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Kantolan teollisuusalueen asemakaavamuutos  luonnosvaihe           

Vastineet annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin 

 

LAUSUNNOT         

 

Kainuun ELY-keskus 

 Maankäytöllisesti nähtävillä olevaan asemakaavamuutokseen ei tule merkittäviä muutoksia. Kantolan 

teollisuusalueen (teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueen T) pohjoispuolella on kaavan pohja kartan 

mukaan kaksi olemassa olevaa rakennuspaikkaa, toinen loma-asumiseen tarkoitettu (ra) ja toinen vakitui-

seen asumiseen tarkoitettu rakennuspaikka (erillispientalojen kort!elialue AO). Näiden lisäksi kaavamuutos-

alueen pohjoisimpaan osaan on merkitty uutena rakennusalue, joka on kaavakarttaan merkitty ra - 

merkinnällä. Kaavan pohja kartan mukaan kyseisellä rakennusalueella ei ole olemassa olevaa rakennuskan-

taa. Kannattaa huomioida, että asemakaavan sisältövaatimusten mukaan asemakaava on laadittava siten, 

että luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälIe elinympäristölIe, etenkin uusia rakennus-

paikkoja osoitettaessa. Näin ollen Kainuun EL Y-keskus kysyykin, onko uuden rakennusalan osoittaminen 

teollisuusalueen kylkeen tarkoituksenmukaista. Lisäksi Kainuun EL V-keskus esittää, että kaavaselostuksessa 

selvitettäisiin tarkemmin näiden olemassa olevien rakennuspaikkojen kuin uudenkin rakennuspaikan maan-

käytöllinen tarve.  

 

Lisäksi tulee huomioida, että mikäli toiminta T -alueella edellyttää ympäristölupamenettelyä, läheisten, 

etenkin asumiseen osoitettujen rakennuspaikkojen läheisyys saattaa aiheuttaa alueen toiminnalle rajoittei-

ta. Todettakoon lisäksi, että edellä mainitulta ra -merkinnäitä puuttuu selitys kaavakartassa. 

 

Kaavaluonnoksessa on osoitettu luontoselvityksen mukaisia kohteita luo -merkinnällä. Jotta kaavalla vaalit-

taisiin luonnonympäristöä MRL 54 §:n tarkoittamalla tavalla, Kainuun EL Y-keskus esittää luo -alueella sallit-

tavien/ kiellettävien toimenpiteiden määrittämistä kaavamääräyksin. 

 

Saapuneen lausunnon lisäksi ELY-keskus tuo esille, että alueen toiminnan luonne huomioon ottaen alueella 

voi olla pilaantuneita maa-alueita, jotka tulisi ottaa huomioon aluetta suunniteltaessa ja rakentaessa. 

 

vastine  

T-alueen ja Lammasjärven rannan välisellä alueella oleva AO-varaus ja ra-varaus ovat toteutuneita raken-

nuspaikkoja. Läntien uusi ra-paikka on tarkoitettu alueen yritystysten omaan käyttöön. 

Ko. rakennuspaikat eivät ole teollisuusalueen läheisyyden vuoksi välttämättä soveltuvia asumiseen ja loma-

asumiseen. Rakennuspaikat pyritään säilyttämään myös kaavaehdotuksessa esim. muuttuvan maankäytön 

merkinnöillä.  Maininta mahdollisista pilaantuneista maa-alueista lisätään kaavaselostukseen.  

 

Pohjois-pohjanmaan ELY-keskus 

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella ei ole huomautettavaa muutosluonnok-

sesta. 

 

vastine 

Lausunto ei aiheuta toimenpiteitä 

 

Kainuun liitto 

 

Kainuun liitolla ei ole huomautettavaa asemakaavaluonnoksesta. 

 

vastine 

Lausunto ei aiheuta toimenpiteitä.  

 

Kainuun museo 

 

Rakennettu ympäristö 
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Edellä mainitut selostukset kaavan vaikutuksista rakennettuun ympäristöön ja maisemaan ovat näiltä osin 

riittävät. 

