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1111 PERUSPERUSPERUSPERUSTTTTIEDOTIEDOTIEDOTIEDOT    
 
1.11.11.11.1 Kaavan nimi ja tarkoitusKaavan nimi ja tarkoitusKaavan nimi ja tarkoitusKaavan nimi ja tarkoitus    
 

Kantolan teollisuusalueen asemakaavamuutos.  
 
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.  
 

1.21.21.21.2 KaavaKaavaKaavaKaava----alueen sijaintialueen sijaintialueen sijaintialueen sijainti    
 

Kaavoitettava alue sijaitsee Kuhmon keskustan eteläpuolella olevalla Kantolan teollisuusalu-
eella.  
 

1.31.31.31.3 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoistaLuettelo selostuksen liiteasiakirjoistaLuettelo selostuksen liiteasiakirjoistaLuettelo selostuksen liiteasiakirjoista    ja muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvi-ja muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvi-ja muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvi-ja muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvi-
tyksistä ja lähdemateriaalistatyksistä ja lähdemateriaalistatyksistä ja lähdemateriaalistatyksistä ja lähdemateriaalista    

    
Seurantalomake. 
Keskustaajaman osayleiskaava ja sen selvitykset 
Maakuntakaava 
Luontoselvitys (täydennys 2018 kesällä) 
Aikaisemmat aluetta koskevat asemakaava-asiakirjat 
Kantolan MasterPlan- suunnitelma 
 

2222 TTTTIIVISTELMÄIIVISTELMÄIIVISTELMÄIIVISTELMÄ    
 
2.12.12.12.1 Kaavaprosessin vaiheetKaavaprosessin vaiheetKaavaprosessin vaiheetKaavaprosessin vaiheet    
 

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.  
 
Kantolan alueelle on laadittu Master Plan- suunnitelma, joka on toiminut kaavaprosessin 
yhtenä lähtökohtana.  
 
Maankäytöllisinä toimenpiteinä oli tullut esille tarve teollisuusalueen rajaamisesta omaksi 
yhtenäiseksi teollisuusalueeksi. Tähän pääsyitä on kaksi. Ensimmäiseksi rajattu alue mah-
dollistaa polttoöljyn käyttämisen liikenteessä teollisuusalueen sisällä. Alueen rajaus mahdol-
listaa myös olemassa olevan laitteiston käytön koko alueella. Toiseksi alueen rajaus poistaa 
alueelta sivullisen liikenteen ja muuttaa ympäristön turvallisemmaksi. Alueella liikkuu tule-
vaisuudessa enenevässä määrin raskasta liikennettä.  
 
Lisäksi esille on tullut alueen laajentamismahdollisuudet, kuten esim. järven rannan varaa-
minen teollisuuskäyttöön ja mahdolliset uudet kulkuyhteydet alueelle.  Suunnitteluhank-
keessa tarkistetaan myös alueen kaavamääräyksiä sekä annetaan mahdollisesti tarkkojakin 
rakennustapaohjeita tulevaisuutta ajatellen. 
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Kaavaprosessi käynnistyi alkuvuodesta 2017 vireilletulolla. Kaavaluonnos nähtävillä … 
 
Täydentyy kaavaprosessin kuluessa…. 
 

2.22.22.22.2 AsemakaavaAsemakaavaAsemakaavaAsemakaava    
 
Kaavassa Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueita on laajennettu suunnittelualueen 
pohjoisosassa Lammasjärven suuntaan. Lisäksi kortteleiden ja tonttien kaavamääräykseton 
tarkistettu ja ajantasaistettu. Täydentyy… 
  
 

2.32.32.32.3 Asemakaavan toteuttaminenAsemakaavan toteuttaminenAsemakaavan toteuttaminenAsemakaavan toteuttaminen    
 

Asemakaava-alue on suurelta osin toteutunutta teollisuusaluetta. Kuhmon kaupunki valvoo 
rakennuslupien ja maankäyttösopimusten avulla alueen toteutumista 
 

3333 LÄHTÖKOHDATLÄHTÖKOHDATLÄHTÖKOHDATLÄHTÖKOHDAT    
 
3.13.13.13.1 Selvitys suunnittelualueen oloistaSelvitys suunnittelualueen oloistaSelvitys suunnittelualueen oloistaSelvitys suunnittelualueen oloista    
 
 
3.1.1 Alueen yleiskuvaus 
 

Suunnittelualue käsittää pääsosin teollisuustontteja (T), virkistysalueita (VL) alueen reunal-
la  ja katualueita. Alue on pääosin rakennettua teollisuus aluetta.  
 

3.1.2 Luonnonympäristö  
 

Alueen luonnonympäristön perusselvitys perustuu vuonna 2007 tehtyyn luontoselvitykseen 
ja sitä täydentävään kesällä/syksyllä 2018 tehtävään täydennykseen.   
 

