
Mielipide 1. 

Yleistä 

Nurmestien alkupäässä olevat kolme omakotitaloa on rakennettu vuosina 1995 - 2000, jolloin 

kaavoituksista ei ollut mitään tietoa.  

Kaavan näyttää suunnitelleen Oululainen arkkitehtitoimisto, joka ei mielestämme ole ottanut 

tarpeeksi huomioon olemassaoloamme tällä alueella. Siitä selvä osoitus on suunnitelmassa lausutut 

lähes vähättelevät ja lyhyet sanamuodot niin meidän asumisesta täällä, meille tulevista haitoista 

kuin alueen arvosta ulkoilualueena. 

Sitäkin enemmän tekstiä löytyy esimerkiksi suojeltavista tervahaudoista (niitä Kuhmossa riittää) ja 

muista suojeltavista asioista, joita tuskin monikaan edes enää huomaa alueella liikkuessaan. Onhan 

ne lähes jo maatuneet näkymättömiin. Näillä kuitenkin perustellaan mm. tonttien sijoittelua 

alueelle. 

Menevätkö nuo seikat tosiaan lähiasukkaiden edelle? 

Tämäkö on sitä lähiasukkaiden huomioon ottamista? 

Olemme koonneet alle muutamia asiakokonaisuuksia, jotka tulisi ottaa huomioon muutoksien 

muodossa, ennen kaavan lopullista hyväksyntää. 

Tonttien sijoittelu 

Hämmästys oli suuri, kun huomasimme, että juuri talojen kohdalle on suunniteltu kortteli 730, joka 

pitää sisällään neljä tonttia. Tilaa alueella on kyllä sijoittaa ne muuallekin, jos tahtoa riittää. 

Kaavan toteutuessa nykyisellä suunnitelmalla: 

- pihanäkymä muuttuu oleellisesti 

- melu- ja hajuhaitat lisääntyvät 

- talojen myyntiarvo tippuu 

- kulku ulkoilemaan ja harrastamaan lännen suuntaan ja sieltä edelleen vaikeutuu 

(käytännössä loppuu kokonaan) 

Miksi tontteja ei sijoiteta jo alun perin tiiviimmin kaava-alueen lounaspuolelle? Siellä on hyvät 

maastopohjat ja tilaa riittävästi.  

Ehdotamme, että myös entinen ravirata otetaan kaavassa käyttöön jo tässä vaiheessa. Kuka siellä 

”koiraurheilee”? Parempiakin alueita on olemassa. 

Perustelut: 

- kokonaisuudessaan alueen infra helpompi toteuttaa (vesi, jätevesi, sähkö, hulevesien 

hallinta, liikenne) 

- ei sotketa koko aluetta. Teollisuus tuottaa vääjäämättä ympäristöön törkyä ja valitettavasti 

tontit ovat myös niiden säilytyspaikkoja, kuten tiedetään. Suunnitelmassa lukee kyllä 

hienosti perusteita rakentamiselle, varastoinnille jne. luontoarvot säilyttäen, mutta 

toteutuuko asia näin? 

- metsien hakkuut hallitusti laajemmalta alueelta kerralla, kun tontit lähekkäin. Myrskytuhot 

minimiin. 

- raviradan alue teollisuuskäytössä järkevä, virkistyskäytön reservialueena epätodennäköinen 



- valvontakin olisi helpompaa 

- haitat lähiasukkaille vähenevät huomattavasti 

Varsinkin korttelin 730 tontit tulisi meidän näkövinkkelistä sijoittaa muualle. Tontithan ovat pieniä, 

joten tilaa niille löytyy.  

Minimissään kuitenkin kaksi keskimmäistä tonttia tulisi sijoittaa eri paikkaan ja jättää tuo alue 

luonnontilaan. 

Perustelut: 

Nurmestien varteen suunniteltu suojaviheralue (EV) on suunnitelmassa kyllä hieno asia, mutta 

käytännössä silmänlumetta, naurettava ja mitättömän kapea eikä anna mitään näkö- ja melusuojaa 

meidän suuntaan. Tuo suunniteltu, kapea suojaviheralue tullee tuhoutumaan tonttien- sekä 

mahdollisten tieliittymien rakentamisvaiheessa. Myrskyt kaatavat sitten loput puut. 

suojaviheralueen (EV) pitäisi olla Nurmestien ja ratsastuskäytössä olleen leveän polun välinen alue 

1. muodostuisi riittävä suojavyöhyke asuintaloihin ja pihanäkymään 

2. mahdollistaa alueen käytön ulkoiluun ja pääsyn suunnitellulle kevyenliikenteen väylälle niin meille 

kuin myös muualta Nurmestien varresta tuleville 

3. melu- ja ympäristöhaitat vähenevät 

4. sisääntuloväylä Kuhmoon pysyisi ympäristöltään varmasti siistimpänä ja korostaisi kaupungin 

luontoimagoa 

5. kaupungin ylläpitämä hiihtoura mahtuisi siitä kulkemaan 

6. metsäpeurojen luontainen kulkuväylä säilyisi 

kuten luonnoksessa oli todettu, tervahautoihinkin on mahdollista kajota, kun neuvottelee Kainuun 

Museon kanssa. Eli ne eivät ole tosiasiassa este tonttien sijoittelussa. 

 

Liikennejärjestelyt 

Myös alueen liikennejärjestelyt kummastuttavat. Liikenneturvallisuus heikentyy ja muut haitat 

Nurmestien puolelle lisääntyvät. 

Mielestämme suunnitellut liikennejärjestelyt tulisi kokonaisuudessaan järjestää Sotkamontien 

suunnasta. 

Perustelut: 

tieliittymä(t) kaistaratkaisuineen, tielevennykset, näkemäalueen raivaukset ja liikennejärjestelyt 

nopeusrajoituksineen yhteen paikkaan. Tilaa Sotkamontiellä on riittävästi. Satsaamalla yhdelle 

alueelle liikenne olisi hallitumpaa sekä turvallisempaa. Tulevilta teollisuustonteiltahan löytyy 

täyttömaata läheltä. 