 

Asemakaavamuutosluonnoksessa ei ole kulttuurihistoriallisesti, rakennushistoriallisesti tai maisemakuvan 

kannalta arvokkaita rakennuksia, rakennusryhmiä tai pihapiirejä, eikä siten myöskään niitä osoittavia kaa-

vamerkintöjä, joten rakennetun kulttuuriympäristön suhteen ei ole huomautettavaa 

 

Kaava-alueesta noin 300 metriä pohjoiskoilliseen sijaitsee kiinteä muinaisjäännös Pitkäsaari (290010033), 

joka koostuu kivikautisesta asuinpaikasta, kahdesta pyyntikuopasta ja mahdollisesta haudasta. Kaava-

alueesta edelleen 1,2 – 1,3 km koilliseen on kaksi kiinteää muinaisjäännöstä, joista on löytynyt rautakaudel-

le ajoittuvaa esineistöä (Paloniemi 1, 1000032984 ja 2 1000032980).  

 

Kaava-alueelta ei tunneta arkeologisen kulttuuriperinnön kohteita. Kuhmossa on tehty arkeologisia yleisin-

ventointeja 1980- ja 1990- luvuilla. Näiden inventointien tiedot ovat osittain vanhentuneita ja puutteellisia. 

Yleisinventointien tietoja on päivitetty Kuhmossa kaavoitettavilla alueilla sekä yksittäisillä tarkastuksilla. 

Kaava-alueen alueelta tai sen välittömästä läheisyydestä ei tunneta arkeologisen kulttuuriperinnön kohteita 

eikä se maaperältään ole niille todennäköinen. Kaava-alueelle ei tarvitse tehdä arkeologista inventointia, 

vaan nykyiset selvitykset ovat riittäviä tätä kaavaa varten.   

 

Kainuun Museolla ei ole muuta huomautettavaa Kantolan teollisuusalueen asemakaavan muutosluonnok-

sesta. 

 

vastine 

 

Lausunto ei aiheuta toimenpiteitä 

 

Terhi Tulenheimo, Osallitusmis – ja arviointisuunnitelmasta jätetty palautetiivistelmä. 

 

Asuinkiinteistömme Kotiranta (290-405-167-25) sijaitsee Kantolassa, uuden asemakaavan suunnittelualu-

een koilliskulmassa. Muutama kohta asemakaavamuutosta koskevassa suunnitelmassa herättää meissä 

huolta. ”Maankäytöllisinä toimenpiteinä on tullut esille tarve teollisuusalueen rajaamisesta omaksi yhte-

näiseksi teollisuusalueeksi. …Alueen rajaus poistaa alueelta sivullisen liikenteen.” 

 

Meidän kulkuyhteytemme omaan kotiimme tulee jatkossakin turvata.  

 

”Lisäksi esille on tullut alueen laajentamismahdollisuudet, kuten esim. järven rannan varaaminen teollisuus-

käyttöön ja mahdolliset uudet kulkuyhteydet alueelle.” 

 

Tonttiamme ympäröi etelä- ja länsipuolella virkistysalueeksi nimetty kaistale, jonka merkitys on meille ää-

rimmäisen suuri. Jo nyt on teollisuus levinnyt hyvin lähelle tonttiamme suojaavaa virkistysaluetta. Jos se 

leviäisi yhtään lähemmäs, olisi viihtyvyytemme kapealla rantakaistaleella käytännössä mennyttä. Mieles-

tämme ei siis missään tapauksessa jo ennestään kapeaa virkistysaluetta saisi kaventaa tai poistaa teolli-

suustonttien ja oman tonttimme välistä. 

 

Tietysti myös luontoarvot puoltavat rantakaistaleen säilyttämistä virkistysalueena. 

