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0   Yleistä 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa 
laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuoro-
vaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista.  
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus on antaa käsitys kaavan tarkoituksesta ja tavoitteis-
ta. Se kertoo osallisille, miten kaavahankkeen on suunniteltu etenevän, miten siihen voi osallistua, 
mistä saa tietoa kaavoituksesta ja kuka kaavaa valmistelee.   
 
 
1   Yleiskaavan kohde 
 
Yleiskaavoitettava alue käsittää Sotkamon kirkonkylän itäpuolisen alueen Kirkkolammelta Juuvin-
lahdelle ja Sotkamojärveltä Sapsojärvelle. Yleiskaavoitettavan alueen pinta-ala on noin 200 hehtaa-
ria ja sen alustava rajaus on esitetty kannessa olevassa kartassa.  
 
Sotkamo kuuluu Kainuun liiton maakuntakaava-alueeseen. Valtioneuvosto on vahvistanut Kainuun 
maakuntakaavan 29.4.2009. Kaavahanke sijoittuu maakuntakaavan mukaiselle matkailun vetovoi-
ma-alueelle, kaupunkikehittämisen kohdealueelle, Oulu-Kajaani-Vartius –käytävälle ja tärkeälle 
pohjavesialueelle. Maakuntakaavassa suunnittelualueella on varauksia taajamatoimintojen alueelle, 
virkistysalueelle, maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle, arvokkaalle harjualueelle, maakunnallises-
ti arvokkaalle kulttuurihistorialliselle kohteelle, ulkoilureitille ja kantatielle. Kainuun liitossa on 
vireillä kokonaismaakuntakaavan tarkistus.  
 
Alueella ei ole voimassa olevaa oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Kunnanvaltuuston 24.8.1982 hy-
väksymässä Sotkamo-Vuokatin (oikeusvaikutuksettomassa) yleiskaavassa suunnittelualueelle on 
osoitettu pientalovaltaisia asuntoalueita, urheilu- ja virkistyspalvelujen alueita, lähivirkistysalue, 
julkisten palvelujen ja hallinnon alue, maa- ja metsätalousvaltainen alue sekä hautausmaa-alue.  
 
Yleiskaavoitettavalla alueella on voimassa lukuisia eri aikoina laadittuja asemakaavoja, joista van-
hin on vuodelta 1964 ja uusin on hyväksytty vuonna 2005.  Sotkamojärven eteläosan asemakaava 
on parhaillaan laadittavana.  
 
Juuvinlahden ympäristössä on voimassa Sotkamojärven ranta-asemakaava. Kaavoitettava alue ra-
joittuu Sapsojärvien rantaosayleiskaava-alueeseen.  
 
Yleiskaavoitettava alue on kirkonkylän reuna-alueen pientalovaltaista asuntoaluetta, jonka rakenta-
minen on painottunut Kainuuntien varteen; erityisesti kaava-alueen luoteisosaan vanhusten palvelu-
keskus Himmelin lähiympäristöön sekä Pitkälammen pohjoisrannalle. Kaava-alueen länsiosassa on 
hautausmaa. Kainuuntien eteläpuoli on pääpiirteiltään kumpuilevaa mäntyvaltaista hiekkakangasta, 
pohjoispuoli tasaisempaa ja alavampaa pelto- ja rantamaisemaa.  
 



 
Kunnanhallitus on päättänyt yleiskaavan vireilletulosta 19.1.2016 (§ 20). Kaava laaditaan kunnan 
omana työnä.  
 
 
2 Yleiskaavan tavoitteet ja sisältö 
 
Sotkamon kunta hankki vuonna 2011 maata Sopalanlammen ja Hiukan ympäristöstä ja vuonna 
2014 Juuvinlahden ympäristöstä. Alueella ei ole voimassa olevaa oikeusvaikutteista yleiskaavaa. 
Alueen maankäytön suunnitellusta käydyssä viranomaisneuvottelussa kirkonkylän itäisen osan oi-
keusvaikutteinen yleiskaava on nähty tarpeelliseksi ympäristön toimintojen ja tarpeiden yhteenso-
vittamiseksi. 
 
Yleiskaava-alueen rajauksessa on huomioitu pientalorakentamiseen ja virkistyskäyttöön liittyvät 
suunnittelutarpeet, kiinteistöjaotus, kunnan maanomistus, Sapsojärvien yleiskaavan rajaus ja tarkoi-
tuksenmukainen suunnittelukokonaisuus. 
 