Sotkamontien puolella asuttuja taloja ei ole lähellä, joten haitat asukkaille jäävät vähäisiksi nykyisen 

suunnitelman toteutuessa, liikennejärjestelyt lisäävät entisestään Nurmestien 

liikenneturvattomuutta. Tie on jo tällä hetkellä vaarallinen sen kapeuden ja huonon näkyvyyden 



vuoksi. Raskaan liikenteen ohitustilanteet ja ylinopeudet lisääntyvät meidänkin liittymän kohdalla 

vaarantaen mm. lasten liikkumisen tiellä.  

melu- ja tärinähaitat kasvavat meille lähiasukkaille entisestään, jos raskas liikenne ohjataan 

kulkemaan myös Nurmestien puolelta 

Mikäli tieliittymä Nurmestien puolelle pitää rakentaa, niin tasoltaan sen tulisi olla kevyelle 

ajoneuvoliikenteelle, jota käyttäisi vain kevyt- ja pelastuspalvelun liikenne. Tietä tulee tällöin myös 

leventää riittävästi kaistaratkaisuineen ja asettaa riittävän alhainen nopeusrajoitus. 

 

Ympäristöarvot 

Suunnitelman mukaan alueesta pitäisi tulla siisti, ekologinen ja ympäristöön hyvin ”istuva” 

teollisuusalue. 

Onko se sellainen enää sen jälkeen, kun aluetta aletaan rakentamaan ja tontteja raivaamaan auki? 

Käytännössä tullee käymään, että nykyisellä suunnitelmalla alue jouduttaneen hakkaamaan lähes 

kokonaan aukeaksi myrskytuhojen minimoimiseksi.  

Suojeltavista kohteista sotahistoriaan liittyvät kohteet tulee säilyttää, mutta muut maastossa olevat 

kohteet mm. tervahaudat eivät saisi olla esteenä kaavan järkevälle suunnittelulle. 

Ulkoilualueena sitä käyttävät lähiasukkaiden lisäksi myös taajaman asukkaat. Alueen polkumaiset 

kulkulinjat muodostavat erinomaisen ulkoiluverkoston, eikä sen merkitystä tule väheksyä tai jättää 

huomiotta. Alue on suosittu, varsinkin sulan maan aikaan ikäihmisten, lenkkeilijöiden, 

koiranulkoiluttajien, marjastajien ja sienestäjien piirissä. Kyllä sitäkin puolta pitää suunnittelussa 

arvottaa näkyvämmin ja mahdollistaa alueen käyttö myös jatkossa. 

(viisi allekirjoitusta) 

Vastaus: 

Voimassa olevassa yleiskaavassa alue on osoitettu uudeksi teollisuusalueeksi, jolla ympäristö asettaa 

toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia (TY). Alue on tarkoitettu teollisuus- ja varastotoiminnalle, 

josta ei aiheudu ilman pilaantumista, pohjavesien likaantumista eikä häiriötä ympäristölle. 

Asemakaavaluonnoksessa alueelle esitetty toiminta toteuttaa yleiskaavaa. Asemakaavaluonnoksessa 

uusi rakentaminen painottuu Nurmestien varteen, joten pääliikenneyhteys alueelle on luontevaa 

järjestää Nurmestien kautta.  Alueen liikennejärjestelyitä ja yhteyksiä maanteille on tarkasteltu 

yhdessä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa siten, että ne ovat toteutettavissa ja ohjeiden ja 

määräyksien mukaisia.  

Korttelien 730 ja 733 tontteja pienennetään niin, että Nurmestien ja korttelialueiden väliin jää 

laajempi suojavyöhyke ja kortteleiden käyttötarkoitus muutetaan Teollisuus- ja varastorakennusten 

korttelialueesta (T) Teollisuusrakennusten korttelialueeksi, jolle ympäristö aiheuttaa erityisiä 

vaatimuksia (TY). 

Alueella olevalle ulkoilureitin osalle  (Tulijärven lenkki) osoitetaan vaihtoehtoinen sijainti.  

 

 



Mielipide 2. 

Tulijärven Eräkerho ry haluaa ilmaista mielipiteensä kaavaluonnokseen erityisesti kohtaan 3.1.8 

Reitit ja virkistyskäyttö.  Kaavaselostus on puutteellinen, ja siinä on virheellisesti esitetty, että 

alueella ei olisi moottorikelkkareitin lisäksi muita nykyisiä virkistyskäyttötoimintoja.  Lisäksi 

haluamme, että tekemämme kuntalaisaloitteet vietäisiin nyt konkreettisesti ja nopeutetusti 

eteenpäin.   

1. Tulijärven latulenkin ja Peurahiihdon tarpeet kaava-alueella puuttuu  

1.1 Tulijärven latulenkki  

Tulijärven hiihtolenkki on kulkenut useina vuosina, kuten kaudella 2019-2020, kaava-alueella 

sijaitsevaa sähkölinjaa pitkin. Kaavarakentaminen lopettaisi kyseisen latuosuuden kokonaan.  

Tulijärven hiihtolenkki on kevättalvisin kuhmolaisten suosituin hiihtolenkki, noin 20 km 

ympäryslenkki. Lenkki on saatu aikoinaan myös sille tasolle, että se ajetaan kaupungin latukoneella.  

Koronapandemian pitkittyminen on kasvattanut ulkoliikunnan merkitystä.  

1.2 Peurahiihto-tapahtuman tarpeet  

Tulijärven hiihtolenkki on toiminut Kuhmon perinteikkään ja tärkeimmän hiihtotapahtuman, 

Kuhmon Peurahiihdon, reittinä jo 35 vuotta. Peurahiihto on usean vuosikymmenen saatossa 

koonnut yhteen niin harrastelija- ja kuntohiihtäjät kuin kovan luokan kilpailijoitakin. Peurahiihdosta 

on vuosien saatossa muodostunut monelle kuhmolaiselle maastohiihtokauden päätapahtuma, jossa 

rentoudutaan ystävien seurassa ja nautitaan Tulijärven lenkin maisemista.   