 

Terhi Tulenheimo, kaavaluonnoksestä jätetty mielipide 

 

Kiinteistömme Kotiranta (290-405-167-25) sijaitsee Kantolassa, kaavamuutosalueen koilliskulmas-

sa. Maanomistajana ja alueen asukkaana esitän täten mielipiteeni Kantolan teollisuusalueen ase-

makaavamuutoksesta, joka on asetettu nähtäville luonnoksena. Viittaan myös vastineeseen, jonka 

jätin jo osallistumis- ja arviointisuunnitelman yhteydessä 24.2.2017. Toivon, että ottaisitte mielipi-

teeni huomioon kaavaehdotusta laatiessanne. 
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Silmiinpistävä seikka kaavaluonnoksessa on, ettei kiinteistöämme tai meitä maanomistajina maini-

ta sanallakaan asemakaavaselostuksessa, vaan asiamme ohitetaan täysin. Ainoastaan kartasta voi 

päätellä olemassaolomme. On erikoista, että jopa alueella sijaitseva mökki on mainittu, mutta ei 

meidän vakituisena asuntonamme toimivaa omakotitaloa eikä omistamaamme tonttia (0,6 ha). 

Tämä epäkohta tulisi ehdottomasti korjata papereihin, jotta päättäjillä olisi edes mahdollisuus 

ottaa huomioon kaikki asianosaiset. 

 
(Luvussa 3.1.1, Alueen yleiskuvaus, luetellaan alueen käsittävän ainoastaan teollisuustontteja, virkistysalueita ja ka-

tualueita. Luvussa 3.1.3, Rakennettu ympäristö, kerrotaan tonttien rakennusten olevan teollisuushalleja, toimistotilo-

ja ja varastorakennuksia. Luvussa 3.1.4, Maanomistus, sanotaan alueen olevan kaupungin omistuksessa ja alueella 

toimivien yrittäjien hallinnassa tai omistuksessa. Myöskin luvussa 5.1, Kaavan rakenne, jätetään mainitsematta kysei-

nen erillispientalojen korttelialue.) 

 

Luvussa 5.3 väitetään, ettei kaavamuutoksella olisi merkittäviä vaikutuksia rakennettuun ympäris-

töön (5.3.1) tai kokonaisuudessaan merkittäviä vaikutuksia (5.3.3), vaikka sillä on kuitenkin aivan 

oleellinen vaikutus meihin, viisihenkiseen perheeseen. 

 

Merkittävin vaikutus koskee kulkuyhteyttämme, jollaista ei ole kaavassa meille lainkaan osoitettu. 

Tähän asti olemme kulkeneet tontillemme Kuhmo Oy:lle johtavaa pääväylää pitkin, joka ei tosin 

ole turvallinen reitti, mutta kulkuyhteys kuitenkin. Kun nyt esille tulleissa suunnitelmissa alue aio-

taan tulevaisuudessa sulkea ulkopuoliselta liikenteeltä aidaten, olemme jäämässä saarroksiin. 

 

Tämä on asia, jota ette voi jättää huomioimatta uudessa asemakaavassa. Lähtökohtana täytyy 

olla, että kaupunki osoittaa asemakaavassa kulkuyhteyden myös meille rannan asukkaille. Erillis-

ten kulkulupien varaan ei asiaa voida jättää, sillä eihän voida olettaa, että kolmen lapsen kulku 

kotiinsa tapahtuisi suljetun ja vaarallisen teollisuusalueen porttien kautta.  

 

Alue on todettu vaaralliseksi jo ennestään, minkä vuoksi lapsille on järjestetty koulukyyti taksilla. 

Raskas liikenne tulee alueella vain lisääntymään tulevaisuudessa. Vetoankin voimakkaasti kaupun-

gin päättäjiin, että meille täytyy järjestää turvallinen tieyhteys, ja se pitää tehdä kaavassa viral-

liseksi katualueeksi. Lasten turvallisuuden tulee olla etusijalla.  

 

Maanmittausinsinööri Mika Hakkaraisen kanssa asiasta on neuvoteltu, ja hän onkin luonnostellut 

meille kulkuyhteyttä Kuhmo Oy:n maan länsirajaa pitkin. Tämä ehdotus sopisi meille hyvin. Toinen 

vaihtoehto olisi ehkäpä rantakaistaletta pitkin. 