Suunnittelualueella ei ole tiedossa uhanalaisten kasvien esiintymiä. Suunnittelualueella ei 
ole myöskään todettuja luonnonsuojelu- tai metsälaissa suojeltuja luonnonympäristöjä.. 
 
1.Suunnittelualueen länsiosassalänsiosassalänsiosassalänsiosassa teollisuusalueen ja asuinalueen välissä on pohjois-
eteläsuuntainen metsävyöhyke, jonka keskellä kulkee sähkölinja. Kasvillisuus on puolukka-
mustikkatyypin kuivahkoa mäntykangasta, paikoin jo tuorettakin. Kuusen ja männyn ohel-
la ei juuri muuta puustoa esiinny. Puusto on tasaikäistä. Maapuita tai pystykeloja ei esiinny. 
Kenttäkerroksen lajisto on tavanomaista ja metsäkaistaleen reunoilla myös kulttuurivaikut-
teista. Lajistostoa on mm. puolukka, mustikka, kanerva, kangasmaitikka, sanajalka, kulta-
piisku, variksenmarja, metsäalvejuuri. Pohjakerroksessa on melko runsaasti sammalia. 
 
2.Siirryttäessä lähemmäksi rantaa muuntuu kasvillisuus hieman rehevämpään suuntaan 
etenkin kenttäkerroksen lajiston osalta: mustikka on selvä valtalaji ja sen lisäksi esiintyy li-
säksi oravanmarjaa ja metsäkastikkaa, metsäalvejuurta jne. Puusto on verraten nuorta.  
 
3.Idemmäksi siirryttäessä säilyy kasvillisuus pääosin samantyyppisenä. Maaston korkeuden 
mukaan perusmetsätyyppi on kenttäkerroksen osalta joko tuoretta kangasta tai kuivahkoa 
kangasta. Puusto on pääosin mäntyvaltaista. Lehtipuustoa ei juurikaan esiinny aivan ranta-
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törmää lukuun ottamatta. Hieman etäämpänä rannasta on hieman kalliota näkyvissä, mutta 
avokallioalueet ovat pieniä. Polustoa on alueella runsaasti, mikä viitannee aktiiviseen käyt-
töön virkistysalueena.  
 
4.Rannan tuntumassa on pieni selvästi muuta ympäristöä rehevämpi painanne, jossa valta-
puuna on kuusta ja sekapuuna mäntyä, harmaaleppää ja koivua sekä pajua. Maaperä on lie-
västi soistunutta. Kasvillisuudessa on mm suo-orvokkia, ruohokanukkaa, metsäkortetta, 
oravanmarjaa, karhunputkea jne. Ranta on myös tällä kohtaa lohkareinen. 
 
5.Lahdelman itäpuolella oleva niemialue on taasen tavanomaista kuivahkoa mäntykangasta, 
jossa puusto muodostuu pääosin tasaikäisestä männystä. Huomionarvoista sen sijaan on, et-
tä niemeltä avautuu komea näkymä lahdelle, joka on myös kivinen ja osin jopa lohkareinen.  
 
6.Lahden reunalla on kasvillisuus hieman tavanomaista rehevämpää, mutta maasto nousee 
melko nopeasti kohti teollisuusaluetta noustaessa ja samalla kasvillisuus muuntuu kuivah-
koksi kankaaksi. Alueelta on hakattu runsaasti puustoa ja jäljellä on vain yksittäisiä mäntyjä. 
Kasvillisuus jatkuu samantyyppisenä aina seuraavalle niemelle johtavalle tielle asti. 
 
7.Olemassa olevan mökin ympäristö on edellä kuvatun kaltainen ja pihapiirin läheisyyteen 
niemen itäosaan on tuotu hiekkaa. 
 
8.Seuraava lahti on maisemallisesti erittäin edustava. Lahti on laajasti kivinen, muutamis sa 
paikoissa jopa lohkareinen ja alueen keskivaiheilla on kasvillisuus monimuotoisen rehevää. 
 
9.Ranta-alueelta maalle päin maasto nousee nopeasti kohden teollisuusaluetta ja muuttuu 
samalla kuivahkoksi kankaaksi. Kenttäkerroksen lajisto on tavanomainen ja laajojen hak-
kuiden takia se on myös voimakkaasi heinittynyt. Saaren kohdalla, aivan rannan tuntumas-
sa on samantyyppinen rehevä painanne kuin edellä kuvattiin. Puusto on pääosin kuusta ja 
koivua ja myös harmaaleppää ja haapaa esiintyy melko runsaasti. Kenttäkerroksen lajistossa 
on mm oravanamarjaa, korpi-imarretta, metsätähteä, metsäkastikkaa, suo-orvokkia, lilluk-
kaa, lakkaa, kurjenjalkaa, ranta-alpia jne. 
 
