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1 LÄHTÖKOHDAT 

1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

1.1.1 Alueen yleiskuvaus 

Asemakaavan 3,3 ha:n muutosalue sijaitsee Hallanmaantien varressa Ukkohallan matkailu-

keskuksen pohjoisosassa. Lähellä olevia kyliä ovat Lauttakylä ja Väisälä. Matkaa kirkonkylälle 

kertyy noin 17 km.  
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loma-asuinrakennus, 1989, 44 k-m² 

1.1.2 Luonnonympäristö  

Suunnittelualueelta on laadittu luontoselvitys (liite 4).  

 

Suunnittelualue on suurimmaksi osaksi rakennettua aluetta pihapiireineen ja peltoa. Piha- ja 

peltoaukeita reunustavat metsät ovat tavanomaista talouskäytössä olevaa sekametsää.  

 

Alueella ei havaittu suojeltavia luontotyyppejä tai uhanalaista lajistoa, jotka vaatisivat 

erityishuomiota kaavoituksessa.  

1.1.3 Rakennettu ympäristö 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raita-ahon maatilapihapiiri 

on tyypillinen 1950-luvun 

tila, päärakennus ja navetta 

ovat ajalle tavanomaisia 

rakennuksia. Tila on ollut 

aktiivisessa käytössä ja 1999 

on valmistunut kuivaamo. Uusi asuinrakennus on valmistunut 

2004.  

 

 
asuinrakennus, 2004, 230 k-m² 

 
asuinrakennus, 1959, 93 k-m² ja navetta/talli, n. 300 k-m² 

 
viljankuivaamo, 1999, 180 k-m² 

Peruskartta 1972 
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Aluekokonaisuus etelän suunasta 

 
Lomamökki ja läheinen 20 kV sähkölinja 

 

1.1.4 Muinaismuistot 

Suunnittelualueella ei ole tunnettuja muinaismuistoja. (Tilanne huhtikuu 2017 museoviraston 

karttapalvelu.)  

1.1.5 Maanomistus 

Asemakaava-alue on yksityisten omistuksessa.  

1.2 Suunnittelutilanne 

1.2.1 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. 
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1.2.2 Maakuntakaava  

 
 

Kainuun maakuntakaava on valmistunut 7.5.2007 ja valtioneuvosto on vahvistanut sen 29.4.2009.  

 

Kaavamuutosalue on kokonaisuudessaan loma- ja matkailualuetta (R). Alueen läpi kulkee 

ulkoilureitti.  

 

Suunnittelualuetta koskevat seuraavat määräykset ja ohjeet.  

 

Yleismääräykset: 
 

LIIKENNETURVALLISUUS  

Yleinen suunnittelumääräys:  

Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa ja muussa alueiden käyttöä koskevassa suunnittelussa 

tulee kiinnittää erityistä huomiota liikenneturvallisuuden edistämiseen sekä sujuvan ja hyvän 

liikenneympäristön saavuttamiseen.  

 

Kehittämisperiaatemerkinnät: 

Matkailun vetovoima-alue 

Matkailun vetovoimamerkinnällä mv on osoitettu maakunnan matkailu- ja 

virkistystoiminnan kannalta merkittävimmät aluekokonaisuudet. Niihin 

sisältyvät matkailukeskusten alueet ja niihin liittyvät virkistys-, suojelu- ja 

muut alueet, joista on mahdollista kehittää matkailu- ja virkistystoimintaa 

palveleva laaja kokonaisuus. 

 

Luontomatkailun kehittämisalue 

Merkinnällä osoitetaan merkittäviä luontomatkailun kehittämisalueita, joihin 

kohdistuu vähintään maakunnallisesti tai seudullisesti tärkeitä luonnon 

virkistyskäytön tai luontomatkailun kehittämistarpeita ja kehittämisresurssien 

kohdentamista, luonnon monikäytön ja luonnonsuojelun 

yhteensovittamistarpeita, ulkoilu- ym. reitistöjen kehittämistarpeita, 

matkailuelinkeinojen maankäytöllisten edellytysten turvaamistarpeita sekä 

maa- ja metsätalouden edellytysten turvaamis- ja yhteensovittamistarpeita 

muun maankäytön kanssa. 

Muutosalue 
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Suunnittelumääräys: 

Alueita kehitetään luonnon virkistyskäytön ja luontomatkailun kohdealueina. 

Luontomatkailua palvelevat rakenteet pyritään keskittämään näille alueille. 

Alueilla tulee varautua merkittäviin matkailijamäärien 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 rajoittuvan 

Natura -alueen suojelun perusteena olevia luonnonarvoja. Metsätalouskäyttöön 

tarkoitetuilla alueilla ei saa rajoittaa nykyisestään metsätalouden 

toimintaedellytyksiä. 