 

Sain Mika Hakkaraiselta sähköpostitse oheisen kartan (liitteenä), jota hän kutsuu kaavaluonnok-

sen viimeiseksi versioksi 5.6.2018. Siksi hieman ihmetystä herättikin, miksei tämä versio ollutkaan 

päätynyt kaavaluonnokseen, joka oli esillä kaupunginhallituksen kokouksessa 11.6.2018. Toivotta-

vasti se on kuitenkin edelleen suunnitelmissanne. 

 

Samaisessa kartassaan Mika Hakkarainen oli ottanut hyvin huomioon myös toisen meille tärkeän 

asian, joka koskee teollisuusalueen laajentamista rantaan päin. Kuten liitekartasta näkyy, siinä on 

säästetty Lastukangas lähivirkistysalueena. Muilta osin meidän puolestamme teollisuusalue voi 

laajentua rantaan päin, mutta toivoisimme kuitenkin, ettei aivan niin lähelle meidän tonttiamme 

kuin kaavaluonnoksessa nyt on. Lastukankaan säilyminen lähivirkistysalueena takaisi meille riittä-

vän suojavyöhykkeen teollisuusalueelta, jolloin voitaisiin jo sanoa, ettei merkittävää vaikutusta 

laajennuksesta olisi myöskään meille. 

 

Esitän kaavaluonnokseen siis seuraavia muutoksia: 
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1.) Kulkuyhteys Kotirantaan tulee olla asemakaavassa. 

2.) Kotirannan länsipuolella sijaitseva Lastukangas tulee säilyttää lähivirkistysalueena. 

3.) Kiinteistömme Kotiranta pitää sentään mainita alueen yleiskuvauksessa ja maanomistaja-

tiedoissa kaavaluonnoksessa, jotta päättäjillä olisi edes tieto meistä ja siten mahdollisuus 

ottaa meidät huomioon päätöksenteossa. 

 

Vastine 

 

Mielipiteessä on huomiona nostettu esiin, ettei kaavaselostuksessa ole otettu huomioon Kotiran-

ta-nimistä kiinteistöä, 290-405-167-25 rakennuspaikkana. Suunnitteluhankkeen yhteydessä ko. 

AO-tontti on osoitettu kaavakartalle mutta tarkempi kuvaus on jäänyt kaavaselostuksesta pois. 

Kaavaselostukseen lisätään ko. AO-tontin kuvaus ja jatkokäyttö.   

 

Ko. AO-tontille on osoitettu kaavaluonnokseen kulkuyhteysvaraukset ajoyhteys (ohjeellinen) mer-

kinnällä. Kulkuyhteyttä ko. AO-tonttia varten ei ole tarkoituksen mukaista osoittaa omana katu-

alueena. Alueen  muutkin liikennejärjestelyt ”kadut” on ohjeellisena, joka on tarkoituksenmukais-

ta, kun kyse on teollisuusalueesta.  

 

Ko. asemakaavassa osoitettu toteutunut ja asumiskäytössä oleva AO-tontti on alueen toiminnan ja 

asumisen kannalta ristiriidassa asemakaavan sisältövaatimuksien kanssa. Maankäyttö ja rakennus-

lain mukaan (MRL 54 §) ”Asemakaava on laadittava siten, että luodaan edellytykset terveelliselle, 

turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle, palvelujen alueelliselle saatavuudelle ja liikenteen jär-

jestämiselle. Rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä erityi-

siä arvoja saa hävittää. Kaavoitettavalla alueella tai sen lähiympäristössä on oltava riittävästi puis-

toja tai muita lähivirkistykseen soveltuvia alueita.” 

 

Ko. rakennuspaikka säilytetään asemakaavaehdotuksessa ja tarvittavat kulkuyhteydet turvataan. 

 

 

 

Kuhmossa 15.1.2019  


