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Kaavoituskatsaus

Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa 
vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä (kaavoituskatsaus).

Kaavoituskatsauksen tavoitteena on antaa kokonaiskuva kunnan tämänhetkisestä yleis- ja asemakaavasuunnittelusta. Katsauksessa 
esitettyjen kohteiden lisäksi voi käynnistyä myös muita hankkeita, joista tiedotetaan erikseen. 

Suunnitteluvaihe Päätöksentekijä

1 Aloitusvaihe (OAS)

Vireilletulo ja osallistumis- ja 
arvioimisuunnitelma (OAS)

Tekninen lautakunta
Kaupunginhallitus

Kaava kuulutetaan vireille ja oas
asetetaan nähtäville 
(mahdollisuus antaa palautetta OAS:sta)

II Luonnosvaihe (kaavaluonnos)

Kaavaluonnoksen nähtäville asettaminen Tekninen lautakunta
Kaupunginhallitus

Kaavaluonnos asetetaan nähtäville 14 vrk tai
30 vrk ( mahdollisuus antaa mielipide 
luonnoksesta)

III Ehdotusvaihe (kaavaehdotus)

Kaavaehdotuksen nähtäville asettaminen Tekninen lautakunta
Kaupunginhallitus

Kaavaehdotus nähtävillä 30 vrk
(mahdollisuus antaa muistutus ehdotuksesta)

IV Kaavan hyväksyminen

Kaavan hyväksyminen Tekninen lautakunta
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

Kaavan voimaan kuuluttaminen Voimaan kuulutus valitusajan jälkeen



Asemakaavat

Suunnittelualue sijaitsee Kuhmon keskustan eteläpuolella olevalla Kantolan teollisuusalueella.

Kantolan alueen kehittämisen sekä viime vuosien uusien yritysten toiminnan alkaessa on tullut esille, että alueen 
maankäytön ratkaisuja, kuten aluevarauksia ja alueen määräyksiä on tarve tarkastella alueen toiminnan ja kehittämisen 
varmistamiseksi.

Kaupunginhallitus on käynnistänyt kaavoituksen ja hyväksynyt suunnitteluhankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
18.10.2016 § 298.  Kaavoitustyö on kuulutettu vireille 27.1.2017.

Suunnitteluhanke ei ole edennyt vuoden 2017 aikana.  Kaavaluonnos tulee nähtäville vuoden 2017 aikana.

Kantolan teollisuusalueen asemakaavamuutos

Käyttötarkoitukset ?

Laajennustarve ?

Liikennejärjestelyt ?



Suunnittelualue sijaitsee Kuhmon keskustassa Tuupalan alueella.

Uusi Tuupalan puukoulu valmistui loppuvuodesta 2017 ja käyttöönotto tapahtuu talvella 2018. 

Rakennushankkeen edetessä tuli ilmi, että vaikka rakentaminen on mahdollista voimassa olevan asemakaavan mukaisesti on 
alueen liikennejärjestelyjen onnistumiseksi syytä tarkastella aluetta kaavallisesti. 

Suunnittelualue on suurelta osin jo toteutunut ja hankkeen tarkoituksena on varmistaa jatkossa  alueen liikennejärjestelyt ja 
päivittää mahdollisesti alueen kaavamääräyksiä. 

Kaavahanke käynnistyy talvella 2018.

Tuupalan koulualueen asemakaavamuutos 

Kaavamääräykset
käyttötarkoitukset

Uudet
liikennejärjestelyt

Suunnittelualueen
rajausluonnos

Uudet
liikennejärjestelyt



Ranta-asemakaavat

Kaava-alue sijoittuu Jonkerin kylän läheisyyteen ja suunnittelualue käsittää miltei koko Jonkeri järven ranta-alueen.  Jonkerin
järvi on suuri miltei rakentamaton erämaatyyppinen järvi, joka pyritty huomiomaan kaavoituksessa. Kaava-alue on Tornator
Oy:n omistuksessa ja kaavan laatijana toimii FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy:n Oulun toimisto Tornator Oy:n 
toimeksiannosta.

