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4.5. Asemakaavaratkaisujen vaihtoehdot ja niiden vaikutukset 

4.5.1. Alustavat vaihtoehdot ja niiden arviointi 
 

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

 tien pitäminen nykyisellä paikalla 
 tien siirtäminen latu-uran varteen 

Periaatekuva vaihtoehdoista on ohessa. 
 

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

 

 
4.5.2. Ratkaisun valinta ja perusteet 

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

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 
 
Kaava-alueella tai sen läheisyydessä on Ukkohallan matkailukeskuksen tärkeimmät 
palvelut, yhtiömuotoiset majoituspaikat, pysäköintialueet, hissit, laskettelurinteet, rei-
tistöjen lähtö- ja solmupisteet jne. Etenkin muutosalue on jo rakennettu ympäristöä, 
jonka täydennysrakentaminen parantaa ympäristön laatua.  
 
Laajennusalueen rakentaminen on vähäistä, mutta sielläkin on ratsutalli rakennuksi-
neen ja aitauksineen, hiihto-, retkeily- ja kelkkailureittejä sekä niiden palveluja. Myös 
tällä alueella rakentaminen parantaa ympäristöä. 
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Kunnallistekniikka (tiet, sähkölinjat, kaukolämpö sekä vesi- ja viemärihuolto) on alu-
eella kunnossa. Normaalit kunnossapitotyöt, tason parantaminen ja verkostojen uu-
siminen on ajoittain tehtävä. 

 

 
 

   
Kuva 15 Alueen ravintola eri puolilta 

 

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

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

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

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

Vaikutukset terveellisyyteen ja turvallisuuteen 
 
Jätevesien ja muiden jätteiden käsittely hoidetaan määräysten mukaisesti. Terveys-
riskejä ei aiheudu. 
 
Sisääntulotiet on rakennettu siten, että hälytysajoneuvoilla on hyvä pääsy alueelle. 
Muu tiestö toteutetaan vaatimukset täyttävällä tavalla. Alueen viitoitus suoritetaan to-
teutumisen yhteydessä. 
 

Vaikutukset eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä 
 
Vapaa liikkumismahdollisuus ei merkittävästi vähene alueella kaavan toteuduttua. 
Matkailijoita varten on toteutettava ulkoilu- ja liikuntareittejä. Niiden sijainti saattaa 
hieman ydinalueella ja sen lähellä muuttua. Ympärillä olevat rakentamisen ulkopuo-
lelle jäävät laajat alueet mahdollistavat hyvät reitit ja liikkumismahdollisuudet. Alueen 
ydintoiminnan ollessa matkailu, on sen kannalta välttämätöntä, että matkailijat, retkei-
lijät ja ulkoilijat pääsevät hyvin alueelle kesällä ja talvella maalta sekä vesistöltä. 
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Syväjärvi on varsin pieni järvi. Sillä on kesällä Suomen ainoa täysimittainen ”cable 
wakeboard”- eli vesilautailurata. Järven yli menee ponttoonisilta, joka mahdollistaa 
kulkemisen järven eri puolilla sijaitsevien alueiden välillä joustavasti. 

 

   
Kuva 16 Syväjärven yli menevä ponttoonisilta 

   
Kuva 17 Latuja ja latukartta 

 

   
Kuva 18 Reittiopasteita ja palvelupiste laajennusalueella 

 
Vaikutukset sosiaalisiin oloihin 

 
Rakennuskortteleiden sijoittelu on tehty tiiviisti, jolloin alueesta muodostuu yhtenäinen 
matkailu-, asumis- ja lomailualue. Lähes joka puolella ympärillä on laajat rakentamat-
tomaksi jäävät ulkoilu- ja retkeilymahdollisuudet. Kainuun monipuoliset muut matkai-
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lukohteet ovat varsin lähellä. Alue on lisäksi Hyrynsalmen taajaman välittömässä lä-
heisyydessä, joten tiivis rakentaminen puoltaa paikkaansa. Rakentamisesta ei toden-
näköisesti aiheudu merkittäviä haitallisia sosiaalisia vaikutuksia, vaikka alueella tulee 
sekoittumaan matkailutoiminta, loma-asuminen ja pysyvä asuminen. Pysyvä asumi-
nen alueella estää mahdollisesti sesonkien ulkopuolella tyhjillään tai vajaakäytössä 
olevien matkailu- ja lomarakennusten ja –kohteiden vahingoittamisen. 
 

