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Asemakaavan muutos koskee yleisen tien MT 900 liikennealuetta ja siihen rajoittuvia kortteleita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vireille tulosta on ilmoitettu 9.10.2020 
 



       
 

          
    
    
OsallistumisOsallistumisOsallistumisOsallistumis----    ja arviointisuunnitelma ja arviointisuunnitelma ja arviointisuunnitelma ja arviointisuunnitelma     
    

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on lakisääteinen (MRL 63 §) kaavan laatimiseen liit-
tyvä asiakirja, jossa esitetään suunnitelma kaavan laatimisessa noudatettavista osallistumis- ja vuo-
rovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista (MRL 9 §). 
 
OAS:n tarkoituksena on kertoa kaavoituksen lähtökohdat ja periaatteet sekä se miten kaavatyö 
etenee, kuinka ratkaisujen vaikutukset arvioidaan ja kuinka osalliset voivat osallistua kaavoituk-
seen. 
 

LähtökohdatLähtökohdatLähtökohdatLähtökohdat    
 
    SuunnittelualueSuunnittelualueSuunnittelualueSuunnittelualue        

Suunnittelualue sijaitsee Kuhmon keskustan länsipuolella olevalla Maantien 900 (Hyryntie) alueel-
le välillä Kantolankuja - Pajakkakosken silta. Kaava-alueen rajaus tarkentuu suunnittelun edetessä. 
 

 
MT 900 alustava siirto tarkastelu (Sweco Ympäristö Oy) 
 

    Alueen nykytilanneAlueen nykytilanneAlueen nykytilanneAlueen nykytilanne    
Suunnittelualueella on voimassa oleva yleiskaava ja asemakaava. Alue rajoituu teollisuusalueisiin 
(T) ja virkistysalueisiin. Kaakkoispuolella suunnitelualuetta on asuinkortteleita (AO).Alue on ra-
kennettua ympäristöä.  

 
    MaanomistusMaanomistusMaanomistusMaanomistus    
    Alue on valtion (maantie), Kuhmon kaupungin, seurakunnan ja yksityisten maanomistuksessa. 

 
 KaavaKaavaKaavaKaava----aluetta koskevat suunnialuetta koskevat suunnialuetta koskevat suunnialuetta koskevat suunnitelmat, selvitykset ja päätöksettelmat, selvitykset ja päätöksettelmat, selvitykset ja päätöksettelmat, selvitykset ja päätökset    
    

Valtakunnalliset alueiden käytön tavoitteet 
    
Valtioneuvosto on päättänyt valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista, jotka on otettava huomi-
oon. Tavoitteet on tarkistettu, ja uudistetut tavoitteet ovat tulleet voimaan 1.4.2018. Keskeiset 
teemat valtakunnallisissa alueidenkäyttö-tavoitteissa ovat: 
 
1. Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 
2. Tehokas liikennejärjestelmä 
3. Terveellinen ja turvallinen elinympäristö 
4. Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 
5. Uusiutumiskykyinen energiahuolto. 



       
 

    
 
Maakuntakaavat 
 
Kainuussa on voimassa seuraavat maakuntakaavat:  
 
Kainuun maakuntakaava 2020 Kainuun maakuntakaava 2020 Kainuun maakuntakaava 2020 Kainuun maakuntakaava 2020 on hyväksytty maakuntavaltuustossa 7.5.2007 ja Valtioneuvosto on 
vahvistanut kaavan 29.4.2009 (kokonaismaakuntakaava, jota on vastikään tarkistettu).  
 
Kainuun 1. vaihemaakuntakaavaKainuun 1. vaihemaakuntakaavaKainuun 1. vaihemaakuntakaavaKainuun 1. vaihemaakuntakaava hyväksyttiin Kainuun maakuntavaltuustossa 19.3.2012 ja ympä-
ristöministeriö vahvisti kaavan 19.7.2013: kaava käsittelee Puolustusvoimien ampuma- ja harjoi-
tusalueita sekä niiden melualueita. Kaavassa ei ole suunnittelualuetta koskevia merkintöjä.  
 