Kaupungin valtuusto hyväksyi kaavan 18.2.2014. Kaavan hyväksymispäätöksestä jätettiin valitus hallinto-oikeuteen koskien 
alueen luonto- , kulttuuri ja virkistysarvoja.  Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen 29.2.2016, jonka jälkeen Pohjois-Suomen 
hallinto-oikeuden päätökseen on haettu  muutosta Korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

Korkein hallinto-oikeus antoi ratkaisun kesällä  2017, jolla se kumosi Kuhmon kaupunginvaltuuston hyväksymispäätöksen.

Alueen maanomistajan, kaavan laatijan ja viranomaisten käymässä työneuvottelussa todettiin, että maanomistaja haluaa 
viedä edelleen kaavahanketta eteenpäin.

Kaavatyö jatkuu vuoden 2018 aikana mahdollisesti uuden kaavaehdotuksen muodossa.

Jonkerin ranta-asemakaava

Ei voimaan tullutta kaavaa.



Kimmo Kaava on laatinut maanomistajan aloitteesta Kellojärven länsirannalle ja pohjoisempana olevalle Korpijärvelle ranta-
asemakaavaa.  Suunnittelualue on yksityisessä ja UPM Kymmene Oyj omistuksessa.

Kaavoituksen tarkoituksena on ollut suunnitella alueen maankäyttö siten, että maanomistajat voivat käyttää, suunnitella ja 
hyödyntää omistamaansa aluetta tavanomaiseen lomarakentamiseen ja pysyvään asumiseen. 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavaehdotuksen 19.12.2017 § 111, siten että 1.vaihemaakuntakaavakaavan  mukaisella 
melualueella olevat rakennuspaikat jätettiin pois.

Kellojärven-Korpijärven ranta-asemakaavan laajennus

Kaavan Hiekkaniemen aluetta



Suunnittelu-alue sijaitsee Lammasjärven eteläosassa UPM Kymmene Oyj:n omistamilla ranta-alueilla. 

Ranta-asemakaavan tavoitteena on ollut osoittaa tilojen ranta-alueille lomarakennuspaikkoja parhaiten rakentamiseen 
soveltuville paikoille ja keskittämään rakentaminen mahdollisuuksien mukaan isoimpien järvien ranta-alueille. Kaavan 
laatijana toimi FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n Kuopion toimisto. Kaavaehdotuksessa suunnittelualueelle oli osoitettu 68 
lomarakennuspaikkaa sekä maa-ja metsätalousalueita. 

Lammasjärven alueen ja Tuhkaniemen ranta-asemakaava on kuulutettu voimaan 6.6.2017.

Lammasjärven alueen ranta-asemakaava ja 
Tuhkaniemen ranta-asemakaavan muutos 



Kaava-alue sijoittuu Vartiusjärvelle. Kaava-alue on UPM Kymmene Oyj:n omistamilla mailla ja kaavan laati Kimmo Kaava. 
Kaavaehdotus oli nähtävillä loppuvuodesta 2016. Kaavaehdotuksessa oli 17 omarantaista lomarakennuspaikkaa. 

Kaava kuulutettiin voimaan 30.5.2017.

Vartiusjärven ranta-asemakaava 



Kaava- alue sijaitsee Lentiirajärvellä Lentiiran eteläpuolella. Kaava-alue on pääosin UPM Kymmene Oyj:n omistamilla mailla 
ja kaavan laati Kimmo Kaava.

Kaavaehdotus oli nähtävillä loppuvuodesta 2016.  Kaava kuulutettiin voimaan 30.5.2017.

Niskanselän ranta-asemakaava



Kimmo Kaava on laatinut ranta-asemakaavan muutoksen Lentiiran pohjoispuolella olevalle Pykälikön ranta-asemakaavalle.

