
Kaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä MRA 30 § mukaisesti 31.1.-2.3.2020. Mielipiteitä ei jätetty. 
Lausunnoissa todettiin seuraavaa kaavoittajan vastineella täydennettynä:  
 
 - Kainuun ELY -keskus 27.2.2020 toteaa, ettei kaava ole MRL 18 § mukaan ELY -keskuksen valvottava 

hanke. Kunnan alueiden käytön edistämisen kannalta on esitetty kannanottoja. Luontoselvitystä ei ole 
huomioitu korttelin 3 kohdalta eikä ratkaisua ole perusteltu. Vahvistettua kaavaa ei ole esitetty. ELY -keskus ei 
näe esteitä rantavyöhykkeen ulkopuolisen kaavan kumoamiselle. Perusteita sen sijaan Myllylammen 
rantavyöhykkeen osalta kumoamiselle ei ole, koska rakennusoikeus on siirretty Lentualle. Kumoamisen 
jälkeen muodostuu MRL 72 § tarkoittama ranta-alue, jolle voidaan esim. poikkeamismenettelyn kautta hakea 
rantarakennusoikeutta tai kaavoittaa uudelleen. Muut maanomistajat saattaisivat joutua eriarvoiseen 
asemaan. Asiakirjoissa tulisi esittää kaavaratkaisun tehokkuus muunnettua rantaviiva-km kohti. Myös jäävän 
vapaan rantaviivan määrä tulisi selvittää. 

  
  o Korttelin 3 osalta on luontoselvityksessäkin todettu, että maisemallisesti merkittävä alue on niin kapea, että 

arvot tulevat huomioitua normaalin rantarakentamisetäisyyden puitteissa, kunhan laajoja aallon-murtajia tai 
ruoppauksia ei tehdä. Kallioalue on varsin tavanomainen Kuhmon oloissa. Lentualla on laajat alueet jätetty 
rakentamisen ulkopuolelle Natura -alueiksi. Perusteluja lisätään kaavaselostukseen. Lisäksi on huomioitava, 
että kohdassa on jo voimassa olevassa kaavassa rakennuspaikat eikä niiden poistamiseen tai siirtoon ole 
erityisiä perusteita tai syitä. Voimassa oleva kaava lisätään kaava-selostukseen. Myllylammen osalta jätetään 
rantaan maa- ja metsätalousalue. Mitoituksen osalta muutoksessa on lähdetty siitä, että voimassa olevan 
kaavan rakennuspaikkoja on pääasiassa siirretty eri paikkaan, jolloin alkuperäistä mitoitusta ei muuteta. 
Kaavatilastolomakkeen ohjeen mukaan siinä on esitettävä muuntamaton rantaviiva. Selostusta täydennetään 
kuitenkin laskelmilla ja vapaan rantaviivan kartoilla.  

  

 
- Kainuun museo 2.3.2020 toteaa lausunnossaan, ettei alueella tai sen lähellä ole merkittäviä maisema-
alueita tai rakennetun kulttuuriympäristön kohteita. Kaavamääräystä rakentamisen sopeuttamisesta 
maisemaan pidetään hyvänä. Kaava-alueella ja sen lähellä on tehty neljä esihistoriaan ja 
kulttuuriperintökohteisiin liittyvää inventointia, mm. nyt käsiteltävän kaavan yhteydessä. Kohteet on täten 
selvitetty riittävästi. Muinaisjäännöskohteiden (mj) kaavamääräystä tulisi muuttaa Museoviraston uusien 
ohjeiden mukaisesti. Kaavaselityksiin ja -määräyksiin olisi suotavaa lisätä sm -kohteiden lista ja 
muinaisjäännösnumerot. Muut kulttuuriympäristökohteet esitetään lisättäväksi s -kohteina kaavakartalle ja -
määräyksiin.  
 
o kaavamääräys korjataan esityksen mukaisesti. Kohteiden täydellinen lista sisällytetään kaavaselostuk-
seen. Kaavakartalla esitetään vain voimaan jäävälle muutettavalle kaavan osalle kuuluvat kohteet. Tämän 
alueen ulkopuolella olevat tervahaudat näkyvät pohjakartan merkintöinä. Kaavan rakennusala- ym. merkinnät 
eivät kuitenkaan vahvistuisi, joten niitä ei ole syytä esittää  

  
 