1.3. Yhteydet UKK-reitille  

Selostuksessa on jäänyt selvittämättä yhteydet UKK-kesäretkeilyreitille ja virheellisesti ilmaistu, että 

”kauempana idässä Haukilamminkankaalla on UKK-kesäretkeilyreitti, jonne alueelta ei ole 

yhteyksiä.”  Mielestämme UKK-kesäretkeilyreitiltä on yhteydet alueelle. Kuhmolaiset liikunnan 

harrastajat ja kestävyysurheilijat käyttävät Tulijärven lenkkiä myös kesällä. Liikkujat ja matkailijat 

hyödyntävät etelä-Kuhmon UKK-kesäretkeilyreitistöä.  Suomessa on jokamiehenoikeudet, mikä on 

mahdollistanut, että reitistöjä on luonnossa olemassa, vaikka niitä ei olisikaan virallistettu. Tutustu 

Tulijärven Eräkerho ry:n kuntalaisaloitteeseen liitteessä 1: LÄHIVAELLUSREITTIEN KUNNOSTAMINEN  

2. Kantatie 75 eli Nurmestien kuormitus ja kevyen liikenteen tarpeet  

Kaavassa ei ole selvitetty sen toimintojen kuormittavuusvaikutuksia Nurmestielle. Kantatie 75 on 

Kuopion pohjoispuolelta Siilinjärveltä Nurmeksen kautta Kuhmoon kulkeva kantatie. Tien pituus on 

183 kilometriä. Yhdessä valtatien 16 ja kantatien 77 kanssa se muodostaa Suomen poikki kulkevan 

poikittaisväylän. Tie on lähes kokonaan kaksikaistainen. Siilinjärven kohdalla on lyhyt nelikaistainen 

osuus.  

Nurmeksen ja Kuhmon välinen osa kantatietä on samalla osa tunnettua matkailureittiä, Runon ja 

Rajan tietä. Tulijärven Eräkerho ry toivoo, että tekemäämme kuntalaisaloitetta viedään nyt 

nopeutetusti eteenpäin. Tutustu Tulijärvi Eräkerho ry:n kuntalaisaloitteeseen liitteessä 2: 

KEVYENLIIKENTEENVÄYLÄ KUHMO – JYRKÄNKOSKI VÄLILLE  

3. Toisen maailmansodan sotahistoriallisen kohteen jääminen teollisuusrakentamisen alle Kaava-

alueella on todettu olevan toisen maailmansodan aikaan liittyen sotahistoriallinen kohde, jossa on 

tykkiasema, kaivantoja ja kohteita.  Miten sotahistoriallisen kohteen kaavoittaminen 

teollisuuskäyttöön näin lähellä Kuhmon keskustaa on tarkoituksenmukaista ja sopivaa? Miten 



turvataan kävijöiden pääsy alueelle, jos se on teollisuusaluetta, jolla toimintaa joudutaan aitaamaan 

ja sulkemaan ulkopuoliselta käytöltä? Kohde voi tulevaisuudessa olla sotahistorioitsijoiden ja 

matkailijoiden käyntikohde, kun se tulee laajempaan tietoisuuteen.   

4. Kaava-alue metsäpeurojen elinalueena, sienestyksessä ja marjastuksessa  

Kuhmolaisilla on yleisesti tiedossa, että alue on metsäpeurojen elinalue, jonka teollisuusalue 

syrjäyttäisi. Metsäpeuroja on runsaasti alueella mm. kevättalvella.  Alue on myös kaupunkilaisten 

suosima sienestys- ja marjastusalue. Alueelle on helppo päästä, mikä on tehnyt alueesta erityisen 

suositun syksyisin.  

Kuhmossa 3.12.2020  

TULIJÄRVEN ERÄKERHO RY 

 

Vastaus: 

Asemakaavasta aiheutuva liikennekuorma jakautuu Sotkamontielle ja Nurmestielle, jolloin 

Nurmestielle aiheutuva liikenne on noin puolet asemakaavan vaikutusten arvioinnissa esitetystä. 

Alueella sijaitseva Salpalinjaan liittyvä tykkiasema sijaitsee asemakaavaluonnoksessa osittain maa- ja 

metsätalousalueella, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta (MU) ja osittain nykyisen telemaston 

mastoalueella (EMT). Sotahistoriallisen kohteen alueelle ei tulla osoittamaan teollisuusrakentamista.  

Kaavaselostusta täydennetään alueen nykyisen epävirallisen virkistyskäytön ja reittiyhteyksien sekä 

Tulijärven lenkin osalta. Alueella olevalle ulkoilureitin osalle  (Tulijärven lenkki) osoitetaan 

vaihtoehtoinen sijainti.  

Mielipide 3. 

Yleistä kaavahankkeesta  

Kuhmon kaupungin väestökehitys on viime vuodet ollut vähenevä ja ikääntyvä. Tilastokeskuksen 

ennuste tuleville vuosille ja vuosikymmenille on samanlainen. Jos juuri tällä hetkellä olisikin 

kaavaselosteen sanoin "vaikeuksia vastata tonttikysyntään", sellainen kysyntätilanne tuskin jatkuu 

lähitulevaisuudessa. Tätä taustaa vasten aivan uuden laajan teollisuusalueen perustaminen 

Kuhmoon näyttäytyy ylimitoitettuna ja hätiköitynä.   

Kaavan vaikutus asumisoloihin  

Alueen vieressä sijaitsee asuintaloja Nurmestien varressa. Asutus on ollut paikalla ensin, joten sillä 

tulee olla etuoikeus ympäristönsä alkuperäisen viihtyisänä ja turvallisena säilymiseen. Tämä ei 

kaavaluonnoksessa toteudu. Kaavaluonnoksessa on teollisuustontteja sijoitettu erityisen lähelle 

Nurmestien alkupään asuintaloja. Välille jäävä "suojavyöhyke" on erittäin kapea ja käytännössä 

muodostuu muutamasta mäntyrivistä ja jopa avoimeksi hakatusta maastosta. Kaavaselosteessakaan 

ei kiistetä esimerkiksi meluhaitan lisääntymistä.   

