
 
 

Asemakaavan seurantalomake 

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto 

Kunta 105 Hyrynsalmi Täyttämispvm 06.06.2015 

Kaavan nimi Hietalahden ranta-asemakaavan muutos 

Hyväksymispvm   Ehdotuspvm 20.10.2014 

Hyväksyjä   Vireilletulosta ilm. pvm 04.04.2014 
 

Hyväksymispykälä   Kunnan kaavatunnus   
 

Generoitu kaavatunnus   
   

Kaava-alueen pinta-ala [ha] 9,0842 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]    

Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]   Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 9,0842 
 

  
   

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]    

Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset      Ei-omarantaiset  11 

Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset   Ei-omarantaiset 6 

 

Aluevaraukset 
Pinta-ala 

[ha] 

Pinta-ala 

[%] 

Kerrosala [k-

m²] 

Tehokkuus 

[e] 

Pinta-alan muut. 

[ha +/-] 

Kerrosalan muut. [k-

m² +/-] 

Yhteensä 9,0842 100,0 2335 0,03 0,0000 1035 

A yhteensä 2,3039 25,4 1315 0,06 2,3039 1315 

P yhteensä             

Y yhteensä             

C yhteensä             

K yhteensä             

T yhteensä             

V yhteensä             

R yhteensä 2,8521 31,4 1020 0,04 -1,5343 -280 

L yhteensä             

E yhteensä             

S yhteensä             

M yhteensä 3,9282 43,2     -0,7696   

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 9,0842 100,0 2335 0,03 0,0000 1120 

A yhteensä 2,3039 25,4 1315 0,06 2,3039 1315 

AO 2,3039 100,0 1315 0,06 2,3039 1325 

P yhteensä             

Y yhteensä             

C yhteensä             

K yhteensä             

T yhteensä             

V yhteensä             

R yhteensä 2,8521 31,4 1020 0,04 -1,5343 -280 

RA 2,8521 100,0 1020 0,04 -1,5343 -280 

L yhteensä             

E yhteensä             

S yhteensä             

M yhteensä 3,9282 43,2     -0,7696   

M 3,9282 100,0     -0,7696   

W yhteensä             

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muutettava kaava 1:4000 

Hietalahden ranta-

asemakaavan muutos  

 

korttelit 9 ja 10 

Liite 2 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hietalahden ranta-

asemakaavan muutos  

 

kortteli 13 

Hietalahden ranta-

asemakaavan muutos  

 

kortteli 13 (osa) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 
 

Hyrynsalmen kunta 

HIETALAHDEN 
RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS  

Kaavamuutos koskee kortteleita 9-10,  sekä maa- ja metsätalousaluetta 

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 
27.3.2014 

12.6.2014 korjattu maanomistajien tavoitteita ja kaavarajausta 
20.10.2014 kaavamuutosaluetta laajennettu 

Kaavamuutosalueen  sijainti 

 
Kaavamuutosalueet sijaitsevat Hyrynjärven ranta-alueella noin 4 km ja 8 km etäisyydellä 

kirkonkylästä. Alueen laajuus on noin 9 ha.  

Kaavan tarkoituksena on lisätä rakennuspaikkojen rakennusoikeutta vastaamaan paremmin loma-

asukkaiden tarpeita. Lisäksi viisi lomarakennuspaikkaa on tarkoitus muuttaa asuinomakotitalojen 

korttelialueiksi.   

Hietalahden ranta-

asemakaava 

Muutosalue 

1 km 



 
 

Perustiedot kaavahankkeesta 

Kaavoituksen lähtökohdat 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL) määriteltyä 

alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää maakuntakaavan, yleiskaavan ja asemakaavan ohella. 

Niiden keskeisenä tehtävänä on varmistaa valtakunnallisesti merkittävien asioiden huomioon 

ottaminen alueidenkäytön suunnittelussa ja valtion viranomaisten toiminnassa. 

Maakuntakaava 
 

Kaavamuutosalueella ei ole erityisiä huomioon otettavia aluevarauksia.  

