympäristö-, rakennusperintö- ja muinaismuisto-

kohteet on inventoitu aiemmin. Hiihto- ja matkailukeskuksen, 

vesistöjen ja lähialueiden virkistyskäyttömahdollisuuksia voi-

daan hyödyntää. Niiden kapasiteetti kestää hyvin lisääntyvät 

vaikutukset. Jätevesien käsittely hoidetaan liittymällä viemäri-

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

lähes kokonaan käsiteltyä aluetta. Luontoarvoiltaan merkittä-

vimmät puronvarsi- ym. alueet on jätetty rakentamisen ulkopuo-

lelle. Tavoitetta edistetään täten vähäisessä määrin. 

  

Toimivat yhteysverkostot ja ener-

giahuolto 

Nykyiset yhteysverkostot riittävät alueen liikennöintiin ja tekni-

seen huoltoon eikä merkittävää lisäkuormitusta aiheudu. Tavoit-

teen toteutumista edistetään hyvin. Rakennettujen verkostojen 

käyttöaste paranee ja alueen rakenne tiivistyy. 

  

Helsingin seudun erityiskysymyk-

set 

Kaavalla ei ole näihin minkäänlaista vaikutusta eikä tavoitetta 

edistetä. 

  

Luonto- ja kulttuuriympäristöinä 

erityiset aluekokonaisuudet 

Rannikkoalueen, Lapin tunturialueen tai Vuoksen vesistöalueen 

erityispiirteiden säilymiseen ei kaavalla ole vaikutusta, joten ta-

voitetta ei edistetä 

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

 

 
Kuva 12 Kunnan työlle asettamat tavoitteet aluerajauskartalla 

 

4.4.2. Työn aikana syntyneet tavoitteet 
 

Työn aikana käydyissä keskusteluissa ja neuvotteluissa on syntynyt erilaisia tavoittei-
ta, joita on kaavassa yhteen sovitettu. 


	UKKOHALLA_SAUNAMAA_SEL_15.12.2016