 
Alueiden erityisominaisuuksia kuvaavat merkinnät:  

PORONHOITOALUEEN RAJA  (koko kaava-alue) 

Merkinnällä osoitetaan poronhoitoalueen rajan sijainti Kainuussa.  

Suunnittelumääräys:  

Maankäytön suunnittelussa on turvattava porotalouden toiminta- ja 

kehittämisedellytykset. Matkailutoimintojen sijoittamisessa on otettava 

huomioon porotalouden tärkeät kohteet, kuten erotus- ja ruokintapaikat sekä 

pyyntiaidat.  

 

 

Aluevaraus- ja kohdemerkinnät: 

 
LOMA- JA MATKAI LUALUE 

Merkinnällä R osoitetaan matkailupalvelujen alueiden välittömässä 

läheisyydessä sijaitsevat loma-asumiselle ja matkailua palveleville toiminnoille 

varatut seudullisesti merkittävät alueet. 

Suunnittelumääräys: 

Loma- ja matkailualueiden yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on 

kiinnitettävä huomiota alueen tarkoituksenmukaiseen käyttöön loma-asunto- 

ja matkailutoimintojen kannalta, toimintojen mitoitukseen sekä aluevarausten 

yhteensovittamiseen. 

 
MAA - JA METSÄTALOUSVALTAISET ALUEET 

Merkinnällä M osoitetaan pääasiassa maa- ja metsätalouskäyttöön 

tarkoitettuja alueita. 

Rakentamismääräys: 

Alueelle saa rakentaa yleistä virkistyskäyttöä varten tarkoitettuja rakennuksia. 

Valtion retkeilyalueille sallitaan niiden yleisen virkistystoiminnan kannalta 

tarpeellinen rakentaminen. 

Suunnittelumääräys: 

Maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitettuja alueita voidaan käyttää alueen 

pääasiallista käyttötarkoitusta sanottavasti haittaamatta ja luonnetta 

muuttamatta myös erityislainsäädännön ohjaamana muihin tarkoituksiin, 

kuten luontais- tai muuhun elinkeinotoimintaan, turvetuotantoon, maa- ja 

kiviainesten ottoon, haja-asutusluonteiseen pysyvään ja loma-asumiseen sekä 

jokamiehen oikeuden rajoissa ulkoiluun ja retkeilyyn. Alueille voidaan perustaa 

yksityisiä suojelualueita. Ilman erityisiä perusteita hyviä ja yhtenäisiä 

peltoalueita ei tule ottaa taajamatoimintojen käyttöön. Maankäyttöä 

suunniteltaessa on tuettava metsätalousalueiden yhtenäisyyttä ja toimivuutta. 

 

Viivamerkinnät: 
YHDYSTIE 
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Merkinnällä osoitetaan seudullisesti tai matkailun kannalta erityisen 

merkittävät yhdystiet. Alueella on voimassa MRL:n 33.1 §:n mukainen 

ehdollinen rakentamisrajoitus. 

 

ULKOILUREI TTI 

Merkinnällä osoitetaan vähintään ylikunnalliset ja maakunnallisesti merkittävät 

yleisen liikkumisen kannalta tärkeät ohjeelliset ulkoilureitit. Reitit voidaan 

perustaa sopimuksilla tai ulkoilulain mukaisesti.  

1.2.3 Yleiskaava  

Ukkohallan yleiskaava on hyväksytty Hyrynsalmen kunnanvaltuustossa 11.3.1997. Yleiskaava on 

oikeusvaikutukseton.  

 

Yleiskaavassa muutosalue on matkailupalvelujen aluetta 

(RM-1). Yleiskaavassa on todettu asemakaavan tilanne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1.2.4 Asemakaava 

Ukkohallan asemakaava on hyväksytty 27.9 1993. Kortteli 37 on maatilojen talouskeskusten 

korttelialue. Alueelle saa rakentaa maatilamatkailun tarvitsemat majoitus-, huolto- ja kokoustilat.  
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1.2.5 Pohjakartta 

Kaavoituksen pohjakartta on hyväksytty 23.9.1992.  

 

Pohjakartalta puuttuu osa rakennuksista, mutta muutoksen kohteena olevalla alueella pohjakartta on 

ajantasainen.  

 

1.2.6 Rakennusjärjestys 

Hyrynsalmen kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.6.2013 ja otettu 

käyttöön 1.8.2013.  

 

2 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

2.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 

Kaavoituksen tarkoituksena on korjata asemakaava vastaamaan rakentamistilannetta, joka oli 

aikaisemmassa asemakaavoituksessa jätetty huomiotta. Loma-asuinrakennus on valmistunut 

vuonna1989, jo ennen asemakaavan laatimista. Lomarakennuksen sijaitseminen asemakaavan 

retkeily- ja ulkoilualueella vaikeuttaa kohteen luvanvaraista kunnostusta ja lisärakentamista.   