Suunnittelualuetta koskevia yleismääräyksiä: 
RANTOJEN KÄYTTÖ  

Yleisiä suunnittelumääräyksiä:  

Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee ottaa huomioon luonnon- ja maisema-arvot, 

vesihuollon järjestäminen sekä maanomistajien välinen tasapuolisuus. Rantarakentaminen 

tulee mitoittaa siten, että suunnittelussa turvataan riittävä vapaan rantaviivan määrä, 

viihtyisyys sekä yleisen virkistyskäytön tarpeet ja vesille pääsyn mahdollisuudet.  

 

LIIKENNETURVALLISUUS  

Yleinen suunnittelumääräys:  

Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa ja muussa alueiden käyttöä koskevassa suunnittelussa 

tulee kiinnittää erityistä huomiota liikenneturvallisuuden edistämiseen sekä sujuvan ja hyvän 

liikenneympäristön saavuttamiseen.  

LIITO-ORAVAN ESIINTYMISPAIKAT  

Yleinen suojelumääräys:  

Liito-oravien esiintymisalueiden yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa ja metsien 

käsittelyssä tulee turvata liito-oraville tärkeiden pesäpuiden ja niitä suojaavien puiden sekä 

liikkumisen kannalta riittävän puuston säilyminen.  

 

 

 

Muutosalue 



 
 

Yleiskaava 
Emäjoen vesistön rantayleiskaava (hyväksytty  2004)  

 

Kaavamuutosalue kuuluu 

Emäjoen vesistön 

rantayleiskaavaan. 

Kaavassa aluetta koskee 

asemakaavoitettu alue -

merkintä (pisterasteri).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muutosalue 

Muutosalue 



 
 

Kivivaara-Peuravaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava (hyväksytty kunnanvaltuustossa 

9.6.2014) 

Kaavamuutosalue sijoittuu Kivivaara-Peuravaaran 

tuulivoimapuiston osayleiskaavan läheisyyteen. 

Etäisyys kaavaehdotuksen mukaisiin 

tuulivoimaloihin on yli 1,5 km.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ranta-asemakaava 
 

Muutosalue 

M  AO 

rak.oik. lisäys 



 
 

 

 



 
 

Kaavoituksen tavoitteet 

Kaavan tavoitteena on saattaa kaavan sallima rakennusoikeus nykyajan vaatimusten tasolle sekä 

muuttaa viiden tontin käyttötarkoitus vakituista asumista varten.  

Muutokset toteutetaan niin, että haitalliset vaikutukset ympäristöön ja ihmisten elinoloihin ovat 

mahdollisimman vähäiset.  

Selvitykset  
Kaavoitustyön pohjana käytetään olemassa olevia selvityksiä.  

Tarvittaessa tehdään uusia selvityksiä.  

Vaikutusten arviointi  
Kaavoitustyön yhteydessä arvioidaan kaavamuutoksen ympäristövaikutukset sekä 

yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset ja kulttuuriset vaikutukset.  

Vuorovaikutusmenettely 
Osallisia kaavahankkeessa ovat alueen ja lähialueiden maanomistajat ja asukkaat sekä muut, joiden 

asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa vaikuttaa huomattavasti. Osallisia ovat 

myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa kaavoitus käsittelee. Osallisilla on oikeus ottaa osaa 

kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta mielipiteensä.  

Seuraavasta taulukosta selviävät tiedotustavat sekä osallistumismenettelyt, viranomaisyhteistyö 

sekä palautteen antamismahdollisuudet.  