Kaavaluonnoksen tavoitteina mainitaan nykyaikainen ja siisti yritysalue, johon pyritään antamalla 

asemakaavassa tarkempia määräyksiä muun muassa rakennuksista, niiden sijoittelusta tonteille sekä 

suojarakenteista. Valitettavasti on vaikea uskoa näiden kauniiden ajatusten toteutuvan myös 

käytännössä. Todennäköistä on, että varsinkin tonttien takaosat kehittyvät kaikenlaisen 

epämääräisen tavaran ja rojun kentiksi, jotka tulevat näkymään etenkin Nurmestielle, ovathan 

kaavaluonnoksessa nimen omaan tonttien takaosat lähinnä Nurmestietä. Näkymät pilaavat 

asukkaiden viihtyisän ympäristön. Teollisuusalueen sijoittaminen törkyineen näkyvästi Kuhmon 



kahden pääsisääntuloväylän varrelle muodostaa myös imagohaitan matkailulle ja kaupungin 

brändille. Matkailijathan saapuvat Kuhmoon musiikin, kulttuurin ja luonnon houkuttamina.   

Kaavan vaikutus alueen virkistyskäyttöön  

Kaavaselosteessa todetaan: "Alueella ei ole nykyisiä virkistyskäyttötoimintoja". Tämä koskee ehkä 

kaavamerkintöjä, mutta ei pidä paikkaansa käytännössä. Aluetta käyttävät ahkerasti lenkkeilyyn, 

hiihtoon, ulkoiluun sekä sienten ja marjojen poimintaan niin Jämäksen kylän asukkaat kuin 

keskustaajamankin asukkaat. Alueen polku- ja tieverkosto yhdistyy itään UKK-reitille polkuyhteyden 

kautta, toisin kuin kaavaselosteessa väitetään. Paikallinen suunnistusseura käyttää aluetta 

harjoitustoiminnassaan ja muun muassa lasten suunnistuskoulun alueena. Alueella kulkee myös 

Kuhmon kaupungin ylläpitämänä hiihtolatu, Tulijärven lenkki, joka yhdistyy kaupungin muuhun 

latuverkostoon. Kaavan toteuttaminen osin estää virkistyskäytön kokonaan ja osin kaventaa sitä 

huomattavasti.  

Kaavan vaikutus alueen luontoarvoihin  

Alueen luontoselvitys on tehty kartta- ja tietokantatietojen ja yhden kesäaikaisen käynnin 

perusteella. Niinpä siinä on jäänyt kokonaan huomiotta nk. Punaisessa kirjassa hanalaisuusarvioltaan 

silmälläpidettäväksi lajiksi määritetty metsäpeura. Alueen kautta kulkee yksi Kainuun metsäpeurojen 

vaellusreitti, ja joka syksy ja kevät useiden viikkojen ajan alueella oleskelee vuodenaikaisvaelluksella 

olevia metsäpeuralaumoja. Suurimmillaan olen nähnyt jopa sadan yksilön lauman. Vielä 

jouluaattona 2020 näin alueella parinkymmenen peuran lauman, ja tätä kirjoittaessani tammikuussa 

2021 alueella oleskelee edelleen muutamia peuroja, jääden mahdollisesti nyt koko talveksi alueelle.  

Teollisuusalueen rakentaminen aiheuttaa metsäpeuroille häiriötä ja vaaratilanteita sekä tuhoaa 

niiden syksy-, talvi- ja kevätaikaiset ruokamaat.  

Kaavan vaikutus alueen liikenneoloihin  

Kaavaluonnoksen mukaan avataan uusi tieyhteys Sotkamontien ja Nurmestien välille. Onko tarkoitus 

ohjata muutakin kuin teollisuusalueelle saapuvaa ja sieltä lähtevää liikennettä tälle tielle? Joka 

tapauksessa muukin liikenne tulisi varmasti käyttämään tietä läpiajotarkoitukseen, mikä ei liene 

alueella toimivien toiveiden mukaista. Lisäksi uusi liittymä Nurmestielle ja sen tuoma lisääntynyt 

liikenne (kaavaselosteen laskelman mukaan liikennemäärä kasvaisi ainakin noin 50 %)  heikentää 

entisestään kevyen liikenteen turvallisuutta Nurmestiellä, jolla ei ole kevyen liikenteen väylää, sekä 

lisää asutukselle aiheutuvaa meluhaittaa.  

Mielipide tiivistetysti  

Kaiken edellä esittämäni perusteella vastustan Nurmestien risteyksen seudulle suunniteltua 

asemakaavaa ja esitän, että Kuhmon kaupunki luopuu tästä kaavahankkeesta ja selvittää sen sijaan 

muut mahdollisuudet vastata tämänhetkiseen tonttikysyntään. Kyseinen kaavaluonnosalue 

säilytettäköön nykyisessä metsätalous- ja virkistyskäytössä. 

(yksi allekirjoitus) 

Vastaus: 

Voimassa olevassa yleiskaavassa alue on osoitettu uudeksi teollisuusalueeksi, jolla ympäristö asettaa 

toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia (TY). Alue on tarkoitettu teollisuus- ja varastotoiminnalle, 

josta ei aiheudu ilman pilaantumista, pohjavesien likaantumista eikä häiriötä ympäristölle. 

Asemakaavaluonnoksessa alueelle esitetty toiminta toteuttaa yleiskaavaa. Suunnittelualueen 



kohdalla alueet Nurmestien itäpuolella ja Sotkamontien länsipuolella ovat metsäiset, joten 

metsäpeurojen vaellukselle säilyy reittejä, vaikka Välimäen alue otetaan asemakaavan myötä 

teollisuuskäyttöön. Liikenne kantateillä 76 ja 75 suunnittelualueen kohdalla on pääasiassa Kuhmoon 

menevää tai Kuhmosta tulevaa liikennettä. Asemakaavaluonnoksessa esitetty teollisuusalueen 

lävitse kulkeva katuyhteys ei muodosta tälle liikenteelle oikotietä eikä ole syytä olettaa, että uuden 

katuyhteyden kautta syntyisi merkittävästi läpikulkuliikennettä. Kaavaselostusta täydennetään 

alueen nykyisen epävirallisen virkistyskäytön ja reittiyhteyksien sekä Tulijärven lenkin osalta. 