10.Edelleen lahdelmasta itäänpäin siirryttäessä suunnittelualueen kasvillisuus on mäntyval-
taista kangasta aina rannan lähellä olevalle täyttömaalle asti. Myös etäämpänä rannasta säi-
lyy kasvillisuus samantyyppisenä. Täytölle johtavan tien länsipuolella on nuorta koivu-
kuusi sekapuustoa. Kenttäkerroksen lajisto on hyvin tavanomaista. Edellä mainitun seka-
puustoa kasvavan alueen eteläpuolella on nuorta mäntykangasta. 
 
11.Huomionarvoinen metsäalue sijaitsee aivan suunnittelualueen itärajalla; täytölle johta-
van tien ja suunnittelualueen itärajan välissä on melko järeää tuoretta kuusikangasta. Kent-
täkerroksen lajisto on tuoreelle kuusikolle tyypillinen: mustikka, puolukka, metsäalvejuuri 
jne. 
 
Luontoselvityksien perusteella alueella ei ole ns. lakikohteita mutta kuitenkin muutamia 
huomionarvoisia kohteita, jotka ominaisuuksiltaan erottuvat muusta niihin rajoittuvasta 
ympäristöstä.  
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3.1.3 Rakennettu ympäristö 
 

Suunnittelualue on suurelta osin rakennettua teollisuusaluetta. Tonttien rakennukset ovat 
teollisuushalleja, toimistotiloja ja varastorakennuksia. Alueelle on rakennettu kadut, kun-
nallistekniikkaa (vesi- ja viemäriverkosto) ja kaukolämpöverkosto. 
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3.1.4 Maanomistus 
 

Alue on Kuhmon kaupungin omistuksessa ja alueella toimivien yrittäjien hallinnassa tai 
omistuksessa. 

    
3.23.23.23.2 SuunnittelutilanneSuunnittelutilanneSuunnittelutilanneSuunnittelutilanne    
 
3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 
 

Valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteetValtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteetValtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteetValtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet    
    
Valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteetValtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteetValtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteetValtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet    
    
Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 14.12.2017. Päätöksellä 
valtioneuvosto korvaa valtioneuvoston vuonna 2000 tekemän ja 2008 tarkistaman pää-
töksen valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. 
 
Valtioneuvoston päätös tulee voimaan 1.4.2018. Päätöksen voimaan tullessa valmisteilla 
oleva kaava voidaan hyväksyä päätöksen estämättä 30.9.2018 mennessä, mikäli kaavaeh-
dotus on asetettu julkisesti nähtäville ennen päätöksen voimaan tuloa. Päätöksen voimaan 
tullessa valmisteltavana oleva muu päätös tai toimenpide voidaan päätöksen estämättä 
tehdä 30 päivään syyskuuta 2018 mennessä.  
 
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tavoitteet on otettava huomioon ja niiden toteut-
tamista on edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja valtion viran-
omaisten toiminnassa. 
 
VALTAKUNNALLISVALTAKUNNALLISVALTAKUNNALLISVALTAKUNNALLISET ALUEIDET ALUEIDET ALUEIDET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEETENKÄYTTÖTAVOITTEETENKÄYTTÖTAVOITTEETENKÄYTTÖTAVOITTEET    
    
Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen     
 
Edistetään koko maan monikeskuksista, verkottuvaa ja hyviin yhteyksiin perustuvaa alue-
rakennetta, ja tuetaan eri alueiden elinvoimaa ja vahvuuksien hyödyntämistä. Luodaan 
edellytykset elinkeino-ja yritystoiminnan kehittämiselle sekä väestökehityksen edellyttä-
mälle riittävälle ja monipuoliselle asuntotuotannolle.  
 
Luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yhdyskuntakehitykselle, joka tu-
keutuu ensisijaisesti olemassa olevaan rakenteeseen. Suurilla kaupunkiseuduilla vahviste-
taan yhdyskun-tarakenteen eheyttä.  
 
Edistetään palvelujen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueiden hyvää saavutettavuutta eri väes-
töryhmien kannalta. Edistetään kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä sekä viestintä-, 
liikkumis-ja kuljetuspalveluiden kehittämistä.  
 
Merkittävät uudet asuin-, työpaikka-ja palvelutoimintojen alueet sijoitetaan siten, että ne 
ovat joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kannalta hyvin saavutettavissa.  
 
Tehokas liikennejärjestelmä Tehokas liikennejärjestelmä Tehokas liikennejärjestelmä Tehokas liikennejärjestelmä     
    
Edistetään valtakunnallisen liikennejärjestelmän toimivuutta ja taloudellisuutta kehittä-
mällä ensisijaisesti olemassa olevia liikenneyhteyksiä ja verkostoja sekä varmistamalla edel-
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lytykset eri liikennemuotojen ja -palvelujen yhteiskäyttöön perustuville matka-ja kuljetus-
ketjuille sekä tavara-ja henkilöliikenteen solmukohtien toimivuudelle.  
 