Kaavaprosessin eteneminen 
suunnittelun 
eteneminen 

MITÄ TAPAHTUU TIEDOTTAMINEN MITEN VAIKUTAN 

 
VIREILLETULO 
2014 maaliskuu 

kaavahanke tulee 
ajankohtaiseksi 
maanomistajien aloitteesta 

kaavoitusaloite ympäristö-
lautakunnalle, joka saattaa 
kaavoituksen vireille 

kaavoittaja laatii osallistumis- 
ja arviointisuunnitelman 
(OAS) 

vireilletulosta ja OAS:sta 
tiedotetaan kunnan virallisella 
ilmoitustaululla, Ylä-
Kainuussa ja kunnan 
nettisivuilla 

kaavoittajaan voi olla 
yhteydessä  

mahdollisuus esittää ELY-
keskukselle neuvottelua 
OAS:n riittävyydestä 

VALMISTELUVAIHE 
– KAAVALUONNOS 

2014 kesäkuu 

viranomaisneuvottelu 

tehdään tarvittavat 
selvitykset, vaihtoehtojen ja 
vaikutusten arviointi 

kaavan laatija valmistelee 
kaavaluonnoksen 

ympäristölautakunta 
hyväksyy ja asettaa nähtäville 

maanomistajien kanssa 
neuvotellaan kaavaa 
valmisteltaessa 

lähetetään kirjeet 
maanomistajille ja lähialueen 
asukkaille 

nähtävillä olosta ilmoitus Ylä-
Kainuussa, virallisella 
ilmoitustaululla ja kunnan 
nettisivuilla 

mielipiteen esittäminen 
kirjallisesti tai suullisesti 
nähtävillä olon aikana 



 
 

30 pv ajaksi 

pyydetään lausunnot viran-
omaisilta 

kaavaluonnos on nähtävillä 
kunnanvirastolla ja 
nettisivuilla 

KAAVAEHDOTUS 

2014 lokakuu 

saatujen lausuntojen ja 
mielipiteiden perusteella 
työstetään kaavaluonnos 
ehdotukseksi 

ympäristölautakunta 
hyväksyy ja asettaa nähtäville 
30 pv ajaksi 

tarvittaessa viranomais-
neuvottelu nähtävillä olon 
jälkeen 

nähtävillä olosta ilmoitus 
virallisella ilmoitustaululla, 
Ylä-Kainuussa ja kunnan 
nettisivuilla 

lähetetään kirjeet 
maanomistajille ja lähialueen 
asukkaille 

kaavaehdotus on nähtävillä 
kunnanvirastolla ja 
nettisivuilla 

mahdollinen kirjallinen 
muistutus nähtävillä olon 
aikana 

HYVÄKSYMINEN 

2015 maaliskuu 

laaditaan vastineet saatuun 
palautteeseen ja 
viimeistellään kaava-asiakirjat 

(jos kaavaan tulee merkittäviä 
muutoksia, laaditaan uusi 
kaavaehdotus, joka 
asetetaan uudelleen 
nähtäville) 

hyväksymiskäsittely: 
ympäristölautakunta, 
kunnanhallitus ja kunnan-
valtuusto 

valtuuston hyväksymis-
päätöksestä kuulutetaan 
virallisella ilmoitustaululla ja 
kunnan nettisivuilla 

mikäli päätöksestä ei valiteta, 
kuulutetaan kaava 
lainvoimaiseksi Ylä-
Kainuussa, virallisella 
ilmoitustaululla sekä kunnan 
nettisivuilla 

 

mahdollinen valitus 
hyväksymispäätöksestä 
Oulun hallinto-oikeudelle  

mahdollinen jatkovalitus 
korkeimmalle hallinto-
oikeudelle 

Maankäyttösopimukset 
Kaava laaditaan maanomistajien aloitteesta ja maanomistajat maksavat kaavoituskustannukset 

kokonaisuudessaan.  

Lisätietoja 
Hyrynsalmen kunta www.hyrynsalmi.fi  

rakennustarkastaja Tony Junkkari  

044 710 4434 

tony.junkkari@hyrynsalmi.fi 

 

kaavan laatija: 

aluearkkitehti Ulla-Maija Oikarinen 

040 842 7623 

ulla-maija.oikarinen@puolanka.fi 

 

Kaavatyötä ohjaa Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 

http://www.hyrynsalmi.fi/
mailto:tony.junkkari@hyrynsalmi.fi
mailto:ulla-maija.oikarinen@puolanka.fi


 
 

MUISTIO 

HYRYNSALMEN KUNTA 

HIETALAHDEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS 

 