2.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 

Maanomistajat ovat ottaneet yhteyttä kuntaan, jotta asemakaavaan jäänyt virhe korjattaisiin.  2014 

asiaa on käsitelty maankäyttötoimikunnassa ja ympäristölautakunnassa ja kunnahallitus on tehnyt 

kaavoituspäätöksen 24.3.2015.  
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2.3 Osallistuminen ja yhteistyö 

2.3.1 Osalliset 

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.  

 

Kaavamuutoksella ei ole huomattavia laajoja vaikutuksia, joten osallisia ovat alueen maanomistajat 

sekä naapurina kunta.  

2.3.2 Vireilletulo 

Hyrynsalmen ympäristölautakunta on asettanut ranta-asemakaavan muutoksen vireille 27.3.2017 ja 

hyväksynyt osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavaluonnoksen. Kuulutus on julkaistu 

16.5.2017 Ylä-Kainuu-lehdessä ja asiasta on tiedotettu alueen maanomistajia.   

 

2.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 

Valmisteluvaihe 

Kaavoituksen yksityiskohdista on käyty neuvotteluja kaavoittajan ja maanomistajien kesken.  

 

Luonnoksen nähtävillä olo 16.5.-16.6.2017 kunnan teknisellä osastolla sekä www-sivuilla. 

Kuulutus Ylä-Kainuu-lehdessä, kunnan ilmoitustaululla sekä internetissä. 

Tiedottaminen kirjeitse tai sähköpostilla suunnittelualueen maanomistajille. 

Lausuntopyynnöt viranomaisille. 

 

Ehdotusvaihe 
 

  

2.3.4 Viranomaisyhteistyö 

Viranomaisyhteistyö hoidetaan lausunnoilla ja tarvittaessa järjestetään neuvotteluja.  

2.4 Asemakaavan tavoitteet 

Tavoitteena on saada asemakaava vastaamaan olemassa olevaa tilannetta niin, että rakennuksen 

hoitaminen ja esimerkiksi mahdollinen laajentaminen olisi mahdollista.  

2.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset  

Koska kyseessä on varsin pieni kaavamuutos, ei monia vaihtoehtoja ole ollut esillä. Tarve on ollut 

laajentaa korttelialuetta niin, että oleva rakennus sijoittuu sille. Vaihtoehtoja oli liittäminen osaksi 

AM-1 -korttelia tai oma rakennuspaikka. Neuvottelujen tuloksena oma rakennuspaikka katsottiin 

tarkoituksenmukaisemmaksi ja rakennukselle on osoitettu oma lomarakennuksen rakennuspaikka 

(RA). Rakennuspaikalle on osoitettu oma ohjeellinen kulkuyhteys E Nelosen kautta maastossa 

olevan ajoreitin mukaisesti.  

2.6 Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset  

28.11.2014 Maankäyttötoimikunta § 44, kaavoitusaloite 

18.12.2014 Ympäristölautakunta § 82 

24.3.2015 Kunnanhallitus § 68, kaavoituksen käynnistäminen 
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19.5.2015 Maankäyttötoimikunta § 6,  

27.3.2017 Ympäristölautakunta § 27, kaavoituksen vireille tulo, osallistumis- ja 

arviointisuunnitelman ja luonnoksen nähtäville asettaminen. 

16.5.2017 Kaavan vireilletulokuulutus 

2.7 Mielipiteet ja niiden huomioon ottaminen 

Kaavaluonnos oli nähtävillä 16.5–16.6.2017.  

 

Taulukossa on luonnoksesta esitetyt mielipiteet ja lausunnot sekä niihin annetut vastineet.  

 

Mielipiteet 

Osapuoli,   pvm Kannanotto Vastine ja/tai vaikutus kaavaan 

   

  

  

   

   

  

  

Lausunnot   

Osapuoli,  pvm Kannanotto Vastine ja/tai vaikutus kaavaan 
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3 ASEMAKAAVAN KUVAUS 

3.1 Kaavan rakenne 

3.1.1 Mitoitus 

Asemakaavan muutoksella korttelin nykyinen rakennusoikeus pysyy käytännössä samana (2083 

k-m² → 2090 k-m²). Erilliselle lomarakennuspaikalle osoitetaan 1597 m² rakennuspaikka, jolla on 

150 k-m² rakennusoikeutta. AM-1 -korttelin laajuus pysyy entisellään.  

 

Rakennuspaikkojen tehokkuus on e=0,09.   

 

 

3.1.2 Palvelut 

Suunnittelualueella ei ole palveluja. Alue tukeutuu Ukkohallan matkailukeskuksen ja kirkonkylän 

palveluihin.  