Turvataan kansainvälisesti ja valtakunnallisesti merkittävien liikenne-ja viestintäyhteyk-
sien jat-kuvuus ja kehittämismahdollisuudet sekä kansainvälisesti ja valtakunnallisesti 
merkittävien satamien, lentoasemien ja rajanylityspaikkojen kehittämismahdollisuudet.  
 
Terveellinen ja turvallinen elinympäristö Terveellinen ja turvallinen elinympäristö Terveellinen ja turvallinen elinympäristö Terveellinen ja turvallinen elinympäristö     
 
Varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin.  Uusi 
rakentaminen sijoitetaan tulvavaara-alueiden ulkopuolelle tai tulvariskien hallinta varmis-
tetaan muutoin.  
 
Ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta aiheutuvia ympäristö-ja terveys-
haittoja.  
 
Haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä aiheuttavien toimintojen ja vaiku-
tuksille herkkien toimintojen välille jätetään riittävän suuri etäisyys tai riskit hallitaan 
muulla tavoin.  
 
Suuronnettomuusvaaraa aiheuttavat laitokset, kemikaaliratapihat ja vaarallisten aineiden 
kuljetus-ten järjestelyratapihat sijoitetaan riittävän etäälle asuinalueista, yleisten toiminto-
jen alueista ja luonnon kannalta herkistä alueista.  
 
Otetaan huomioon yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden tarpeet, erityisesti maanpuolus-
tuksen ja rajavalvonnan tarpeet ja turvataan niille riittävät alueelliset kehittämisedellytyk-
set ja toiminta-mahdollisuudet.  
 
Elinvoimainen luontoElinvoimainen luontoElinvoimainen luontoElinvoimainen luonto----ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat     
 
Huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön 
arvojen turvaamisesta.  
 
Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden ja ekologisten yh-
teyksien säilymistä.  
 
Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyydestä sekä viheralueverkos-
ton jat-kuvuudesta.  
 
Luodaan edellytykset bio-ja kiertotaloudelle sekä edistetään luonnonvarojen kestävää hyö-
dyntämistä. Huolehditaan maa-ja metsätalouden kannalta merkittävien yhtenäisten vilje-
ly-ja metsä-alueiden sekä saamelaiskulttuurin ja -elinkeinojen kannalta merkittävien alu-
eiden säilymisestä.  
 
Uusiutumiskykyinen energiahuolto Uusiutumiskykyinen energiahuolto Uusiutumiskykyinen energiahuolto Uusiutumiskykyinen energiahuolto     
 
Varaudutaan uusiutuvan energian tuotannon ja sen edellyttämien logististen ratkaisujen 
tarpeisiin. Tuulivoimalat sijoitetaan ensisijaisesti keskitetysti usean voimalan yksiköihin.  
Turvataan valtakunnallisen energiahuollon kannalta merkittävien voimajohtojen ja kau-
kokuljettamiseen tarvittavien kaasuputkien linjaukset ja niiden toteuttamismahdollisuu-
det. Voimajohtolinjauksissa hyödynnetään ensisijaisesti olemassa olevia johtokäytäviä.    
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MaakuntakaavaMaakuntakaavaMaakuntakaavaMaakuntakaava    
    
Kainuun koko maakunnan käsittävä Kainuun maakuntakaava 2020 hyväksyttiin Kainuun 
maakuntavaltuustossa 7.5.2007. Valtioneuvosto vahvisti Kainuun maakuntakaavan 
29.4.2009.  
 

 
 
Maakuntakaavassa suunnittelualuetta koskee kaavamerkintä 

 
  Taajamatoimintojen alue 
 
 
Merkinnällä A  osoitetaan asumisen, hallinnon, palveluiden, teollisuuden ym.  
työpaikka-alueiden ja taajamatoimintojen sijoittumisalueita niihin liittyvine  
liikenne- virkistys-, puisto- ja erityisalueineen.  
 