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

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

 
 Hyrynsalmen kunnanhallituksen 9.2.2016 § 21 päätös kaavoituksen käynnis-

tämisestä  
 

Kaavan valmisteluaineisto on nähtävillä 22.12.2016-25.1.2017. Huomautuksia …. 
ja lausunnoissa todettiin seuraavaa lisättynä kaavoittajan kommenteilla: 
 
Kunnan … päätti … kaavaehdotuksen asettamisesta nähtäville ... 
 
Kaavaehdotus oli nähtävillä …201... Huomautuksia ja lausunnoissa todettiin seu-
raavaa lisättynä kaavoittajan kommenteilla: 
 
 
Hyrynsalmen ympäristölautakunta … esitti kunnanhallitukselle, joka … esitti kunnan-
valtuustolle kaavan hyväksymistä. Valtuusto hyväksyi esityksen … 

5.1. Kaavan rakenne 

5.1.1. Mitoitus 
 

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

LUONNOS 15.12.2016 VOIMASSA OLEVA 

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

90 RM-9 18103 905 
  91 RM-8 25121 600 
  91 TV 3289 1200 
  92 TV 3072 1200 
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VR 103724 250 

  

 
VU 6375 200 

  

 
LP 2554 

   

 
KATU 14884 

 
7297 

 

 
VL 

  
1062 

 

 
LAAJENNUS 

  
168763 

 

      YHTEENSÄ 
 

177122 4355 177122 
  

 
 SAUNAMAAN ASEMAKAAVA 
 

LUONNOS 15.12.2016 VOIMASSA OLEVA 

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

63 RM-6 3128 3000 5706 3000 

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

 
VU 10706 60 12955 

 

 
VU-2 3957 

 
4160 

 

 
VR 4675 

 
14173 

 

 
TORI 935 

   

 
KATU 4624 

 
4713 

 

 
LPA 5847 

   

 
ET 

  
332 

 

 
LP 

  
7214 

 

 
W 

  
3164 

 

 
LAAJENNUS 

 
2749 

 

      YHTEENSÄ 
 

60578 16560 60578 7059 
 

Vuodepaikkojen arvioitu määrä kaava-alueella maksimirakennusoikeuden toteutues-
sa on n. 1000 kpl pysyvissä loma-asunnoissa sekä lisäksi useita satoja matkailuvau-
nuissa. RM –alueiden rakennusoikeus mahdollistaa hyvinkin mittavan rakentamisen. 
Todennäköisesti se ei toteudu maksimimäärän mukaan vaan ainakin osittain väljem-
pänä ainakin alkuvaiheissa. Myöhemmin alueen kehittymisen jatkuessa toteutumisas-
te kasvaa.  
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Kuva 19 Kylpylä Hallan Saaga 

 

5.1.2 Palvelut 
 

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

 

 
Kuva 20 Keilahalli 
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Kuva 21 Tuolihissin ala-asema tulee keilahallin oikealle puolelle tieltä katsottaessa 

 

  
Kuva 22 Ratsutalli ja sen hevosia 

5.2. Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 

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

5.3. Aluevaraukset 

5.3.1. Korttelialueet 
 

Korttelialueiden tiedot on esitetty edellä ja liitteenä olevassa tilastolomakkeessa. Ra-
kentaminen on keskitetty suppealle alueelle, jolloin kunnallistekniikka saadaan järke-
västi hoidettua ja muodostettua toimiva matkailu- ja asuinkeskus. Ympärille jää laajat 
koskemattomat virkistys- ja retkeilyalueet. Kaavassa on rakentamisen ohjaus esitetty 
varsin väljästi, mutta kuitenkin siten, että luonnon merkittävimmät piirteet on otettu 
huomioon. Rakentamistapamääräyksiä tai –ohjeita ei ole laadittu kaavamääräysten 
merkintöjä lukuunottamatta. Rakentamisen laadusta ja riittävästä yhtenäisyydestä 
huolehditaan pääasiassa toteutumisen yhteydessä. 
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Kuva 23 Ydinalueen lomahuoneistorakennuksia 