VIRANOMAISNEUVOTTELU 

 

Aika Maanantai 16.4.2014 klo 9.00-10.42 

 

Paikka Kainuun ELY-keskus, Kalliokatu 4, Kajaani  

4. kerroksen kokoushuone 

 

Osallistujat Sirpa Lyytinen Kainuun ELY-keskus 

 Jouko Saastamoinen  Kainuun ELY-keskus 

 Juha Keränen Maanomistaja 

 Jari Heikkinen Maanomistaja 

 Ari Kemppainen Maanomistaja 

 Jarkko Mähönen Metsähallitus  

 Raimo Kuvaja Hyrynsalmen kunta 

 Ulla-Maija Oikarinen Hyrynsalmen kunta 

  

  

Asialista 

 

1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 

Sirpa Lyytinen valittiin puheenjohtajaksi ja Ulla-Maija Oikarinen toimi sihteerinä.  

2 Ranta-asemakaavan muutoshankkeen esittely ja keskustelua  

Ulla-Maija Oikarinen esitteli kaavahanketta. Keskusteltiin ja sovittiin seuraavista asioista: 

Kaavamuodon valinta 

Ranta-asemakaava on tarkoitettu pääasiassa lomarakentamisen järjestämiseen ja 

kaavoitettavan alueen, myös kaavamuutosalueiden, on muodostettava tarkoituksenmukainen 

kokonaisuus. Kokouksessa esitetty pysyvän asumisen määrä todettiin mahdolliseksi 

toteuttaa ranta-asemakaavoituksella.  

 

Metsähallituksen RM-alue 

On selvitettävä, miten RM-korttelin rakennusoikeus on muodostunut ranta-asemakaavassa ja 

voidaanko se muuttaa omarantaisiksi rakennuspaikoiksi ja kenties siirtää.  

 

Yhdyskuntarakenne 

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan vakituinen asuminen tulee sijoittaa 

olemassa olevan infran läheisyyteen tai sisälle. Uudet pysyvän asumisen rakennuspaikat 

hajauttavat yhdyskuntarakennetta. Emäjoen vesistön rantayleiskaavan laajennusta varten 

laadittava Hyrynjärven vakituisen asumisen selvitys palvelee myös tätä kaavaa. Kunta 

puoltaa vakituisen asumisen sijoittumista myös rannoille.  

 

Muinaismuistot 

Erillistä selvitystä ei tarvita, jos uusia alueita ei oteta rakennusalueiksi.  

 

Liite 4 



 
 

Rakennushistoria 

Alueen rakennuskanta ja sen mahdolliset arvot on selvitettävä.  

 

Luonto 

Muutettava kaava on laadittu ennen nykyisen luonnonsuojelulain voimaantuloa. Kaava-

alueelle tulee tehdä luontoselvitys, joka edellytetään kaikilta kaavoilta. Paras aika 

selvityksen tekemiseen olisi toukokuun alkupuoli.  

 

Vaikutusten arviointi 

Arvioinnissa tuotava esille niin positiiviset kuin negatiivisetkin vaikutukset. Erityisesti tulee 

huomioida käyttötarkoituksen muutosten vaikutukset ja rakennusoikeuden kasvattamisen 

vaikutukset.  

 

3 Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.42. 

 

 

  

 

 

 

Ulla-Maija Oikarinen 

aluearkkitehti 

ulla-maija.oikarinen@puolanka.fi 

040 8427623 

 
 



 
 

MUISTIO 

HYRYNSALMEN KUNTA 

HIETALAHDEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS 

 

VIRANOMAISNEUVOTTELU 

 

Aika Perjantai 27.3.2014 klo 10.00–11.22  

 

Paikka Hyrynsalmen kunnanvirasto  

 

Osallistujat Sirpa Lyytinen Kainuun ELY-keskus 

 Jouko Saastamoinen  Kainuun ELY-keskus 

 Juha Keränen Maanomistaja 

 Teuvo Kemppainen Maanomistaja 

 Ari Kemppainen Maanomistaja 

 Eeva Heikkinen Maanomistaja 

 Matti Komulainen Maanomistaja 

 Yrjö Moilanen  Maanomistaja (Poistui klo 11.13) 

 Olavi Kilponen Maanomistaja 

 Ari Nurkkala Hyrynsalmen kunta  

 Raimo Heikkinen Hyrynsalmen kunta 

 Ulla-Maija Oikarinen Hyrynsalmen kunta 

  

  

Asialista 

 

1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 

Ari Nurkkala valittiin puheenjohtajaksi ja Ulla-Maija Oikarinen toimi sihteerinä.  