Korttelien 730 ja 733 tontteja pienennetään niin, että Nurmestien ja korttelialueiden väliin jää 

laajempi suojavyöhyke ja kortteleiden käyttötarkoitus muutetaan Teollisuus- ja varastorakennusten 

korttelialueesta (T) Teollisuusrakennusten korttelialueeksi, jolle ympäristö aiheuttaa erityisiä 

vaatimuksia (TY). 

 

Mielipide 4. 

Mitä Kuhmon kaupungin päättäjät ajattelee, kun ne laittaa Välimäen alueen yritys- käyttöön.  Missä 

on kaupungin sen niin kovasti mainostavat luonto arvot. Parasta kuhmolaista maisemaa, lähellä 

keskustaa, kaikkien helposti saavutettava. Mäntykangasta , mäkiä, notkoja, jossa on paljon valmiita 

kävelyreittejä  , ajan saatossa käytössä tulleita. Jotka nyt noin vain pilataan lopullisesti. Alueella on 

meille lähialueen asukkaille suuri merkitys. Aluetta käytetään ympäri vuoden liikkumiseen, ulkoiluun. 

Alueella kävellään, pyöräillään, hiihdetään. Kerätään marjoja, sieniä ja muita luonnon materiaaleja 

esim. askarteluun. Alueella liikkuu myös paljon koirien ulkoiluttajia. Meitä samanlaisia alueella 

liikkujia on paljon. Eikö kaupungille mistään muualta löytyisi " huonompaa " aluetta yrityksille 

"pilattavaksi ". Antakaa Välimäen alueen olla rauhassa, paremminkin kehittäkää sitä ulkoilijoiden ja 

liikkujien iloksi. Näyttäkää esimerkkiä, miten Kuhmon kaupunki kunnioittaa luontoa ja arvostaa sitä. 

Arvostakaa meitä ulkoilijoita ja liikkujia. Välimäen alueelta on hyvä lähteä kulkemaan, moneen 

suuntaan, minne päin tahansa. Annetaan käen kukkua, lintujen laulaa rauhassa. Metsä peuroille ja 

muille metsän eläimille suodaan myös rauha, jota ei moottorien äänet pilaa.   

Kuhmon kaupunki, viljele ja varjele metsää, luonto kiittää!!!! 

(yksi allekirjoitus) 

Vastaus: 

Voimassa olevassa yleiskaavassa alue on osoitettu uudeksi teollisuusalueeksi, jolla ympäristö asettaa 

toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia (TY). Alue on tarkoitettu teollisuus- ja varastotoiminnalle, 

josta ei aiheudu ilman pilaantumista, pohjavesien likaantumista eikä häiriötä ympäristölle. 

Asemakaavaluonnoksessa alueelle esitetty toiminta toteuttaa yleiskaavaa. 

 

Sähköyhtiö Kajaven lausunto: 

Asemakaava koskee Kuhmon taajaman eteläpuolella Nurmestien ja Sotkamontien risteyksessä 

sijaitsevaa aluetta.  

Sähköyhtiö Kajave Oy:llä ei ole huomautettavaa kaavassa oleviin asioihin. Nykyinen alueella oleva 

20kV ilmajohto purkautuu ja rakentuu Nurmestien varteen pohjoispuolelle (v.2020).  



Nykyinen 0.4kV ilmajohto rakennetaan kaavan sopivasti maakaapelein, lisäliittymien rakentamisen 

yhteydessä. Uuteen kaavaan alustavasti varattu (kts.karttaliite) merkitty 20kV maakaapelireitti ja 

puistomuuntamo(t). 

Vastaus: 

Asemakaavakarttaa täydennetään puistomuuntamoiden ja sähkölinjan maanalaisten kaapelireittien 

osalta esitetyn mukaisesti. 

Kainuun liiton lausunto: 

Asemakaavaluonnoksen kaavaselostuksen 4.2 Maakuntakaava -kohdassa esitetään Kainuun 

voimassa oleva maakuntakaavatilanne sekä suunnittelualuetta koskevia maakuntakaavamerkintöjä 

ja -määräyksiä. Selostuksessa esitettyjen maakuntakaavamerkintöjen ja -määräysten lisäksi 

suunnittelualuetta koskevat Liikenteen yhteistyökäytävä (lk) sekä koko maakuntakaava-aluetta 

koskevat yleiset suunnittelumääräykset (mm. liikenneturvallisuus). Kainuun liitto esittää 

asemakaavaluonnoksen kaavaselostuksen täydentämistä maakuntakaavamerkintöjen ja -

määräysten osalta.  

Kainuun liitolla ei ole muuta huomautettavaa asemakaavaluonnoksesta.  

Kainuun liitto 

Vastaus: 

Kaavaselostusta täydennetään maakuntakaavamerkintöjen osalta. 

Kainuun museon lausunto: 

Kuhmon kaupunki on pyytänyt Kainuun Museolta lausuntoa koskien Nurmestien yritysalueen 

asemakaavaluonnosta. Suunnittelualue sijaitsee n. 3,5 kilometrin etäisyydellä Kuhmon keskustasta 

etelään rajautuen idässä Nurmestiehen, lännessä Sotkamontiehen sekä etelässä käytöstä 

poistettuun ravirataan. Kaava-alue on maastonmuodoiltaan pääosin kumpuilevaa 

metsätalouskäytössä olevaa hoidettua talousmetsää. Kaavakartta ja -selostus on päivätty 

12.11.2020.  

Nurmestien ja Sotkamontien risteysalueelle noin 44 ha laajuiselle alueelle suunnitellaan kokonaan 

uutta yritysaluetta. Uutta yritysaluetta tarvitaan, koska kaupungin teollisuuden tonttivaranto on 

käynyt vähiin ja kaupungilla on jo vaikeuksia vastata kysyntään. Asemakaavassa aiemmin 

kaavoittamattomalle alueelle kaavoitetaan Nurmestien ja Sotkamontien välille uudet katualueet, 

joiden varrelle suunnitellaan teollisuus ja varastoalueiden tontteja. Alueen työnimi on ”Välimäen 

yrityspuisto”.  