 
5.3.2. Muut alueet 

 
Rinnekeskuksen alue jää pääasiassa kaava-alueen ulkopuolelle välittömästi alueen 
viereen. Laajennusalueella on alueen tärkeimmät lähiretkeilyreitit, mm. ns. ensilumen 
latu, jota ei kuitenkaan joka vuosi ole otettu käyttöön. 
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Kuva 24 Hiihtohissit ja rinteet ovat alueen vieressä 

 

   
Kuva 25 Kaavan laajennusalueelle sijoittuva latusilta 

5.4. Kaavan vaikutukset 

Kaavan vaikutukset on selostettu kappaleessa 4.5.2 ratkaisun valinnan yhteydessä. 

5.5. Ympäristön häiriötekijät 

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

5.6. Kaavamerkinnät ja –määräykset 

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



HYRYNSALMEN KUNTA 
UKKOHALLAN JA SAUNAMAAN ASEMAKAAVOJEN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS 33 
***************************************************************************************************************************************** 

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

5.7. Nimistö 

Kaavatiet on nimetty opastuksen helpottamiseksi aiemman kaavan mukaisesti. 

6.1. Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 

Erityisiä suunnitelmia ei ole laadittu. Ohessa on kaava esitettynä v. 2016 ilmakuvalla. 
 

 
Kuva 26 Kaavaluonnos ortokuvalla vuodelta 2016 

6.2. Toteuttaminen ja ajoitus 

Maanomistajat vastaavat kaavan toteuttamisesta. Loiste Sähköverkko Oy toteuttaa 
alueen sähköhuollon maanomistajan tilausten mukaisesti. Vesi-Mega Oy huolehtii 
vesi-, viemäri- ja kaukolämpöhuollosta. Kunta on osittain maanomistajana ja vastaa 
osasta toteuttamiskustannuksia. 
 
Asunto- ja lomarakennustonttien ja huoneistojen kysyntä sekä matkailutoiminnan ke-
hittyminen ratkaisevat toteutuksen aikataulun ja keston. Alue on ominaisuuksiltaan 
erittäin hyvin rakentamiseen soveltuvaa, keskuksen ydinalueella olevaa maisemiltaan 
kaunista aluetta, joten alue tullenee toteutumaan varsin nopeasti. 
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Kuva 27 Alueen uudehkoja lomahuoneistorakennuksia 

6.3. Toteutuksen seuranta 

Kunnan ja valtion eri viranomaiset seuraavat lupakäsittelyn yhteydessä ja muutoin 
mm. alueen rakennuskannan yhtenäisyyttä, luonnon kestokykyä, vesistöjen laadun 
muutoksia, liikennettä jne ja tekevät niiden perusteella johtopäätöksiä ja päätöksiä 
kaavan toteuttamisesta. 

 
 
 Kuusamossa, 15.12.2016 
  
 
 DI (maanmittaus, YKS 124) 

     
    Kimmo Mustonen 
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Asemakaavan seurantalomake 

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto 
Kunta 105 Hyrynsalmi Täyttämispvm 19.12.2016 

Kaavan nimi 
SAUNAMAAN JA UKKOHALLAN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS JA LAA-

JENNUS 

Hyväksymispvm   Ehdotuspvm   

Hyväksyjä   Vireilletulosta ilm. pvm 04.04.2016 
 

Hyväksymispykälä   Kunnan kaavatunnus   
 

Generoitu kaavatunnus   
   

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

Maanalaisten tilojen pinta-ala 

[ha] 
  Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]   

 

  
   

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]    

Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset      Ei-omarantaiset    

Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset   Ei-omarantaiset   

 

Aluevaraukset 
Pinta-ala 

[ha] 

Pinta-ala 

[%] 

Kerrosala [k-

m²] 

Tehokkuus 

[e] 

Pinta-alan muut. 