Kainuun kaupan vKainuun kaupan vKainuun kaupan vKainuun kaupan vaihemaakuntakaava aihemaakuntakaava aihemaakuntakaava aihemaakuntakaava on hyväksytty Kainuun maakuntavaltuustossa 1.12.2014 ja 
ympäristö-ministeriö vahvisti kaavan 7.3.2016: kaavassa on määritelty merkitykseltään seudullisten 
kaupan suuryksiköiden sijainti, alaraja ja enimmäismitoitus. Kaavassa ei ole suunnittelualuetta kos-
kevia merkintöjä.  
 
Kainuun tuulivoimamaakuntakaava Kainuun tuulivoimamaakuntakaava Kainuun tuulivoimamaakuntakaava Kainuun tuulivoimamaakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 30.11.2015 ja vahvistet-
tu ympäristöministeriössä 31.1.2017. Kaavassa ei ole suunnittelualuetta koskevia merkintöjä.  
 
Kainuun vaihemaakuntakaava 2030 Kainuun vaihemaakuntakaava 2030 Kainuun vaihemaakuntakaava 2030 Kainuun vaihemaakuntakaava 2030 on hyväksytty maakuntavaltuustossa 16.12.2019. Kainuun 
vaihemaakuntakaavassa 2030 käsitellään alue- ja yhdyskuntarakennetta, virkistystä, liikennejärjes-
telmää, luonnon- ja kulttuuriympäristöä sekä luonnonvarojen käyttöä ja elinkeinojen toimintaedel-
lytyksiä. Maakuntakaavassa osoitettavien uusien kaavaratkaisujen osalta kaava kumoaa tai muuttaa 
osin Kainuun vaihemaakuntakaavan 2020 ratkaisuja ja sisältää teknisluonteisia korjauksia muiden 
voimassa olevien maakuntakaavojen kaavamerkintöihin ja -määräyksiin.  
 
VirVirVirVireillä olevat maakuntakaavat: eillä olevat maakuntakaavat: eillä olevat maakuntakaavat: eillä olevat maakuntakaavat:     
    
Kainuun maakuntavaltuusto on päättänyt 17.6.2019 käynnistää vaihemaakuntakaavan laatimisen 
Kainuun tuulivoimanmaakuntakaavan tarkistamiseksi.  
 
YleiskaavaYleiskaavaYleiskaavaYleiskaava    
 

• Kuhmon keskustaajaman osayleiskaava 
 
AsemakaavatAsemakaavatAsemakaavatAsemakaavat    
 

• Suunnittelualueella on voimassa asemakaava 
 
Kuhmon kaupungin rKuhmon kaupungin rKuhmon kaupungin rKuhmon kaupungin rakennusjärjestys.akennusjärjestys.akennusjärjestys.akennusjärjestys.    
 
Muut suunnitelmatMuut suunnitelmatMuut suunnitelmatMuut suunnitelmat    
 

• Tien siirron tarkastelu 5/2020 
 

 Asemakaavan pohjakarttaAsemakaavan pohjakarttaAsemakaavan pohjakarttaAsemakaavan pohjakartta    
    
 LuontoselvitysLuontoselvitysLuontoselvitysLuontoselvitys  

 Syksy 2020 
 
 Tiesuunnitelma ja rakennussuunnitelma 2020Tiesuunnitelma ja rakennussuunnitelma 2020Tiesuunnitelma ja rakennussuunnitelma 2020Tiesuunnitelma ja rakennussuunnitelma 2020----2021 2021 2021 2021     
        
 



       
 

 
 
Tavoitteet ja sisältöTavoitteet ja sisältöTavoitteet ja sisältöTavoitteet ja sisältö    
    
 Suunnitteluhankkeessa tavoitteena on laatia asemakaavan muutos, joka mahdollistaa Hyryntien 
 tielinjauksen siirron ja Kuhmo Oy:n ja Kuhmon Lämpö Oy:n teollisuuskortteleiden laajenemisen 
 etelään tulevaisuuden investointeja varten.  