2 Kaavoittaja esitteli kaavaehdotuksesta saadun palautteen ja 

asioista keskusteltiin samassa yhteydessä.  

Kainuun ELY-keskuksen lausunto 

 

Luontoarvot 

Luontoselvityksen mukaista merkittävää luontokohdetta ei ollut merkitty kaavaan luo-

merkinnällä. Kyseessä on noro, joka on ajoittain kuivana. Luontoselvityksen laatijan 

mukaan kohde ei kuitenkaan tarvitse erityistä merkintää. Alue on myös korttelialueiden 

ulkopuolella, jolloin rakentaminen ei uhkaa kohteen säilymistä.  

Kokouksessa mukana ollut maanomistaja ei pitänyt luontokohdetta erityisenä. ELY-keskus 

kehotti kuitenkin vielä harkitsemaan merkintää, joka toimisi myös informatiivisena.  

Yleiskaavallinen tarkastelu 

ELY-keskuksen mielestä vakituisen asumisen lisäyksen vaikutukset tulisi selvittää 

yleiskaavatasoisella tarkastelulla ja ranta-asemakaava on muutenkin tarkoitettu pääasiassa 

lomarakentamista varten. Silti alueiden asemakaavoittamistakaan ei pidetty 

tarkoituksenmukaisena ja se toisi kunnalle lisää velvoitteita. Parhaana ratkaisuna pidettiin 

koko järvialueen käsittelyä yleiskaavalla, jolloin vaikutukset tulisivat kunnolla selvitettyä.  



 
 

Keskustelun jälkeen todettiin, että kunta päättää kaavamuodosta.  

Maanomistajat olivat huolissaan siitä, että saako alueelle ylipäätään toteuttaa toivottuja 

rakennushankkeita.  

Kortteli 9 rakennuspaikka 5 

Kaava-alueen yhdelle rakennuspaikalle osoitettu muita huomattavasti suurempi 

rakennusoikeus herätti keskustelua. Maanomistajien tasapuolinen kohtelu ei tässä kohtaa 

toteudu. Lausunnossaan ELY-keskus edellyttää, että kyseisen rakennuspaikan kerroslukua ja 

kokonaisrakennusoikeutta on muutettava siten, että rakentamisen soveltuvuus maisemaan 

tulee huomioiduksi ratkaisussa. Kaavoittaja esitti ratkaisuksi, että rakennusoikeudesta 

osoitetaan päärakennuksen kohdalle 240 k-m2 ja 120 k-m2 muualle ja rakennuspaikan itä- ja 

pohjoisosaan jätetään osa alueista rakennusalojen ulkopuolelle.  

Hyväksymiskäsittelyyn kyseisen rakennuspaikan tilanne on muutettava ja naapureiden 

kanssa neuvoteltava.  

Kaavan pohjakartta 

Kaavan pohjakartta todettiin vanhentuneeksi ja kunta hankkii hyväksynnän täydennetylle 

pohjakartalle.  

Jatkotoimenpiteet 

ELY-keskus ohjeisti, että kaavassa on perusteltava hyvin yleiskaavasta poikkeavat ratkaisut. 

Kaavaehdotukseen tehtävien muutosten jälkeen kaava viedään hyväksymiskäsittelyyn.   

 

3 Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.22. 

 

 

  

 

 

 

Ulla-Maija Oikarinen 

aluearkkitehti 

ulla-maija.oikarinen@puolanka.fi 

040 8427623 

 
 


