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Erilammen ranta-asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunni-
telma 

 

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 § :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää kaavan laajuuteen ja 
sisältöön nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavan 
vaikutusten arvioinnista.  

2 MISSÄ JA MITÄ ON SUUNNITTEILLA? 

Ranta-asemakaava laaditaan Wild Brown Bear Oy:n aloitteesta yhtiön omistamille tiloille sekä met-
sähallitukselta ostetulle määräalalle. Suunnittelualue sijoittuu Vartiuksen rajanylityspaikan läheisyy-
teen entisen rajavartioaseman alueelle Erilammen ja läheisten pienten Laukkulampien sekä Au-
malampien ympäristöön. Ranta-asemakaava koskee tiloja 290-413-9-14, 290-413-9-15 ja 290-893-
11-1 (määräala). Suunnittelualueen pinta-ala noin 44 ha. Suunnittelualueen sijainti ilmenee oheisesta 
kuvasta 1 ja suunnittelualueen rajaus kuvasta 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1: Suunnittelualueen sijainti (pohjakartta maanmittauslaitos) 
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3 MIHIN SUUNNITTELULLA PYRITÄÄN? 

Ranta-asemakaavan tavoitteena on tukea alueella toimivan matkailuyrityksen toimintaa sekä mah-
dollistaa toiminnan kehittämisen tarvitsema lisärakennusoikeus majoituksen ja palveluiden sekä 
muun oheistoiminnan järjestämiseksi.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 2: Suunnittelualueen rajaus (pohjakartta maanmittauslaitos) 
 

4 MITÄ SUUNNITELMIA TAUSTALLA? 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (hyv. 14.12.2017, voim. 1.4.2018) koskevat seuraavia asia-
kokonaisuuksia: 
- toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 
- tehokas liikennejärjestelmä 
- terveellinen ja turvallinen elinympäristö 
- elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 
- uusiutumiskykyinen energiahuolto 
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Maakuntakaava  
 
Kainuun kokonaismaakuntakaava 2020 
Kainuun kokonaismaakuntakaava 2020 on hyväksytty Kainuun maakuntavaltuustossa 7.5.2007 ja 
Valtioneuvosto on vahvistanut maakuntakaavan 29.4.2009. Kaava on saanut lainvoiman KHO:n pää-
töksillä 13.10.2009 ja 20.2.2013. Maakuntakaava 2020 kattaa koko Kainuun alueen ja siinä on käsi-
telty kaikki kaavan valmistelu aikana tunnistetut keskeiset maankäyttömuodot. 
 
Kainuun 1. vaihemaakuntakaava 
Kainuun 1. vaihemaakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 19.3.2012 ja se on vahvis-
tettu ympäristöministeriössä 19.7.2013. Kaava koskee puolustusvoimain ampuma- ja harjoitusalu-
eita sekä niiden melualueita. 
 
Kainuun kaupan vaihemaakuntakaava 
Lainvoimainen Kainuun kaupan vaihemaakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 
1.12.2014 ja vahvistettu ympäristöministeriössä 7.3.2016. Kaava koskee vähittäiskaupan suuryksi-
köiden sijoittumista ja mitoitusta Kainuussa. 
 
Kainuun tuulivoimamaakuntakaava (Kaavan tarkistaminen meneillään) 
Kainuun tuulivoimamaakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 30.11.2015 ja vahvistettu 
ympäristöministeriössä 31.1.2017. Kaavassa osoitetaan valtakunnallisten alueidenkäyttötavoittei-
den mukaisesti tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat alueet Kainuussa. Kainuun maa-
kuntavaltuusto päätti 17.6.2019 kokouksessaan käynnistää vaihemaakuntakaavan laatimisen Kai-
nuun tuulivoimamaakuntakaavan tarkistamiseksi. Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan 2035 kaava-
luonnos on julkisesti nähtävillä 22.12.2021–31.1.2022. Suunnittelualueella tai sen läheisyydessä ei 
ole alueravauksia.  
 
Kainuun vaihemaakuntakaava 2030 
Lainvoimainen Kainuun vaihemaakuntakaava 2030 on hyväksytty maakuntavaltuustossa 
16.12.2019. Kainuun vaihemaakuntakaavassa 2030 käsitellään alue- ja yhdyskuntarakennetta, vir-
kistystä, liikennejärjestelmää, luonnon- ja kulttuuriympäristöä sekä luonnonvarojen käyttöä ja elin-
keinojen toimintaedellytyksiä.  
 
Suunnittelualueeseen ei kohdistu maakuntakaavojen aluevarauksia. Alla ote maakuntakaavayhdis-
telmästä.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 3: Ote maakuntakaavayhdistelmästä 
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Yleiskaavat ja asemakaavat 

Suunnittelualueella ei ole yleiskaavoja eikä asemakaavoja.  
 
Rakennusjärjestys 

Kuhmon rakennusjärjestys on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 15.9.2015 § 48. Rakennusjärjestys 
on tullut voimaan 1.1.2016.  

Kaavatyön yhteydessä tehtävät selvitykset 

Suunnittelua varten alueesta laaditaan luonto- ja maisemaselvitys sekä tarvittaessa muinaismuisto-
selvitys.  

Pohjakartta 

Pohjakarttana käytetään maamittauslaitoksen maastokartan ja kiinteistörekisterikartan yhdistelmää. 