    
Asemakaavan vaikutukset ja niidAsemakaavan vaikutukset ja niidAsemakaavan vaikutukset ja niidAsemakaavan vaikutukset ja niiden arviointien arviointien arviointien arviointi    
    

Vaikutusten selvittämisestä kaavaa laadittaessa on säädetty maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:ssä seu-
raavaa: Kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavaa laadittaessa on tarpeelli-
sessa määrin selvitettävä suunnitelman toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdys-
kuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä 
alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia.  
 
Soveltuvin osin arvioidaan vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen, rakennettuun ympäristöön, liiken-
teen ja teknisen huollon järjestämiseen, luontoon, maisemaan, ihmisten elinoloihin sekä yhdys-
kuntatalouteen. Tärkeimmät vaikutukset esitetään kaavan ehdotusvaiheessa kaavaselostuksessa. 

    
OsallisetOsallisetOsallisetOsalliset    
    

Maankäyttö ja rakennuslain mukaan osallisia osallisia osallisia osallisia ovat alueen maanomistajien lisäksi kaikki, joiden 
asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yh-
teisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Näin ollen osallisia ovat mm. alueen käyttäjät,osallisia ovat mm. alueen käyttäjät,osallisia ovat mm. alueen käyttäjät,osallisia ovat mm. alueen käyttäjät,    
lähialueen asukkaat, yritykset, yhtiöt, järjestöt, kunnan luottamuselimet, viranomaiset, maan-lähialueen asukkaat, yritykset, yhtiöt, järjestöt, kunnan luottamuselimet, viranomaiset, maan-lähialueen asukkaat, yritykset, yhtiöt, järjestöt, kunnan luottamuselimet, viranomaiset, maan-lähialueen asukkaat, yritykset, yhtiöt, järjestöt, kunnan luottamuselimet, viranomaiset, maan-
omistajatomistajatomistajatomistajat    sekä muut tahot, joilla on intressiä kaavoitusta koskevissa asioissa.sekä muut tahot, joilla on intressiä kaavoitusta koskevissa asioissa.sekä muut tahot, joilla on intressiä kaavoitusta koskevissa asioissa.sekä muut tahot, joilla on intressiä kaavoitusta koskevissa asioissa. Kaikilla em. osapuo-
lilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua 
mielipiteensä asiasta. Kaavahankkeesta ja siihen liittyvästä luonnosaineistosta saa tietoja kunnan 
kaavoitus ja mittaustoimistosta. 
 
Osalliset:Osalliset:Osalliset:Osalliset:        
− Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (liikennekysymykset)  
− Kainuun ELY-keskus  
- Kainuun liitto 
− Kaupungin hallintokunnat  
− Kainuun museo  
− Kainuun pelastuslaitos  
− Alueen sähkö-, vesi- ja jätevesiyhtiöt, teleoperaattorit  
− Suunnittelualueen ja lähiympäristön maanomistajat ja toimijat  
− Kaupungin asukkaat ja loma-asukkaat, joita suunnittelu koskee  
− Kaupungin yritykset, yhdistykset ja järjestöt, joita suunnittelu koskee  
 

    
SuunnitteluSuunnitteluSuunnitteluSuunnitteluvaiheet, tiedottaminen ja vaikuttamismahdollisuudetvaiheet, tiedottaminen ja vaikuttamismahdollisuudetvaiheet, tiedottaminen ja vaikuttamismahdollisuudetvaiheet, tiedottaminen ja vaikuttamismahdollisuudet    
    

IIII    Hankkeen käynnistäminen ja Hankkeen käynnistäminen ja Hankkeen käynnistäminen ja Hankkeen käynnistäminen ja vireilletulo vireilletulo vireilletulo vireilletulo     
    
Vireille tulosta ilmoitetaan Kuhmolainen - lehdessä, kaupungin ilmoitustaululla sekä  
Internet-sivuilla www.kuhmo.fi . Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä Kuh-
mon kaupungintalolla  ja Internet-sivuilla. Lisäksi toimitetaan aineisto viranomaisille.  
 