Suunnittelumääräys: 
Taajamatoimintojen alueen suunnittelussa hajanaisesti ja vajaasti rakennetuilla  
alueilla tulee edistää yhdyskuntarakenteen eheyttämistä sekä taajaman ydin- 
alueen kehittämistä toiminnallisesti ja taajamakuvallisesti selkeästi hahmottu- 
vaksi keskukseksi. Suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota taajama-alueiden  
viihtyisyyteen, uudisrakentamisen sopeuttamiseen rakennettuun ympäristöön,  
kevyen liikenteen toimintamahdollisuuksiin ja liikenneturvallisuuteen.  
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja rakentamisessa on varmistettava, että alu 
eella sijaitsevien kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkei 
den kohteiden kulttuuri- ja luonnonperintöarvot säilyvät  
    
Aluetta koskevat myösAluetta koskevat myösAluetta koskevat myösAluetta koskevat myös    Maakuntakaavan yleismääräykset, joista olennaisemmin;Maakuntakaavan yleismääräykset, joista olennaisemmin;Maakuntakaavan yleismääräykset, joista olennaisemmin;Maakuntakaavan yleismääräykset, joista olennaisemmin;    
    
    
Liikenneturvallisuus  
Yleinen suunnittelumääräys: 
Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa ja muussa alueiden käyttöä koskevassa  
suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota liikenneturvallisuuden edis- 
tämiseen sekä sujuvan ja hyvän liikenneympäristön saavuttamiseen. 
 
Kainuun maakuntavaltuusto on päättänyt käynnistää maakuntakaavan laatimisKainuun maakuntavaltuusto on päättänyt käynnistää maakuntakaavan laatimisKainuun maakuntavaltuusto on päättänyt käynnistää maakuntakaavan laatimisKainuun maakuntavaltuusto on päättänyt käynnistää maakuntakaavan laatimisen Kai-en Kai-en Kai-en Kai-
nuun kokonaismaakuntakaavan tarkistamiseksi 1.6.2015nuun kokonaismaakuntakaavan tarkistamiseksi 1.6.2015nuun kokonaismaakuntakaavan tarkistamiseksi 1.6.2015nuun kokonaismaakuntakaavan tarkistamiseksi 1.6.2015....    
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Kainuun maakuntakaavan tarkistamisen tavoitevaiheeseen liittyen on valmistunut "Kai-
nuun maakuntakaavan tarkistaminen, Lähtökohdat ja tavoitteet" -raporttiluonnos. Rapor-
tissa kuvataan mm. tiedossa olevat maakuntakaavoituksen muutostarpeet sekä tavoitteet 
valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti. 
 
Kokonaismaakuntakaavan luonnos nähtävillä syksyllä 2018. 
    
Kaupan maakuntakaavaKaupan maakuntakaavaKaupan maakuntakaavaKaupan maakuntakaava    
    
Kainuun maakuntavaltuusto hyväksyi 1.12.2014 Kainuun kaupan vaihemaakuntakaavan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
TuulivoimamaakunTuulivoimamaakunTuulivoimamaakunTuulivoimamaakuntakaavatakaavatakaavatakaava    
    
    
    
    
Kainuun kaupan vaihemaakuntakaavassa ei ole suunnittelualuetta koskevia merkintöjä lu-
kuunottamatta yleismääräystä:  
 
Merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön tai myymäläkeskittymän koon 
alaraja keskustatoimintojen alueen ulkopuolella: 
 
Päivittäistavarakauppa: 
Kajaanin taajamatoimintojen alueella 4000 k-m2, Taajamatoimintojen alueella 3000 k-
m2, Muualla Kainuussa 2000 k-m2 
 
Tilaa vaativa erikoistavarakauppa: 
Kajaanin taajamatoimintojen alueella 10000 k-m2, Kuhmon, Paltamon, Sotkamon ja 
Suomussalmen taajamatoimintojen alueilla 5000 k-m2, Muualla Kainuussa 3000 k-m2 
 
Muu erikoistavarakauppa: 
Kajaanin taajamatoimintojen alueella 5000 k-m2, Muualla Kainuussa 3000 k-m2 
 
Taajamatoimintojen alueella tarkoitetaan Kainuun maakuntakaava 2020:n taajamatoi-
mintojen alueita (A -aluevarausmerkintä ja A -kohdemerkintä). 
    
Kainuun maakuntavaltuusto käynnisti Kainuun tuulivoimamaakuntakaavanKainuun tuulivoimamaakuntakaavanKainuun tuulivoimamaakuntakaavanKainuun tuulivoimamaakuntakaavan laatimisen 
25.3.2013 tehdyllä päätöksellä. Kaavassa osoitetaan valtakunnallisten alueidenkäyttöta-
voitteiden mukaisesti tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat alueet Kainuussa.  
 
Kainuun maakuntavaltuusto hyväksyi 30.11.2015 tuulivoimamaakuntakaavan.  
 
Tuulivoimamaakuntakaavassa ei ole suunnittelualuetta koskevia merkintöjä.  
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YleiskaavaYleiskaavaYleiskaavaYleiskaava    
    
Alueelle on voimassa vuonna 2014 hyväksytty osayleiskaava. 
 

 
 
 
Yleiskaavassa alue on pääosin Teollisuus ja varastoaluetta (T). Lisäksi aluetta koskevat 
yleiskaavan yleismääräykset.  
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AsemakaavaAsemakaavaAsemakaavaAsemakaava    
    
Suunnittelualueella on voimassa asemakaava. 