 

5 MITÄ JA MITEN VAIKUTUKSIA ARVIOIDAAN 

Odotettavissa olevien vaikutusten esiintyminen ja arviointi tapahtuu asiantuntijoiden viranomaisten, 
asukkaiden ja suunnittelijoiden kanssa yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa. Lähtökohtana ovat aiem-
mat suunnitelmat ja selvitykset, kartat, ilmakuvat sekä tehtävät selvitykset ja inventoinnit. Vaikutus-
ten arvioinnissa verrataan kaavan mukaista tilannetta nykytilanteeseen ja asetettuihin tavoitteisiin. 

Arviointikohde Näkökohta 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet - miten kaava toteuttaa tavoitteita 

Yhdyskuntarakenne - alueen asema ja liittyminen kuntara-
kenteeseen 

- olevien rakenteiden hyödyntäminen 
- tekninen huolto 
- palvelut ja asuminen 
- virkistys 
- maanomistus 

Ympäristö - kasvillisuus, linnusto ja eläimistö 
- maisemakuva 
- rakennettu ympäristö 
- arkeologinen kulttuuriperintö 
- melu ja päästöt 
- erityispiirteet ja kohteet 
 

Liikenne - liikenneverkko 
- liikenneturvallisuus 
 



5 (6) 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  
 
 

 
 

 
FCG Finnish Consulting Group Oy Y-tunnus 1940671-3 
Microkatu 1, 70210 Kuopio Kotipaikka Helsinki 
p. 010 4090, www.fcg.fi 
 

Ihmiset - elinolot ja viihtyisyys 

 

6 KETKÄ OVAT OSALLISET JA SIDOSRYHMÄT? 

Maanomistajat, asukkaat - asukkaat 
- maanomistajat 
 

Viranomaiset - Kainuun ELY-keskus 
- Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 
- Kainuun liitto 
- Kainuun museo 
- Puolustusvoimat 
- Rajavartiolaitos 
- Traficom 
 

Kaupungin hallintokunnat - Kaupunginvaltuusto 
- Kaupunginhallitus 
- Elinvoimavaliokunta 
 

Muut yhteisöt - Kuhmon riistanhoitoyhdistys 
- Vartiuksen Kyläyhdistys 
- Lentua-seura ry 
 
 

7 MITEN JA MILLOIN VOI OSALLISTUA, MITEN SUUNNITTELUSTA TIEDOTETAAN? 

SUUNNITTE-

LUVAIHEET 

TYÖSTÄMINEN KÄSITTELY                                OSALLISTU-

MINEN 

TIEDOTTA-

MINEN 

Loppuvuosi 
2021 – Alku-
vuosi 2022 

1. Laatimispro-
sessin käynnis-
täminen ja luon-
nosvaihe 

Perusselvitysten ja 
tavoitteiden tarkista-
minen, OAS:n ja luon-
noksen laadinta ja 
vaikutusten arviointi 

Luonnos nähtäville 

Aloitusneuvotte-
lut 

OAS Tekninen lau-
takunta → kau-
punginhallitus 

Mielipiteet, 

Lausunnot 

Nähtäville aset-
tamisesta ilmoi-
tetaan kunnallis-
ten  ilmoitusten 
tapaan. 

Kaupungin koti-
sivut 

kesä- syksy 
2022 

2. Ehdotusvaihe 

Selvitysten laadintaa 

Selvitysten ja kaava-
luonnoksesta saatu-
jen mielipiteiden ja 

Ehdotus Lausunnot  

Muistutukset 

Ilmoitetaan sa-
moin kuin luon-
nosvaiheessa. 
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lausuntojen jälkeen 
työstetään kaavaeh-
dotus 

Tekninen lauta-
kunta → kaupun-
ginhallitus  

Ehdotus nähtä-
ville 

Tarvittaessa vi-
ranomaisneuvot-
telu 

Kaupungin koti-
sivut 

Loppuvuosi 
2022 

3. Hyväksymis-
vaihe 

Muistutukset ja lau-
sunnot tutkitaan. 
Kaavaehdotusta kor-
jataan tarvittaessa 

Kaavan hyväksy-
minen tekninen 
lautakunta → kau-
punginhallitus → 
kaupunginval-
tuusto 

Kaavan hyväksy-
mispäätöksen 
laillisuudesta voi 
valittaa hallinto-
oikeuteen 

Hyväksymispää-
tös kuulutetaan 
virallisesti 

Aikataulu on tavoitteellinen ja se tarkentuu prosessin edetessä. 

 

8 KUKA VALMISTELEE 

Kuhmon kaupungin kaavoitustyöhön liittyvistä käytännön asioista vastaa maanmittausinsinööri Mika 
Hakkarainen. Ranta-asemakaavan laadinnasta vastaa FCG Finnish Consulting Group Oy:n Kuopion toi-
mistossa DI Timo Leskinen.  

9 MISTÄ SAA TIETOA? 

Kuhmon kaupunki 
Maanmittausinsinööri Mika Hakkarainen 
Kainuuntie 82, 88901 Kuhmo 
puh. 044 725 5258 
mika.hakkarainen@kuhmo.fi 

 
FCG Finnish Consulting Group Oy 
PL 1199, 70211 Kuopio   
DI Timo Leskinen   
puh. 040 5089680     
timo.leskinen@fcg.fi    
 
  
Kaava-aineistoa on nähtävillä Kuhmon kaupungin kotisivuilla: www.kuhmo.fi 
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mailto:timo.leskinen@fcg.fi
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