Osallisille ja kunnan jäsenille varataan mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavan 
vaikutuksia sekä lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta. 
 



       
 

I I I I     Kaavan valmisteluvaihe Kaavan valmisteluvaihe Kaavan valmisteluvaihe Kaavan valmisteluvaihe (luonnos)(luonnos)(luonnos)(luonnos)    
    
Valmisteluaineiston (kaavaluonnos) nähtävillä olosta ilmoitetaan Kuhmolainen - lehdessä, kaupun-
gin ilmoitustauluilla sekä kunnan Internet-sivuilla www.kuhmo.fi. 
Osalliset ja kuntalaiset voivat esittää nähtävillä olevasta aineistosta mielipiteitä, jotka tulee toimittaa 
kunnalle ennen nähtävillä olon päättymistä.  
Valmisteluvaiheessa pidetään mahdollisesti internetpohjainen karttakysely. 
Valmisteluvaiheessa järjestetään tarvittaessa tiedotus- ja keskustelutilaisuus.  
Valmisteluvaiheessa selvitään alueen lähtötiedot, kuten suunnitelmat, luonnonolot(luontoselvitys), 
aluetta koskevat päätökset jne. Kuullaan alueella toimijoita. 
Lähetetään nähtävillä oleva aineisto viranomaisille, pyydetään lausunnot ja tarvittaessa järjestetään 
viranomaisneuvottelu.  
 
Käsitellään luonnoksesta saatu palaute ja tehdään tarvittavat muutokset. 
 
Kaavaluonnoksesta muokataan kaavaehdotus ottaen huomioon luonnosvaiheessa saatu palaute. 

  
IIIIIIII    Kaavaehdotus Kaavaehdotus Kaavaehdotus Kaavaehdotus         

    
Kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta ilmoitetaan Kuhmolainen - lehdessä, kaupungin ilmoi-
tustauluilla sekä kunnan Internet-sivuilla www.kuhmo.fi. . Lisäksi kaavamuutosalueeseen kuuluvan 
maan omistajalle ja kunnantiedossa olevalle maan haltijalle, jonka kotikunta on toisella, väestötie-
tojärjestelmään merkityllä paikkakunnalla tai jonka osoite muutoin on kunnan tiedossa, ilmoite-
taan kirjeitse.   
–Asemakaava ehdotus pidetään nähtävänä 30 päivää Kuhmon kaupungintalolla  ja  
Internet-sivuilla.  
– Osalliset ja kunnan jäsenet voivat esittää kaavaehdotuksesta muistutuksia, jotka tulee toimittaa 
kaupungille ennen nähtävillä olon päättymistä.  
– Pyydetään viranomaislausunnot.  
– Tarvittaessa käydään viranomaisneuvottelu.  
Lausunnot ja muistutukset käsitellään ja laaditaan vastineet, joiden perusteella kunta tekee perustel-
lut päätökset. Päätöksistä tiedotetaan maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämän menettelyn 
mukaisesti 
- Muistuttajalle, joka on ilmoittanut osoitteensa, ilmoitetaan kunnan perusteltu kannanotto esitet-
tyyn mielipiteeseen. 
 
Jos kaavaehdotukseen tehdään oleellisia muutoksia, se asetetaan uudelleen nähtäville (MRA 32 §). 

 
IIIIIIII    Kaavan hyväksyminen Kaavan hyväksyminen Kaavan hyväksyminen Kaavan hyväksyminen     

    
Nähtävillä olon jälkeen kaavaehdotukseen tehdään mahdolliset korjaukset ja tarkennukset, minkä 
jälkeen kaava hyväksytään. Kaavan hyväksymisestä ilmoitetaan osallisille, jotka ovat sitä kirjallisesti 
pyytäneet. Lisäksi kaavan hyväksymispäätöksestä tiedotetaan kunnan kotisivuilla internetissä ja siel-
lä julkaistaan hyväksytty kaava sekä kaavaselostus. 
Mikäli kaava ei vastaa laissa esitettyjä sisältövaatimuksia tai kaavan käsittelyssä on tapahtunut 
menettelytapavirhe, osallisilla ja kunnan jäsenillä on mahdollista valittaa kaavasta ja hakea muutos-
ta. Valitus osoitetaan hallinto-oikeuteen. Mahdollinen jatkovalitus osoitetaan korkeimmalle hallin-
to-oikeudelle. 