 
RakennusjärjestysRakennusjärjestysRakennusjärjestysRakennusjärjestys    
    
Kaupungin valtuusto on hyväksynyt 15.9.2015 uuden rakennusjärjestyksen, joka on tul-
lut voimaan 1.1.2016. 
 
PohjakarttaPohjakarttaPohjakarttaPohjakartta    
    
Asemakaavan pohjakartta täyttää MRL:n 54a §:n asettamat vaatimukset ja vastaa kaavan 
laatimisajankohdan olosuhteita. 
 

4444 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUNASEMAKAAVAN SUUNNITTELUNASEMAKAAVAN SUUNNITTELUNASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN    VAIHEETVAIHEETVAIHEETVAIHEET    
 
4.14.14.14.1 Asemakaavan suunnittelun tarveAsemakaavan suunnittelun tarveAsemakaavan suunnittelun tarveAsemakaavan suunnittelun tarve    
 

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. 
 

4.24.24.24.2 Suunnittelun käynnistäminen jaSuunnittelun käynnistäminen jaSuunnittelun käynnistäminen jaSuunnittelun käynnistäminen ja    sitä koskevat päätöksetsitä koskevat päätöksetsitä koskevat päätöksetsitä koskevat päätökset    
 

Suunnittelu on käynnistetty syksyllä 2016. Kaupunginhallitus on päättänyt 18.10.2016 § 
298 kaavan vireille tulosta osallistumis- ja arviointisuunnitelman hyväksymisellä. 
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4.34.34.34.3 Osallistuminen ja yhteistyöOsallistuminen ja yhteistyöOsallistuminen ja yhteistyöOsallistuminen ja yhteistyö    
 
4.3.1 Osalliset 
 

Maankäyttö ja rakennuslain mukaan osallisia ovat alueen maanomistajien lisäksi kaikki, 
joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava huomattavasti vaikuttaa, sekä vi-
ranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Näin ollen osallisia 
ovat mm. alueen käyttäjät, lähialueen asukkaat, yritykset, yhtiöt, järjestöt, kunnan luot-
tamuselimet, viranomaiset, maanomistajat sekä muut tahot, joilla on intressiä kaavoitusta 
koskevissa asioissa. Tässä hankkeessa osallisia ovat; 
 

• viranomaistahot; Kainuun ELY –keskus, Kainuun liitto, Kainuun Museo, Kai-
nuun pelastuslaitos ja Pohjois-Pohjanmaan ELY –keskus. 

• kaava-alueen toimijat(yritykset), maanomistajat ja maan haltijat 
• kaavan vaikutusalueen asukkaat 
• muut alueella osalliset toimivat yhteisöt 

 
4.3.2 Vireilletulo 
 

Asemakaavamuutos hankkeen vireilletulosta on kuulutettu paikallislehti Kuhmolaisessa, 
kaupungin www-sivuilla ja kaupungin ilmoitustaululla 27.1.2017 
 

4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 
 

• Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 27.12017 lähtien. 
• Kaavaluonnos oli nähtävillä .. 
• Kaava oli virallisesti ehdotuksena nähtävillä.. 
• Kaupunginhallitus hyväksyi kaavan  
• Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavan  

 
 

4.3.4 Viranomaisyhteistyö 
 

Kaavahankkeesta on pyydetty lausunnot viranomaisilta. .Täydentyy 
 

4.44.44.44.4 Asemakaavan tavoitteetAsemakaavan tavoitteetAsemakaavan tavoitteetAsemakaavan tavoitteet    
 

”Puutuoteteollisuuden ja Kantolan alueen systemaattinen kehittäminen ovat Kuhmon kau-
pungin pitkäaikaisia tavoitteita. Kehittämisellä luodaan koko Kainuuseen arvokasta osaa-
mista ja liiketoimintaa, joka perustuu alueen omien luonnonvarojen hyödyntämiseen. Laa-
dukas puuraaka-aine on toiminnan perusta ja se luo pitkän aikavälin kilpailukyvyn kilpaili-
joihin. Kantolan alueella on nykyisellään kattava puutuoteteollisuuden osaamiskeskittymä, 
joka luo hyvän perustan kestävälle kehittämiselle tulevaisuudessa.” (Huusko, 2015). 

 
Suunnitteluhankkeessa tavoitteena maankäytöllisinä toimenpiteinä on tullut esille tarve te-
ollisuusalueen rajaamisesta omaksi yhtenäiseksi teollisuusalueeksi. Tähän pääsyitä on kaksi. 
Ensimmäiseksi rajattu alue mahdollistaa polttoöljyn käyttämisen liikenteessä teollisuusalu-
een sisällä. Alueen rajaus mahdollistaa myös olemassa olevan laitteiston käytön koko alueel-
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la. Toiseksi alueen rajaus poistaa alueelta sivullisen liikenteen ja muuttaa ympäristön turval-
lisemmaksi. Alueella liikkuu tulevaisuudessa enenevässä määrin raskasta liikennettä. 
 