Kaavan laatiminen lähti liikkeelle eräiden maanomistajien aloitteesta v. 2015 kevättalvella.

Kaavamuutoksessa lisättiin rakennuspaikkojen rakennusoikeutta ja joitakin rakennuspaikkoja laajennettiin. 

Kaava kuulutettiin voimaan 30.5.2017.

Pykälikön ranta-asemakaavan muutos



Kaava-alue alue sijaitsee Viiksimossa. Kaavoitustyön tarkoituksena on ollut laatia tavanomainen, omarantainen ranta-
asemakaava. Kaava-alue on UPM Kymmene Oyj:n omistamilla mailla ja kaavan laati Kimmo Kaava.

Kaava kuulutettiin voimaan 22.9.2017

Viiksimon ranta-asemakaava



Yleiskaavat

Suunnittelualue on keskustaajaman välittömässä läheisyydessä jatkaen keskustaajaman kaava-aluetta.

Alueella on noin 120 km rantaviivaa sekä runsaasti saaria, joista osa on hyvin suuria. Yleiskaavoituksen ja 
kaavoituspäätöksen pohjaksi on Lammasjärvelle laadittu vuoden 2017 aikana mitoitusselvitys sekä kysely alueen 
maanomistajille. Kyselyn avulla kerättiin maanomistajilta tietoa rakentamispaineesta sekä muista alueen 
suunnittelutarpeista.

Suunnitteluhanke käynnistyy alkuvuodesta 2018 ja kaavan valmistumistavoitteena on vuosi 2019. 

Kaavatyön tuloksena on oikeusvaikutteinen rantaosayleiskaava, jolla on ratkaisu rantojen käyttö rakentamisen ja ei 
rakennettavien alueiden osalta. Kaavan voimaan tultua emätiloilla on yhtäläinen mahdollisuus rakentamiseen ympäristö 
ja luonnonolosuhteet huomioiden. 

Lammasjärven rantaosayleiskaava



Maakuntakaavoitus

• Maankäyttö- ja rakennuslain (132/99) mukainen maakuntakaava 
on alueiden käytön suunnittelua ohjaava yleispiirteinen 
suunnitelma. Maakuntakaavassa esitetään alueiden käytön ja 
yhdyskuntarakenteen periaatteet sekä osoitetaan maakunnan 
kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita kuten taajama-alueita, 
liikenneväyliä, virkistys- ja matkailualueita sekä 
luonnonsuojelualueita.

• Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa kuntien 
yleis- ja asemakaavoja. Myös viranomaisten tulee ottaa 
maakuntakaava huomioon niiden alueidenkäyttöä koskevassa 
suunnittelussa ja päätöksenteossa.

• Kainuussa on kolme voimassa olevaa maakuntakaavaa:

• Kainuun maakuntakaava 2020, joka hyväksyttiin Kainuun 
maakuntavaltuustossa 7.5.2007 ja vahvistettiin 
valtioneuvostossa 29.4.2009.

• Kainuun 1. vaihemaakuntakaava, joka hyväksyttiin 
maakuntavaltuustossa 19.3.2012 ja vahvistettiin 
ympäristöministeriössä 19.7.2013.

• Kainuun kaupan vaihemaakuntakaava, joka hyväksyttiin 
maakuntavaltuustossa 1.12.2014 ja vahvistettiin 
ympäristöministeriössä 7.3.2016.

• Kainuussa on vireillä kaksi maakuntakaavaa:

• Kainuun tuulivoimamaakuntakaava, jonka  
Maakuntavaltuusto on hyväksynyt. Kaava on 
vahvistettavana ympäristöministeriössä.

• Kainuun kokonaismaakuntakaavan 2020 tarkistaminen

• Maakuntakaavoitusta koskevista asioista lisätietoa Kainuun 
liiton sivuilla: www.kainuunliitto.fi/maakuntakaavoitus

http://www.kainuunliitto.fi/maakuntakaavoitus
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