Suunnittelualueella ei ole ennestään voimassa olevaa asemakaavaa. Keskustan nykyinen 

asemakaava-alue ulottuu noin 1,3km päähän Nurmestien ja Sotkamontien risteyksestä pohjoiseen, 

mihin on 1980-luvulla laadittu Jaurakon teollisuus- ja varastoaluetta koskeva asemakaava. 

Suunnittelualueella on voimassa vuonna 2014 hyväksytty Kuhmon keskustaajaman osayleiskaava.  

Kainuun vaihemaakuntakaava 2030 on hyväksytty Kainuun maakuntavaltuustossa 16.12.2019 ja 

kaava on lainvoimainen. Kaavassa käsitellään alue-  ja yhdyskuntarakennetta, virkistystä, 

liikennejärjestelmää, luonnon- ja kulttuuriympäristöä sekä luonnonvarojen käyttöä ja elinkeinojen 

toimintaedellytyksiä. Uusien kaavaratkaisujen osalta Kainuun vaihemaakuntakaava 2030 kumoaa tai 

muuttaa Kainuun maakuntakaavan 2020 kaavaratkaisuja ja sisältää teknisluonteisia korjauksia 



Kainuun 1. vaihemaakuntakaavan, Kainuun kaupan vaihemaakuntakaavan ja Kainuun 

tuulivoimamaakuntakaavan merkintöihin ja -määräyksiin.  

Rakennettu kulttuuriympäristö  

Kaava-alueella ei sijaitse kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennetun ympäristön kohteita. Entisen 

raviradan ja Särkipuron eteläpuolella noin 300 metrin etäisyydellä kaavarajauksesta on Tammelan 

asuinpaikka. Sen asuinrakennus on kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennuskohde ja suojeltu 

voimassa olevassa yleiskaavassa. Tammela on arvotettu vuonna 1994 Kuhmon kaupungin tekemässä 

inventoinnissa rakennus- ja kulttuurihistoriallisesti merkittäväksi kohteeksi. Tämä on otettu 

huomioon kaavaselostuksessa. 

Arkeologinen kulttuuriperintö  

Nurmestien yritysalueen asemakaavaa varten on tehty arkeologinen inventointi (Mikroliitti Oy: 

Rahkola J ja Sepänmaa T 2020). Alueelta tunnettiin ennen inventointia yksi muu 

kulttuuriperintökohde Mäntymäki (muinaisjäännösrekisterissä numerolla 1000019860), moderni II 

maailmansodan aikainen Salpalinjaan liittyvä tykkiasema. Inventoinnissa löytyi neljä uutta kiinteää 

muinaisjäännöstä: historiallisen ajan tervahaudat Välimäki 1 (1000040392), Välimäki 2 (1000040393) 

ja Välimäki 3 (1000040394) sekä ajoittamattomaksi luokiteltu kivilatomus Välimäki 4 (1000040396). 

Asemakaavasuunnitelmassa on hyvin huomioitu tunnetut muinaisjäännökset sekä muut 

kulttuuriperintökohteet. Asemakaavassa suunnitellut kadut tai tonttialueet eivät sijoitu missään 

rakennevaihtoehtomallissa muinaisjäännösten tai muiden kulttuuriperintökohteiden alueille.  

Tarkempia tietoja tunnetuista muinaisjäännöskohteista suunnittelualueella on saatavilla 

Museoviraston rekisteriportaalin sivustolta.  

 

Mäntymäki https://www.kyppi.fi/to.aspx?id=112.1000019860  

Välimäki 1  https://www.kyppi.fi/to.aspx?id=112.1000040392  

Välimäki 2  https://www.kyppi.fi/to.aspx?id=112.1000040393  

Välimäki 3  https://www.kyppi.fi/to.aspx?id=112.1000040394  

Välimäki 4  https://www.kyppi.fi/to.aspx?id=112.1000040396 

 

Vastaus:  

Asemakaavasuunnitelmassa on hyvin huomioitu tunnetut muinaisjäännökset sekä muut 

kulttuuriperintökohteet. Lausunto ei aiheuta muutoksia asemakaavaluonnokseen. 

 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunto: 

Kuhmon kaupunki on pyytänyt Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 

(Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus) lausuntoa asemakaavaluonnoksesta koskien Välimäen 

yrityspuistoa. Asemakaavassa aiemmin kaavoittamattomalle alueelle kaavoitetaan Nurmestien (mt 

75) ja Sotkamontien (mt 76) välille uudet katualueet, joiden varrelle suunnitellaan teollisuus- ja 

varastoalueiden tontteja. Kaava kasvattaa Kuhmon kaupungin yritystonttitarjontaa.  

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus toteaa lausunnossaan, että kaavassa on huomioitu 

viranomaisneuvottelussa esille nousseet asiat kävely- ja pyöräily-yhteyksien ja liittymien 

sijainnin/määrän osalta. Nurmestien ja Sotkamontien liittymissä tulee varautua väistötilaan kaava-

alueelle kääntyvän liikenteen määrän lisääntyessä. Väistötilojen tilavaatimukset tulee huomioida 

https://www.kyppi.fi/to.aspx?id=112.1000040396


aluevarauksissa. Tievalaistusta tulee jatkaa Nurmestielle osoitetun liittymään asti. ELY-keskus ei 

osallistu valaistuksen ja väistötilojen suunnittelusta ja rakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin. 

Uudistetussa tieliikennelaissa (729/2018) sekä uudessa pyöräliikenteen suunnitteluohjeessa 

(Väyläviraston ohjeita 18/2020) ja valmisteilla olevassa jalankulun suunnitteluohjeessa (Väylävirasto) 

jalankulku ja pyöräily erotellaan omiksi kulkumuodoikseen. Termiä ”kevytliikenne” ei enää käytetä. 