Lisäksi esille on tullut alueen laajentamismahdollisuudet, kuten esim. järven rannan varaa-
minen teollisuuskäyttöön ja mahdolliset uudet kulkuyhteydet alueelle. Suunnitteluhank-
keessa tarkistetaan myös alueen kaavamääräyksiä sekä annetaan mahdollisesti tarkkojakin 
rakennustapaohjeita tulevaisuutta ajatellen. 

 
4.54.54.54.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdotAsemakaavaratkaisun vaihtoehdotAsemakaavaratkaisun vaihtoehdotAsemakaavaratkaisun vaihtoehdot    ja nja nja nja niiden vaikutuksetiiden vaikutuksetiiden vaikutuksetiiden vaikutukset    

 
4.5.1 Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta 
 

Suunnitteluhankeessa ei laadittu varsinaisia vaihtoehtoja. Vaihtoehdot koskivat tonttien 
laajennusalueiden kokoa ja alueen kaavamääräyksiä. Ns. 0-vaihtoehto olisi jättää alue en-
nalleen ja hoitaa alueen järjestelyt asemakaavamuutosta kevyemmillä toimenpiteillä. Tämä 
ei kuitenkaan alueen kehittymisnäkökulmien takia ole tarkoituksen mukaista. 
 

 
Master Plan luonnos alueesta. 
 
1.1.1.1. vaihtoehtovaihtoehtovaihtoehtovaihtoehto    
 
Ns. ykkösvaihtoehdossa teollisuus- ja varastoalueen aluevarausta on laajennettu alueen 
pohjoisosassa Lammasjärvelle päin. Alueen laajennuksessa on otettu huomioon ranta-
vyöhykkeellä olevat luontoarvot ja rantaan on jätetty kapea metsäalue (VL) suojametsäksi. 
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4.5.2 Mielipiteet ja niiden huomioonottaminen 
 

Liitteissä kaavaluonnoksesta  ja ehdotuksesta saadut mielipiteet ja vastineet. 
 

 
4.5.3 Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset 
 

Kuhmon kaupungin tekninen lautakunta on käsitellyt kaavamuutosta: 
• 22.9.2016 § 76 
•  

 
Kuhmon kaupunginhallitus on käsitellyt kaavamuutosta: 

• 18.10.2016 § 298 
•  

 
 
Kuhmon kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavan. 

• xx.xx.2017 
•  
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5555 ASEMAKAAVAN KUVAUSASEMAKAAVAN KUVAUSASEMAKAAVAN KUVAUSASEMAKAAVAN KUVAUS    
 
5.15.15.15.1 Kaavan rakenneKaavan rakenneKaavan rakenneKaavan rakenne    
 

Kaava-alueella on jo entuudestaan selkeä perusrakenne; ” Sammontakojankatu, Puusepän-
katu ja Kivikatu muodostavat alueen ”katualueet”. Ns. katualueet on osoitettu korttelialu-
een sisäisenä liikenteenä, ajo merkintä. ”Katujen ” varteen ja molemmille puolille on varat-
tu teollisuusrakennusten korttelialueet, T. Kaava-alueen itäosaan ja pohjoisosaan Lammas-
järven rantavyöhykkeelle on jätetty suoja- ja virkistysmetsää, merkintä VL. 

 
5.1.1 Mitoitus ja aluevaraukset 
 

Kaavamuutokselle muodostuu uutta tonttialuetta teollisuus- ja varastorakennusten kortte-
leihin 653 ja 2.4 hehtaaria. T alueiden rakentamistehokkuus on e=0,4 ja kerrosluku II.  
 
Mitoitus. Täydentyy luonnosvaiheen jälkeen. 
 

5.1.2 Palvelut 
 

Alueen palvelut muodostuvat korttelialueiden T sisältämistä palveluista.  
 

5.25.25.25.2 Tavoitteiden toteutuminenTavoitteiden toteutuminenTavoitteiden toteutuminenTavoitteiden toteutuminen    ja perustelutja perustelutja perustelutja perustelut    
 

Yleinen perusteluYleinen perusteluYleinen perusteluYleinen perustelu    
    
Kaavamuutoksen tuomat kortteleiden lisäalueet mahdollistavat alueella toimivien yritysten 
toiminnan ja mahdollisen kasvun jatkossa. Tonttien lisäalueet eivät tuo alueen muuhun 
käyttöön merkittäviä muutoksia. Kaavamuutos tukee Kuhmon teollisuus- ja yritystoimin-
nan keskittymistä Sormulan ja Kantolan alueelle.  
    