3.2 Aluevaraukset 

3.2.1 Korttelialueet 

AM-1  Maatilojen talouskeskusten korttelialue. 

Alueelle saa rakentaa maatilamatkailun tarvitsemat majoitus-, huolto- ja kokoustilat. 
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Merkinnällä on osoitettu voimassa olevassa kaavassa oleva korttelialue, jonka käyttö pysyy 

entisellään. Alueen rakennusoikeutta on vähennetty noin 150 k-m², joka on siirretty muodostuvalle 

uudelle lomarakennuspaikalle.  

 

RA  Loma-asuntojen korttelialue.  
 

Merkinnällä on osoitettu lomarakennuspaikka. Rakennusoikeus on osoitettu rakennuspaikka-

kohtaisesti.  

3.2.2 Muut alueet 

VR  Retkeily- ja ulkoilualue.  

 

Yleismääräyksissä on määrätty, että retkeily- ja ulkoilualueelle voidaan sijoittaa mm. sähkön-

jakeluverkkoon kuuluvia johtoja ja muuntamoita sekä vesi- ja lämpöhuoltoon liittyviä johtoja ja 

laitteistoja. 

 

3.3 Kaavan suhde yleiskaavaan 

Asemakaavan muutos on Ukkohallan yleiskaavan mukainen.  

3.4 Kaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin 

Kaava toteuttaa valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita.  

3.5 Kaavan vaikutukset 

3.5.1 Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön 

Kaavamuutoksella ei ole juurikaan vaikutuksia ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön. Nykyiseen 

kaavaratkaisun verrattuna rakentaminen sijoittuu laajemmalle alueelle.  

 

3.5.2 Vaikutukset maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon 

Kaavamuutoksella ei ole vaikutuksia.  

3.5.3 Vaikutukset kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja 
luonnonvaroihin 

Alueella on tehty luontoselvitys, jonka mukaan kaavan muuttamisella ei aiheuteta vahinkoa 

luonnonarvoille ja monimuotoisuudelle.  

3.5.4 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen 
sekä liikenteeseen 

Kokonaisrakennusoikeus alueella ei lisäänny, joten vaikutukset ovat vähäisiä.  

 

Uudelle RA-rakennuspaikalle kulku osoitetaan E Nelosen kautta, mikä lisää alueen liikennettä 

hivenen.   
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3.5.5 Vaikutukset maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun 
ympäristöön 

Kaavamuutoksella ei ole vaikutuksia.  

 

3.6 Kaavamerkinnät ja -määräykset 

 

3.7 Nimistö  

Kaava-alueen nimistö säilyy ennallaan. 

 

4 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 
Maanomistajat toteuttavat asemakaavaa omaan tahtiin.  

 

 



 

 

  

Asemakaavan seurantalomake 

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto 

Kunta 105 Hyrynsalmi Täyttämispvm 
17.05.201

7 

Kaavan nimi Ukkohallan asemakaavan muutos, Raita-aho, kortteli 37 

Hyväksymispvm   Ehdotuspvm   

Hyväksyjä   Vireilletulosta ilm. pvm 16.05.2017 
 

Hyväksymispykälä   Kunnan kaavatunnus   
 

Generoitu kaavatunnus   
   

Kaava-alueen pinta-ala [ha] 3,3438 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]   
 

Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]   Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 3,3438 
 

  
   

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 3,3438 100,0 2090 0,06 0,0000 3 

A yhteensä 2,0874 62,4 1940 0,09   -147 

P yhteensä             

Y yhteensä             

C yhteensä             

K yhteensä             

T yhteensä             

V yhteensä 1,0967 32,8     -0,1597   

R yhteensä 0,1597 4,8 150 0,09 0,1597 150 

L yhteensä             

E yhteensä             

S yhteensä             

M yhteensä             

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         

 



 

 

  

Alamerkinnät 

Aluevaraukset 
Pinta-ala 

[ha] 

Pinta-ala 

[%] 

Kerrosala [k-

m²] 

Tehokkuus 

[e] 

Pinta-alan muut. 

[ha +/-] 

Kerrosalan muut. [k-

m² +/-] 

Yhteensä 3,3438 100,0 2090 0,06 0,0000 3 

A yhteensä 2,0874 62,4 1940 0,09   -147 

AM 2,0874 100,0 1940 0,09   -147 

P yhteensä             

Y yhteensä             

C yhteensä             

K yhteensä             

T yhteensä             

V yhteensä 1,0967 32,8     -0,1597   

VR 1,0967 100,0     -0,1597   

R yhteensä 0,1597 4,8 150 0,09 0,1597 150 

RA 0,1597 100,0 150 0,09 0,1597 150 

L yhteensä             

E yhteensä             

S yhteensä             

M yhteensä             

W yhteensä             

 