Siksi myös valmistuvissa kaavoissa kevytliikenne tulee korvata kävelyllä ja pyöräilyllä tai kävely- ja 

pyöräilyväylillä, mikäli ne ovat väylän pääkulkumuodot. Kaavoitusvaiheessa on jo hyvä tiedostaa ja 

huomioida kaavamerkinnöissä, että ELY-keskuksen L-vastuualue suhtautuu pääsääntöisen kielteisesti 

hulevesien ja puhdistettujen jätevesien johtamiseen maanteiden sivuojaan sekä asemakaava-alueilla 

että asemakaava-alueiden ulkopuolella. ELY- keskus ei ole tässä tapauksessa hulevesien 

johtamisasian ratkaiseva viranomainen, vaan kaupungin tai kunnan ympäristöviranomainen 

ratkaisee hulevesien johtamisen maantien sivuojaan. Mikäli kaupungin ympäristöviranomainen 

tekee myönteisen päätöksen hulevesien johtamisesta tien sivuojaan, tulee purkuojaa ylläpitää siten, 

että se ei haittaa maantien hoitoa ja kunnossapitoa. Mikäli hulevesien johtamisesta maantien 

sivuojaan aiheutuu haittaa maantien kunnossapidolle, on hakija velvollinen kustannuksellaan 

poistamaan aiheutuneen haitan. Lisäksi hakijalta on edellytettävä kattavaa selvitystä vesien 

johtamisesta ja sen vaikutuksista; esimerkiksi tienvarsiojien ja rumpujen kunto ja kapasiteetti tulee 

selvittää.  

Kaavaluonnoksessa on hulevesimääräyksiä osoitettu ainoastaan kortteleiden 736 ja 737 osalta. 

Mikäli tarkempaa hulevesiselvitystä ei tehdä kaavaprosessin yhteydessä, tulee asemakaavassa 

edellyttää, että selvitys tehdään rakennuslupaprosessin yhteydessä em. kappaleessa esille nostetut 

asiat huomioiden. 

Vastaus: 

Nurmestien ja Sotkamontien uusien liittymien kohdalle varataan asemakaan kääntyvän liikenteen 

väistötilat. Kaavaselostusta tarkistetaan pyöräilyn ja kävelyn väylien termistön osalta. Asemakaavaan 

kirjataan määräys rakennuspaikkakohtaisen hulevesisuunnitelman laatimisesta 

rakennuslupaprosessin yhteydessä. 

Kainuun ELY-keskuksen lausunto: 

Kuhmon kaupunki on pyytänyt lausuntoa koskien Nurmestien risteyksen seudun alueen 

asemakaavaluonnosta. Suunnitteluhankkeen tavoitteena on laatia uusi asemakaava, jolla lisätään ja 

luodaan teollisuus ja varastoalueiden tonttitarjontaa yritystoimintaa varten, sillä Kuhmon 

kaupungilla on tällä hetkellä vaikeuksia vastata kysyntään. Suunnittelualue on Metsähallituksen 

varikkoaluetta lukuun ottamatta kaupungin omistuksessa. Maakuntakaavassa suunnittelualueelle ei 

ole kohdistettu erityisiä toimintoja. Kuhmon keskustaajaman osayleisaavassa (hyväksytty 17.6.2014) 

alue on merkitty teollisuusalueeksi (TY), jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä 

vaatimuksia. Alue on tarkoitettu teollisuus- ja varastotoiminnalle, joka ei aiheuta ilman 

pilaantumista, käytä tai valmista pohjavesiä likaavia aineita, eikä aiheuta teollisuusalueen 

ulkopuolella ohjearvoja ylittävää melutasoa tai muuta siihen verrattavaa häiriötä ympäristölle 

Kainuun ELY-keskus katsoo, että tällä kaavahankkeella ei ole vaikutusta sellaisiin maankäyttö- ja 

rakennuslain 18.2 §:ssä tarkoitettuihin valtakunnallisiin tai maakunnallisesti merkittäviin asioihin, 

joita ELY-keskuksen olisi valvottava. Sen sijaan Kainuun ELY-keskus toteaa, että elinkeino-, liikenne- 

ja ympäristökeskuksen tehtävä on MRL 18.1 §:n mukaisesti edistää kunnan alueiden käytön 

suunnittelun ja rakennustoimen järjestämistä, joten tästä näkökulmasta Kainuun ELY-keskus esittää 

huomioitavaksi seuraavia asioita.  



Luonto- ja kulttuuriympäristöjen vaaliminen  

Kaavaa varten on tehty maastokäyntiin perustuva luontoselvitys kesällä 2020, eikä tuolloin ole 

löytynyt suunnittelualueella huomioitavia tai arvokkaita kohteita. Kainuun ELY-keskus toteaa, että 

tehdyssä luontoselvityksessä ei ole tullut esille merkittäviä luontoarvoja, joilla olisi vaikutusta 

kaavaratkaisuun ja tehtyä selvitystä voidaan pitää riittävänä MRL 9 §:n tarkoittamalla tavalla.  

Alueiden käytössä on tarpeen tunnistaa myös luonnon- ja kulttuuriympäristöjen kestävä käyttö ja 

turvata niiden alueellinen kokonaisuus. Suunnittelualueen reunalle sijoittuva Mäntymäen 

tykkiasema on mainittu Kainuun maakuntakaava 2020, Kainuun vaihemaakuntakaava 2030 :ssä 

maakunnallisesti merkittävänä kulttuurihistoriallisena kohteena tai alueena. 

Suunnittelumääräyksenä on, että yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava alueen tai 

kohteen merkittävien kulttuurihistoriallisten ja maisemallisten arvojen säilyminen.  

Kaavaluonnoksessa sh-1 merkinnällä merkitty tykkiasema jää maa- ja metsätalousvaltaisen alueen 

(MY) ympäröimäksi, joka niin ikään ottaa huomioon kulttuuriset arvot. Lisäksi kaavaehdotuksessa 

tykkiasema on mainittu mielenkiintoisena käyntikohteena, jonne pyritään ohjaamaan ulkoilua. 

Kulttuuriympäristöjen vaalimisen näkökulmasta toimet katsotaan riittäväksi Mäntymäen 

tykkiaseman säilymisen turvaamiseksi.  