 
3   Yleiskaavoituksen yhteydessä tehtävät selvitykset ja vaikutusten arviointi 
 
Vaikutusten selvittämisestä kaavaa laadittaessa on säädetty maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:ssä 
seuraavaa: 
 
Kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa 
määrin selvitettävä suunnitelman toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntata-
loudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, 
jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia.  
 

1. Kaavoitustyön yhteydessä laadittavat selvitykset 
 
- luonto- ja maisemaselvitys 
- muinaismuistoselvitys 
- Sotkamojärven etelärannan kaava-alueen meluselvityksen täydennys 
- Sotkamon kulttuuriympäristöohjelman päivitys kaava-alueen osalta 

 
Lisäksi käytetään mm. seuraavia kaava-aluetta koskevia olemassa olevia selvityksiä ja tieto-
lähteitä: 

- Sotkamo – Kainuun etelä, Sotkamon kulttuuriympäristöohjelma 
- Sotkamojärven etelärannan luontoselvitys, Luontotutkimus Rajamäki Tmi 2015 
- Sotkamojärven etelärannan kaava-alueen meluselvitys, Ramboll Oy 2015 
- Vuokatin, Hiukanharjun ja Pöllyvaaran pohjavesialueiden suojelusuunnitelma, Sweco Oy 

2015 
- Sotkamojärven etelärannan viitasammakkoselvitys, Luontotutkimus Rajamäki Tmi 2016 

 
Näiden lisäksi kaavoitustyön pohjana käytetään rakennuskantatietoja, yhdyskuntatekniseen verkos-
toon ja liikenteeseen liittyviä suunnitelmia sekä muita tehtyjä selvityksiä ja osallisilta, viranomaisil-
ta ja maastotyöskentelystä kaavoitusprosessin aikana saatavia tietoja. Mahdollisten lisäselvitysten 
tarve ratkaistaan kaavoitustyön edetessä.  
 
 



 
4 Osalliset 
 
Maankäyttö ja rakennuslain mukaan 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, 
lähialueen asukkaat, yrittäjät, järjestöt, kunnan luottamuselimet, Kainuun ely -keskus, Kainuun liit-
to, Pohjois-Pohjanmaan ely –keskus, Kainuun museo, Fortum sekä muut tahot, joilla on intressiä 
kaavoitusta koskevissa asioissa. Kaikilla em. osapuolilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmis-
teluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua mielipiteensä asiasta. Kaavahankkeesta ja siihen 
liittyvästä luonnosaineistosta saa tietoja kunnan kaavoitus- ja mittaustoimistosta, yhteystiedot ohes-
sa.  
 
 
5  Kaavaprosessi, tiedottaminen ja vaikuttamismahdollisuudet 
 
Vuoden 2000 alusta lähtien kaavoituskäytännössä on noudatettu maankäyttö- ja rakennuslakia 
(MRL).  Yleiskaavan laatiminen etenee seuraavasti: 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, tiedottaminen kaavahankkeesta 
- Tiedottaminen kaavoituksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä-

olosta.  
- Tiedottaminen tapahtuu Sotkamon kunnassa kaavahankkeita koskevan yleisen ilmoitustavan 

mukaisesti ilmoittamalla hankkeen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman näh-
tävilläolosta Sotkamo-lehdessä. Lisäksi ulkopaikkakuntalaisia maanomistajia tiedotetaan hank-
keesta kirjeitse, mikäli maanomistajan osoitetiedot löytyvät kunnan paikkatietojärjestelmästä. 

- Osallisilla on mahdollisuus lausua mielipide hankkeesta suullisesti tai kirjallisesti ja arvioida 
osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyyttä. Mikäli suunnitelma on puutteellinen, osalli-
silla on mahdollisuus tehdä Kainuun ely -keskukselle esitys koskien osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmasta käytävää neuvottelua. Mahdolliset muutos- tai neuvottelutarpeet tulee esittää 
ennen kuin yleiskaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville. Kainuun ely –keskus järjestää tar-
vittaessa neuvottelun, myös esityksen tekijä kutsutaan neuvotteluun. 

- Kaavahankkeesta tiedotetaan viranomaisia ja järjestetään tarvittaessa viranomaisneuvottelu. 
Neuvotteluun osallistuvat kunnan lisäksi ely -keskus ja muut viranomaistahot, joiden toimialaa 
suunnittelu saattaa koskea. Neuvottelussa selvitetään suunnittelua koskevat valtakunnalliset, 
seudulliset ja muut keskeiset tavoitteet (MRL 66§).  