[ha +/-] 

Kerrosalan muut. [k-

m² +/-] 

Yhteensä 23,7700 100,0 20915 0,09 17,1512 13856 

A yhteensä             

P yhteensä             

Y yhteensä             

C yhteensä             

K yhteensä             

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

V yhteensä 12,9437 54,5 510 0,00 9,7087 510 

R yhteensä 7,3058 30,7 18005 0,25 6,1940 10946 

L yhteensä 2,8844 12,1     0,9620   

E yhteensä         -0,0332   

S yhteensä             

M yhteensä             

W yhteensä         -0,3164   

 

Maanalaiset ti-

lat 

Pinta-ala 

[ha] 

Pinta-ala 

[%] 

Kerrosala [k-

m²] 

Pinta-alan muut. 

[ha +/-] 

Kerrosalan muut. [k-

m² +/-] 

Yhteensä           

 

Rakennussuojelu 
Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos 

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] 

Yhteensä         
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Alamerkinnät 

Aluevaraukset 
Pinta-ala 

[ha] 

Pinta-ala 

[%] 

Kerrosala [k-

m²] 

Tehokkuus 

[e] 

Pinta-alan muut. 

[ha +/-] 

Kerrosalan muut. [k-

m² +/-] 

Yhteensä 23,7700 100,0 20915 0,09 17,1512 13856 

A yhteensä             

P yhteensä             

Y yhteensä             

C yhteensä             

K yhteensä             

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

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

V yhteensä 12,9437 54,5 510 0,00 9,7087 510 

VL         -0,1062   

VU 2,1038 16,3 260 0,01 0,3923 260 

VR 10,8399 83,7 250 0,00 9,4226 250 

R yhteensä 7,3058 30,7 18005 0,25 6,1940 10946 

RM 7,3058 100,0 18005 0,25 6,1940 10946 

L yhteensä 2,8844 12,1     0,9620   

Kadut 1,9508 67,6     0,7498   

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

LP 0,2554 8,9     -0,4660   

LPA 0,5847 20,3     0,5847   

E yhteensä         -0,0332   

ET         -0,0332   

S yhteensä             

M yhteensä             

W yhteensä         -0,3164   

W         -0,3164   
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SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE 
 

UKKOHALLAN JA SAUNAMAAN ASEMAKAAVOJEN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS 
HYRYNSALMEN KUNTA  

 
SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET 

Kaavoitustyön tarkoituksena on muuttaa Ukkohallan matkailukeskuksen ydinalueella sijaitsevan alueen 
asemakaavaa vastaamaan tämän hetken tarpeita. Alueelle on haettu poikkeamislupia eikä kaava kaikil-
ta osiltaan vastaa tämän hetken käsityksiä alueen kehittämisestä. Kaavaa laajennetaan Syväjärven lou-
naispäähän mm. uuden matkailuvaunualueen sijoittamista varten tarvittaessa Syväjärventietä siirtäen. 
Alueen yleissijainti ja alustava kaava-alue on oheisilla kartoilla. Aluerajausta esittävällä kartalla on kun-
nan työlle esittämät tavoitteet kirjattuina. 
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SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT, TEHDYT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT 
Kainuun maakuntakaava on hyväksytty 7.5.2007 ja vahvistettu 29.4.2009. Asemakaavan muutos- ja 
laajennusalue on pääasiassa ”Matkailupalvelujen aluetta” (RM), ”Loma- ja matkailualuetta (R), ”Virkis-
tysaluetta” (V) sekä ”Maa- ja metsätalousvaltaista aluetta” (M). Se on ”Matkailun vetovoima-alue” –
vyöhykkeen (keltainen rajaus) sisällä ja sitä koskevat rantojen käytön, turvetuotannon ym. yleismäärä-
ykset. Alue on poronhoitoaluetta. Ote maakuntakaavasta on oheisella kartalla. 
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Kainuun 1. vaihemaakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 19.3.2012, vahvistettu Ympä-
ristöministeriössä 19.7.2013 ja saanut lainvoiman KHO:n päätöksellä 16.2.2015. Se koskee pääasiassa 
puolustusvoimien ampuma- ja harjoitusalueita sekä niiden melualueita. Kohteita ei ole asemakaava-
alueen lähellä. Kaupan vaihemaakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 1.12.2014 ja vah-
vistettu ympäristöministeriössä 7.3.2016. Tuulivoimamaakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuus-
tossa 30.11.2015. Tuulivoimamaakuntakaavassa on alueen pohjoispuolella tuulipuistovaraus (tv-1) voi-
malinjoineen. Sitä koskevaa osayleiskaavaa ei kuitenkaan hyväksytty kunnanvaltuustossa. Ote vaihe-
maakuntakaavasta on ohessa. 