Maakuntakaavojen vaatimusten toteutuminenMaakuntakaavojen vaatimusten toteutuminenMaakuntakaavojen vaatimusten toteutuminenMaakuntakaavojen vaatimusten toteutuminen    
    
Maakuntakaavassa alue on taajamatoimintojen aluetta, joka sisältää mm. palvelujen- ja teol-
lisuuden aluevaraukset. Kaavamuutos ei tuo muutosta yhdyskuntarakenteeseen ja se paran-
taa jatkossa tiivistä rakennetta. Kaavaratkaisu parantaa alueen liikenteen toimintaa ja lii-
kenneturvallisuutta. Kaavaratkaisussa ei osoiteta vähittäiskauppaa tai myymäläkeskittymiä. 

 
Yleiskaavan vaatimisten toteutuminenYleiskaavan vaatimisten toteutuminenYleiskaavan vaatimisten toteutuminenYleiskaavan vaatimisten toteutuminen    
    
Suunnittelualue on yleiskaavassa varattu teollisuus- ja varastoalueeksi (T). Kaavamuutos tu-
kee yleiskaavan tavoitteita mahdollistamalla ko. aluevarauksen toiminnan. Yleiskaavassa 
osoitetut viheryhteystarve alueet ja lähivirkistysalueet (VL) pienentyvät jonkin verran mutta 
eivät aiheuta merkittävää muutosta niihin. Tonttien laajentuminen yleiskaavan mukaiselle 
lähivirkistysalueelle ei vaaranna yleiskaavan toteutumista ja on perusteltavissa yleiskaavan 
yleispiirteisyydellä. Ns. kaavarakenne säilyy ennallaan. 

 
5.35.35.35.3 Kaavan vaikutuksetKaavan vaikutuksetKaavan vaikutuksetKaavan vaikutukset    
 
5.3.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 
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Kaavamuutos tuo lisämaata osaan jo olemassa oleviin tontteihin alueen pohjoisosassa. Li-
säalueet mahdollistavat tonttien paremman hyödyntämisen ja antavat lisää rakentamis-
mahdollisuuksia yritysten laajentumisvaatimusten mukaisesti. Lisäksi tonttien lisämaa tuo 
väljyyttä tontteihin ja mahdollistaa samalla tonttien yleisilmeen kohottamisen. Kaavalla ei 
ole merkittäviä vaikutuksia rakennettuun ympäristöön.  
 

5.3.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 
 

Kaavamuutosalueella ei ole luonnontilaista luonnonympäristöä eikä arvokkaita luontoar-
voja. Kaavamuutos pienentää Lammasjärven rantavyöhykkeen metsäaluetta. Ranta-
vyöhykkeellä olevat luontoselvityksen mukaiset luo-kohteet on otettu huomioon kaava-
ratkaisussa varaamalla ne luo-merkinnällä.  Maiseman osalta Lammasjärveltä päin katsot-
tuna teollisuusalue voi tulla jonkin verran enemmän näkyville metsäalueen kavennettua. 
Maisemamuutos ei kuitenkaan ole merkittävä verrattuna olemassa olevaan tilanteeseen.  
 

5.3.3 Muut vaikutukset 
 

Kaavamuutoksella ei ole kokonaisuudessaan merkittäviä vaikutuksia. 
 

5.45.45.45.4 Ympäristön häiriötekijätYmpäristön häiriötekijätYmpäristön häiriötekijätYmpäristön häiriötekijät    
 

Kaava-alue on yritys- ja teollisuusaluetta, joka tuo tavanomaista melua ja raskasta liikennet-
ta.  
 

5.55.55.55.5 Kaavamerkinnät ja Kaavamerkinnät ja Kaavamerkinnät ja Kaavamerkinnät ja ––––määräyksetmääräyksetmääräyksetmääräykset        
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5.65.65.65.6 NimistöNimistöNimistöNimistö    
 

Alueen nimistö ei muutu. 

6666 ASEMAKAAVAN TOTEUTUSASEMAKAAVAN TOTEUTUSASEMAKAAVAN TOTEUTUSASEMAKAAVAN TOTEUTUS    
 
6.16.16.16.1 TTTToteuttaminen ja ajoitusoteuttaminen ja ajoitusoteuttaminen ja ajoitusoteuttaminen ja ajoitus    
 

Asemakaava-alue on pääosin toteutunut. Kaupunki luovuttaa maata tarvittaessa yrittäjille 
asemakaavan mukaisesti.  
 

6.26.26.26.2 Toteutuksen seurantaToteutuksen seurantaToteutuksen seurantaToteutuksen seuranta    
 

Kaavan toteuttamisen seuranta toteutetaan pääasiassa rakennuslupien myöntämisen yhtey-
dessä. 

 
 

Kuhmossa 24.8.2018  Mika Hakkarainen 
 
LIITTEET 
 