 
Luonnosvaihe 
- Luonnosaineiston valmistumisesta, mahdollisuudesta tutustua siihen ja esittää mielipide tiedote-

taan osallisille, tiedottaminen tapahtuu samalla tavoin kuin hankkeen vireilletulosta tiedottami-
nenkin 

- Mahdolliset mielipiteet ja lausunnot käsitellään ja laaditaan vastineet, joiden perusteella kunta 
tekee päätökset lausuntojen ja mielipiteiden huomioimisesta jatkosuunnittelussa 

- työneuvottelu keskeisten viranomaisten kanssa tarvittaessa 
 
Ehdotusvaihe  
- Kaavaluonnos työstetään kaavaehdotukseksi, luonnokseen tehdään aiempien päätösten mukaiset 

muutokset ja tarkistukset 
- Kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi, nähtävillä olosta tiedotetaan kun-

nan yleisen tiedottamistavan mukaan. Lisäksi kaavamuutosalueeseen kuuluvan maan omistajalle 



ja kunnan tiedossa olevalle maan haltijalle, jonka kotikunta on toisella, väestötietojärjestelmään 
merkityllä paikkakunnalla tai jonka osoite muutoin on kunnan tiedossa, ilmoitetaan kirjeitse. 

- Ehdotuksesta pyydetään lausunnot, osallisilla on mahdollisuus jättää muistutus. Muistutukset 
tulee jättää kirjallisina ennen nähtävilläoloajan päättymistä. 

- 2. viranomaisneuvottelu tarvittaessa 
- Lausunnot ja muistutukset käsitellään ja laaditaan vastineet, joiden perusteella kunta tekee pe-

rustellut päätökset. Päätöksistä tiedotetaan maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämän menettelyn 
mukaisesti 

- Muistuttajalle, joka on ilmoittanut osoitteensa, ilmoitetaan kunnan perusteltu kannanotto esitet-
tyyn mielipiteeseen.  

 
-Kaavaehdotuksen  hyväksyminen  
- Nähtävilläolon jälkeen kaavaehdotukseen tehdään mahdolliset korjaukset ja tarkennukset. Mikä-

li kaavaan tehdään olennaisia muutoksia, asetetaan kaavaehdotus uudelleen nähtäville. Kaavan 
hyväksymisestä ilmoitetaan niille osallisille, jotka ovat sitä kirjallisesti pyytäneet. 

- Mikäli kaava ei vastaa laissa esitettyjä sisältövaatimuksia tai kaavan käsittelyssä on tapahtunut 
menettelytapavirhe, osallisilla ja kunnan jäsenillä on mahdollista valittaa kaavasta ja hakea 
muutosta. Valitus osoitetaan hallinto-oikeuteen. Mahdollinen jatkovalitus osoitetaan korkeim-
malle hallinto-oikeudelle. 

 
 
6   Laadittavat vaihtoehdot 
 
Yleiskaavoituksen vaikutuksia arvioitaessa vaihtoehdot ovat: 
0 Yleiskaavamuutosta ei tehdä 
1 Yleiskaava laaditaan em. tavoitteiden mukaisesti 
 
 
7   Suunniteltu aikataulu 
 
Kunnanhallitus päätti käynnistää Kirkonkylän itäpuoleisen alueen yleiskaavoituksen 19.1.2016 § 20 
Kaavoituksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä pitämisestä on  
kuulutettu 3.6.2016 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 3.6.2016  lähtien ja se pidetään nähtävillä 
siihen saakka, kunnes yleiskaavaehdotus asetetaan nähtäville.  
 
 
 
 
ARVIOITU SUUNNITTELUAIKATAULU 
 
1. viranomaisneuvottelu   21.4.2016 
alustavat selvitykset  kevät – kesä 2016 
kaavaluonnos nähtäville  loppuvuosi 2016 
kaavaehdotus nähtäville  kevät 2017 
yleiskaava hyväksytty  loppuvuosi 2017   
 
 
 
 



 
Yhteystiedot 
 
Yleiskaavan valmistelusta vastaa Sotkamon kunnan kaavoitus- ja mittaustoimisto. Kaavan laatijana 
toimii kunnan kaavoittaja Juha Kaaresvirta. 
 
Sotkamon kunta, Kaavoitus- ja mittaustoimisto, PL 24, 88601 Sotkamo 
Käyntiosoite: Markkinatie 1, 2. kerros 
 
Kaavoittaja      
Juha Kaaresvirta     
p. 044 750 2144,      
e-mail juha.kaaresvirta@sotkamo.fi   
 
Suunnitteluavustaja 
Tiina Määttä 
p. 044 750 2099 
e-mail tiina.maatta@sotkamo.fi 
 
 
Sotkamossa 3.6.2016 
 
 
Juha Kaaresvirta 
kaavoittaja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


