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OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 
 

SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE 

 

TUULINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA 

SOTKAMON KUNTA 
 
VASTIKE-RÖNTYLÄN KIINTEISTÖ 765-403-5-38  
  

 

SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET 

Kaava koskee vain em. tilan ranta-aluetta. Työn tarkoituksena on laatia ranta-asemakaava, jolla 
muutetaan Nuasjärven rantayleiskaavassa osoitettujen rakennuspaikkojen sijaintia. Kiinteistöllä on kaksi 
omistajaa ja tila on tarkoitus jakaa pituussuunnassa kahtia. Molemmille osille on tarkoitus saada yksi 
rakennuspaikka. Ohessa on alueen sijaintia ja Nuasjärven rantayleiskaavaa osoittavat kartat. 
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SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT, TEHDYT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT 

Sotkamon kunnanvaltuusto on 30.10.2000 hyväksynyt Nuasjärven rantayleiskaavan.  Sitä on 
sittemmin muutettu kunnanvaltuuston päätöksillä 17.6.2014 § 42 ja 28.10.2014 § 72. 
 

VAIKUTUSALUE 

Kaavan välitön vaikutusalue on varsinainen kaava-alue. Välillisiä vaikutuksia on lähialueen 
maanomistajille, asukkaille, lomanviettäjille, ulkoilu- ja retkeilyreittien käyttäjille, vesistössä liikkuville jne.   
 

OSALLISET 

- maanomistajat ja asukkaat 
kaava-alueen ja lähialueiden maanomistajat  
lähialueiden asukkaat ja loma-asukkaat 
matkailijat, kalastajat, veneilijät, hiihtäjät, moottorikelkkailijat jne 

- kunnan hallintokunnat 
maankäyttö 
rakennusvalvonta 
ympäristötoimi 
tekninen toimi  
virkistystoimi 
elinkeinotoimi 

- yhdyskuntatekniikka 
Loiste Sähköverkko Oy 

- viranomaiset 
Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset 
Kainuun maakunta  
Kainuun museo 
Kainuun pelastuslaitos 

- sotkamolaiset seurat ja yhdistykset 

 

TIEDOTTAMINEN 

Kaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tiedotetaan kuulutuksella sekä kirjeillä 
lähialueen maanomistajille ja muille osallisille. Aineisto pidetään koko prosessin ajan esillä kaavoittajan 
kotisivuilla www.kimmokaava.fi. Samalla kaavan valmisteluaineisto ja alustavat luonnokset pidetään 
nähtävillä. Pyydetään tarvittavat lausunnot.  Kaavaehdotuksesta tiedotetaan samalla tavalla. 

http://www.kimmokaava.fi/
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OSALLISTUMINEN 

Osallistuminen hoidetaan neuvotteluilla, keskusteluilla ja lausuntopyynnöillä kaavoittajan ja osallisten 
kanssa. Kaavoittajan yhteystiedot toimitetaan kaikille osallisille eri vaiheissa ja kehotetaan olemaan 
yhteydessä. Yleisötilaisuuksia ei kaavan vähäisen merkityksen vuoksi pidetä. 
 

VIRANOMAISYHTEISTYÖ 

Osallistuminen hoidetaan viranomaisneuvotteluilla, keskusteluilla ja lausuntopyynnöillä kaavoittajan ja 
viranomaisten kanssa. 
 

SELVITETTÄVÄT VAIKUTUKSET 

- vaikutukset rakennettuun ympäristöön  
- palveluihin 
- virkistykseen ja matkailuun, reitistöihin 
- liikenteeseen 
- tekniseen huoltoon 

 - vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön aiempia selvityksiä täydentäen  
- maisemaan 
- luonnonoloihin (kasvillisuus, eläimistö, luontotyypit) 
- luonnon monimuotoisuuteen 
- vesistöihin 
- maa- ja metsätalouteen 

- vaikutukset talouteen 
- valtion ja kunnan talouteen 
- yksityistaloudellisiin kustannuksiin 

- vaikutukset terveellisyyteen ja turvallisuuteen 
- liikenneturvallisuuteen 
- ihmisten elinoloihin 
- ympäristön puhtauteen 

- vaikutukset eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä 
- vaikutukset sosiaalisiin oloihin 
- vaikutukset kulttuuriin 
- muut merkittävät vaikutukset 

 

VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN MENETELMÄT 

Kaavan laatija suorittaa olemassa olevien tietojen keräyksen ja vaikutusten arvioinnin. Niitä 
tarkastellaan työn kuluessa kaavoittajan, kunnan ja osallisten välisissä palavereissa. Työssä käytetään 
tarvittaessa asiantuntija-apua erityisesti luonnonoloihin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa ja muilla 
osasektoreilla.  
 

VAIHTOEHDOT 

Eri vaihtoehtoja ei tulla laatimaan, koska rakennuspaikkojen määrä säilyy ennallaan ja siirtymä on varsin 
vähäinen. Korttelit sijoitetaan siten, että luonnon merkittävimmät ominaispiirteet säästyvät ja alueen 
retkeily- ja muu käyttö ei vaarannu eikä vapaata rantaviivaa merkittävästi pienennetä.  
 

KAAVOITUKSEN KULKU, AIKATAULU JA PÄÄTÖKSENTEKO 

 Muutoksen vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tiedotetaan kirjeillä lähialueen 
maanomistajille ja muille osallisille, kuulutuksella sekä Internet -tiedottamisella. Pohjakartta laaditaan ja 
alustavat luonnokset pidetään nähtävillä, jolloin naapureilla ja muilla, joita kaava koskee, on 
mahdollisuus esittää mielipiteensä. Pyydetään tarvittavat lausunnot. Suunnitelmia tarkennetaan saadun 
palautteen perusteella. Mahdolliset lisäselvitykset. 



SOTKAMON KUNTA 

KATAJALAHDEN  RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 4 

***************************************************************************************************************************************** 

  07-08 / 2017  
 Kaavaehdotus, asiakirjojen viimeistely, havainnollistamisen parantaminen ja mahdolliset erillisselvitykset 
  08-09 / 2017 

Kaavaehdotus nähtävillä maankäyttö- ja rakennuslain 65 § mukaisesti. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on 
mahdollisuus esittää mielipiteensä (muistutus). Pyydetään tarvittavat lausunnot 

  09-10 / 2017 
Kaavanmuutoksen hyväksyminen 

  11-12 / 2017 
Suunnitelmia ja asiakirjoja tarkennetaan jatkuvasti työn kuluessa. Neuvotteluista ja osallistumisesta 
pidetään pöytäkirjaa. Tärkeimmät asiat dokumentoidaan kaavaselostuksessa. Kaava-aineisto on koko 
työn ajan nähtävillä kaavoittajan kotisivuilla, jota kautta kommentteja ja palautetta voi antaa myös 
virallisten nähtävilläolojen ulkopuolella. 
 

YHTEYSTIEDOT 

 

KAAVOITTAJA:  Kimmo Mustonen KimmoKaava    
DI (maanmittaus, YKS 124)  Kitkantie 34 F 40 
0400 703 521  93600 KUUSAMO 
kimmo.mustonen@kimmokaava.fi   
www.kimmokaava.fi 

 
KUNTA:  Juha Kaaresvirta Sotkamon kunta 

Kaavoittaja  Kaavoitus- ja mittaustoimi 
  (08) 6155 8148  Markkinatie 1 
  044 750 2144  88600 SOTKAMO 
  juha.kaaresvirta@sotkamo.fi  
 
 
 
Kuusamossa, 13.7.2017 
 

DI (maanmittaus, YKS 124)  
  Kimmo Mustonen 
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