Asumisen ja teollisuuden yhteensovittaminen  

Suunnittelualueen välittömään läheisyyteen, vastakkaiselle puolelle Nurmestietä, sijoittuu haja-

asutusta kolmelle tontille. Nurmestien varressa olevien teollisuusalueen tonttien toimintoja olisi 

hyvä ohjata kaavalla niin, että toiminnoista ei aiheutuisi häiriötä (esim. Melu) asutukselle. Kainuun 

ELY-keskus ehdottaa, ottaen huomioon yleiskaavan TY-merkintä, kortteleiden 730 ja 733 

kaavamerkinnän T muuttamista merkinnäksi TY, teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ympäristö 

asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Ottaen huomioon alueen taajamakuvallinen 

merkitys ja alueen luontoympäristö, kaavamääräyksissä on huomioitu hyvin istutusten ja muun 

ympäristörakentamisen vaikutus sekä kaava-alueen että lähiympäristön viihtyisyyteen.   

Hulevesien hallinta  

Maankäyttö- ja rakennuslakiin on vuonna 2014 lisätty hulevesiä koskeva 13 a luku (682/2014). 

Nurmestien kaavaehdotus koskee täysin uutta rakennettavaa aluetta, jossa hulevesien hallinnan 

suunnittelu voidaan koko suunnittelualueen osalta toteuttaa yhtenäisesti jo ennen varsinaista 

rakentamista. Kaavaehdotuksessa hulevedet oli huomioitu vain korttelien 736 ja 737 alueilla. Etenkin 

teollisuusalueiden osalla tämä on tärkeää, sillä alueilla on tavallisesti paljon päällystettyä pintaa, 

jonka hulevesiin saattaa päätyä epäpuhtauksia. Lisäksi laajoilta kattopinta-aloilta tulevien hulevesien 

määrä on huomattava. Katoilta tuleva puhtaampi hulevesi on mahdollista ohjata omaan 

järjestelmään ja liikennöitäviltä alueilta (katualueet, parkkipaikat jne.) toiseen, sillä liikennöitäviltä 

alueilta huleveteen joutuu haitta-aineita, joilla voi olla ympäristövaikutuksia. Asemakaava-alueella 

hulevesien hallinnan järjestämisestä vastaa kunta (MRL 103 i §). Viitaten Pohjois-Pohjanmaan ELY-

keskuksen liikennevastuualueen lausuntoon (2.2.2021), suunnitelmallisella hulevesien hallinnalla 

voidaan myös ennaltaehkäistä mahdollisia haittoja tulevaisuudessa, joita saattaa ilmaantua, mikäli 

hulevesiä päästetään maanteiden sivuojiin. ELY-keskukset suhtautuvat pääsääntöisesti kielteisesti 

hulevesien johtamiseen maanteiden sivuojiin.  

Muuta huomioitavaa (infrastruktuuri)  

Asemakaavan pohjakartan mukaan alueen läpi kulkee voimalinja. Kaava-asiakirjoista ei ilmene onko 

sähkölinja tarkoitus säilyttää entisellä paikallaan vai onko suunniteltu sen kaapelointia tai siirtämistä. 



Koska sähkölinja nykyisellä paikallaan aiheuttaisi rajoituksia rakennusten sijoittumiseen, Kainuun 

ELY-keskus esittää, että linjan siirtoa selvitettäisiin ja asiaa avattaisiin laajemmin myös 

kaavaselostuksessa ja osoitetaan mahdollisesti kaavakartassa.  

Kaavaselostuksen mukaan suunnittelualueen pohjoisosaan kohdistuu läheisen lentoaseman vuoksi 

lentoesterajoituksia. Siksi kaavassa tulisi kiinnittää erityistä huomiota rakennusten korkeuden lisäksi 

rakennelmien korkeuteen mahdollisten lentoesterajoitusten vuoksi.   

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 24 §:n mukaisesti asemakaavassa tulee osoittaa muun muassa 

katujen nimet. Kaavaluonnoksessa on nimetty katualueena ainoastaan Majatie. Myös muut 

katualueet nimistöineen tulee huomioida kaavaratkaisussa.    

Rakentamisen järjestäminen   

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) luovat edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan 

kehittämiselle, mutta myös vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yhdyskuntakehitykselle ja että 

alueidenkäytön ratkaisut ovat avaintekijä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Suunnittelussa olisi 

siksi hyvä huomioida edellytykset edistää kiertotaloutta ja luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä 

muutenkin kuin nykyisin lähinnä rakentamisen ohjauksessa käytettävin 

energiatehokkuusvaatimuksin.  Kunnilla on mahdollisuus luoda edellytyksiä uusille 

energiantuotannollisille ratkaisuille. Tulevaisuuteen suuntautuneella kaavoituksella voidaan edistää 

muun muassa rakennusten muuntojoustavuutta (käyttötarkoituksen muutokset) ja 

ympäristöystävällisten energiavaihtoehtojen hyödynnettävyyttä. Rakentamisen ohella energian 

tuotannolla on merkittävä rooli ja tähän voidaan varautua ja vaikuttaa luomalla edellytyksiä 

uusiutuvan energian tuotantoon ottamalla kaavasijoittelussa huomioon esimerkiksi aurinkoenergian 

hyödyntäminen rakennusten sijoittelussa ja muut vihreän energian hyödyntämisen muodot. Nämä 

seikat on mainittu myös ehdotuksessa kiertotalouden strategiseksi ohjelmaksi (Valtioneuvoston 

julkaisuja 2021:1).  

 

Vastaus: 

Korttelien 730 ja 733 asemakaavamerkintä muutetaan teollisuus- ja varastorakennusten 

korttelialueesta (T) merkinnäksi TY, teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa 

toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Asemakaavaan kirjataan määräys rakennuspaikkakohtaisen 

hulevesisuunnitelman laatimisesta rakennuslupaprosessin yhteydessä. Alueella sijaitseva voimalinja 

puretaan asemakaavan toteutumisen yhteydessä ja korvataan maanalaisella kaapelilla. 

Asemakaavaa täydennetään ehdotusvaiheessa maanalaisen kaapelin merkintöjen, 

puistomuuntamoiden sekä katunimistön osalta. 

 

  

 

  

 