 
IIIIIIIIIIII    Kaavan voimaantulo Kaavan voimaantulo Kaavan voimaantulo Kaavan voimaantulo     
    
Mikäli hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu, asemakaava tulee voimaan kuulutuksella  
Kuhmolainen- lehdessä, kunnan ilmoitustauluilla sekä kunnan Internet-sivuilla  
 
 
 



       
 

 
 
ViranomaisyhteistyöViranomaisyhteistyöViranomaisyhteistyöViranomaisyhteistyö    
    

Kunkin vaiheen aineistot toimitetaan viranomaisille ja pyydetään lausunnot ja käydään  
viranomaisneuvottelut tarpeen mukaan.  

 
SuuSuuSuuSuunniteltu aikataulunniteltu aikataulunniteltu aikataulunniteltu aikataulu    ja päätöksentekoja päätöksentekoja päätöksentekoja päätöksenteko    
    

SuunnitteluvaiheSuunnitteluvaiheSuunnitteluvaiheSuunnitteluvaihe    PäätöksentekijäPäätöksentekijäPäätöksentekijäPäätöksentekijä    AjankohtaAjankohtaAjankohtaAjankohta    

I Hankkeen käynnistäminen ja vireilletulo I Hankkeen käynnistäminen ja vireilletulo I Hankkeen käynnistäminen ja vireilletulo I Hankkeen käynnistäminen ja vireilletulo     
        

  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman hyväk-
syminen ja kaavan vireilletulon ja OAS:n 
nähtäville asettaminen 

Kaupunginhallitus teknisen 
lautakunnan esityksestä 

 
 
syksy 2020 

II Kaavan valmisteluvaihe (luonnos) II Kaavan valmisteluvaihe (luonnos) II Kaavan valmisteluvaihe (luonnos) II Kaavan valmisteluvaihe (luonnos)     
    

  
 

Kaavaluonnoksen nähtäville asettaminen Kaupunginhallitus teknisen 
lautakunnan esityksestä 

syksy 2020 

III Kaavaehdotus  III Kaavaehdotus  III Kaavaehdotus  III Kaavaehdotus      
    

  

Kaavaehdotuksen nähtäville asettaminen Kaupunginhallitus teknisen 
lautakunnan esityksestä 

tammi- maalis-
kuu 2021 

IV Kaavan hyväksyminen IV Kaavan hyväksyminen IV Kaavan hyväksyminen IV Kaavan hyväksyminen       

Kaavan hyväksyminen Kaupunginvaltuusto hyväk-
syy asemakaavan teknisen 
lautakunnan ja kaupungin-
hallituksen esityksestä 

toukokuu 2021 
 
 

Kaavan voimaan kuuluttaminen  kesäkuu 2021 

    
YhteystiedotYhteystiedotYhteystiedotYhteystiedot::::    
    
Asemakaavan valmistelusta lisätietoja saa Kuhmon kaupungin Kaavoitus Asemakaavan valmistelusta lisätietoja saa Kuhmon kaupungin Kaavoitus Asemakaavan valmistelusta lisätietoja saa Kuhmon kaupungin Kaavoitus Asemakaavan valmistelusta lisätietoja saa Kuhmon kaupungin Kaavoitus ––––    ja mittaustja mittaustja mittaustja mittaustoimistolta:oimistolta:oimistolta:oimistolta:    
    

        
Mika Hakkarainen 
maanmittausinsinööri 
Kainuuntie 82 
PL 15, 88901 KUHMO 
puh. 44 725 5258   
s-posti: 
mika.hakkarainen@kuhmo.fi  

Jari Juntunen 
tekninen johtaja 
Kainuuntie 82 
PL 15, 88901 KUHMO 
puh. 44 725 5254  
s-posti: 
jari.juntunen@kuhmo.fi  

    