 

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

  
 Ukkohallan asemakaavan ote 
 

  
 Saunamaan asemakaavan ote 
  

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

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

Kaavan välitön vaikutusalue on koko Ukkohallan matkailukeskus kaava-alueen ollessa sen ydinaluetta. 
Tärkeimmät palvelut sijoittuvat sille tai sen välittömään läheisyyteen. Välillisiä vaikutuksia on lähialueen 
maanomistajille, asukkaille, lomanviettäjille, ulkoilu- ja retkeilyreittien käyttäjille, vesistössä liikkuville jne.   

 

OSALLISET 
- maanomistajat ja asukkaat 

kaava-alueen ja lähialueiden maanomistajat  
lähialueiden asukkaat ja loma-asukkaat 
matkailijat, kalastajat, veneilijät, hiihtäjät, moottorikelkkailijat jne 
alueen ja sen lähellä toimivat matkailu- ym. yritykset 

- kunnan hallintokunnat 
maankäyttö 
rakennusvalvonta 
ympäristötoimi 
tekninen toimi  
virkistystoimi 
elinkeinotoimi 

- yhdyskuntatekniikka 
Loiste Sähköverkko Oy 

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

- kainuulaiset ja hyrynsalmelaiset seurat ja yhdistykset 
 
TIEDOTTAMINEN 

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

OSALLISTUMINEN 
Osallistuminen hoidetaan neuvotteluilla, keskusteluilla ja lausuntopyynnöillä kaavoittajan ja osallisten 
kanssa. Kaavoittajan yhteystiedot toimitetaan kaikille osallisille eri vaiheissa ja kehotetaan olemaan yh-
teydessä. Yleisötilaisuuksien pito harkitaan kaavatyön kuluessa. 
 

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

SELVITETTÄVÄT VAIKUTUKSET 
- vaikutukset rakennettuun ympäristöön  

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

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

- vaikutukset talouteen 
- valtion ja kunnan talouteen 
- yksityistaloudellisiin kustannuksiin 

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

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

 

VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN MENETELMÄT 
Kaavan laatija suorittaa olemassa olevien tietojen keräyksen ja vaikutusten arvioinnin. Niitä tarkastel-
laan työn kuluessa kaavoittajan, alueen yrittäjien, kunnan ja viranomaisten välisissä palavereissa. Työs-
sä käytetään tarvittaessa asiantuntija-apua erityisesti luonnonoloihin kohdistuvien vaikutusten arvioin-
nissa ja mahdollisesti muilla osasektoreilla, esim. muinaisjäännökset.  
 

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

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

http://www.kimmokaava.fi/
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 Vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tiedotetaan kirjeillä lähialueen maanomistajil-
le, kuulutuksella kunnan ilmoituslehdissä, Internet -tiedottamisella ja informaatiolla  osallisille. 

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

koskee, on mahdollisuus esittää mielipiteensä. Pyydetään tarvittavat lausunnot 
  22.12.2016-25.1.2017 
 Kaavaehdotus, asiakirjojen viimeistely, havainnollistamisen parantaminen ja mahdolliset erillisselvitykset 
  02-03 / 2017 

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

  03-04 / 2017 
Kaavan hyväksyminen kunnanvaltuustossa 

  05-06 / 2017 
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:  Ulla-Maija Oikarinen  Hyrynsalmen kunta 

Aluearkkitehti   PL 5, Laskutie 1 
  040 842 7623   89401 HYRYNSALMI 
  ulla-maija.oikarinen@puolanka.fi www.hyrynsalmi.fi  
   
  
PALAUTE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA 

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

 
Kuusamossa, 20.2.2016, täydennetty viimeksi 15.12.2016 
 

DI (maanmittaus, YKS 124)  
  Kimmo Mustonen 
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