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1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 
 

 

 KAAVA-ALUE JA KAAVOITUKSEN TARKOITUS: 
 
 SOTKAMON KUNTA 
  

SAIJANLAHDEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJEN-
NUS, JOLLA MUUTETAAN RAKENNUSPAIKKOJEN KÄYTTÖTARKOITUSTA JA 
RAJAUKSIA. ALUE LAAJENEE HIEMAN SISÄMAASSA, JOTTA OLEMASSA OLE-
VA TIE SAADAAN HUOMIOITUA 

 
 765-408-9-15 UUSITALO 

765-408-9-16 JUHOLAN RANTA 
765-408-9-17 (Tilalla ei ole nimeä) 
765-408-9-18 ILARILA 
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 DI (MAANMITTAUS, YKS 124) KIMMO MUSTONEN  
 KIMMOKAAVA 
 OS. KITKANTIE 34 F 40, 93600 KUUSAMO 
 0400 703 521 
 kimmo.mustonen@kimmokaava.fi 
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- VIREILLETULOILMOITUKSEN KUULUTUS … 2018  
- OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NÄHTÄVILLÄ … 2018 ALKAEN 

 
 KAAVAN KÄSITTELY: 
 
 

- KAAVAN VALMISTELUAINEISTO (=KAAVALUONNOS) NÄHTÄVILLÄ MRA 30 § 
MUKAAN .. 2018 

- SOTKAMON YMPÄRISTÖ- JA TEKNISEN LAUTAKUNNAN PÄÄTÖS … 2018 
EHDOTUKSEN ASETTAMISESTA NÄHTÄVILLE 

- KAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ … 2018 
- SOTKAMON KUNNANVALTUUSTO HYVÄKSYNYT … 2018 

 
 
 
 
 
 

Valokuvat: Veli-Matti Heikkinen 
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 Kuva 1 Kaava-alueen yleissijainti 
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2. TIIVISTELMÄ 
 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 

Kaavan muuttaminen ja laajennus on lähtenyt maanomistajien aloitteesta vuoden 
2017 syksyllä. Alue kuuluu Saijanlahden ranta-asemakaavaan sen erillisenä osana. 
Kortteli 20 ja korttelin 21 yksi rakennuspaikka halutaan muuttaa pysyvän asumisen 
mahdollistavaksi. Muutos edellyttää ranta-asemakaavan muutosta. Samalla muute-
taan korttelien rajat vastaamaan kiinteistöjaotusta ja laitetaan kaavamääräykset ajan 
tasalle. 
 
Kaavan luonnostelu alkoi v. 2017 lopulla kunnan ja maanomistajien kanssa käytyjen 
alustavien keskustelujen jälkeen. 
 
Kaavan vireilletulosta ilmoitettiin … 2018, jolloin myös kaavan valmisteluaineisto 
(=kaavaluonnos) oli nähtävillä … 2018. Sotkamon ympäristö- ja tekninen lautakunta 
totesi … 201 …., että …. 
  
Kaavaehdotus on nähtävillä … 201 …. Sotkamon kunnanvaltuusto hyväksyi kaavan 
… 201 ….. 

 

2.2. Asemakaava 

Ranta-asemakaava on laadittu normaalina omarantaisena kaavana. Kaava on alun 
perin hyväksytty 21.12.1998 ja sitä on muutettu ….  Ranta-asemakaavan muutosalu-
een pinta-ala on n. 17,14 ha, jossa on laajennusta n. 1,01 ha. Laskettaessa mukaan 
erotettu kiinteistö 765-408-9-14 ja yhteinen alue siihen kuuluu Pieni Kiimasen muun-
tamatonta rantaviivaa n. 1340 m, joka muunnettuna on 1300 m. Tällä osaa kaavasta 
on seitsemän rakennuspaikkaa, minkä lisäksi ennen kaavoitusta on erotettu yksi tila 
(765-408-9-14). Yhteensä viisi rakennuspaikkaa on jo rakentunut ja kolme rakenta-
matonta. 
 
Alue on Sotkamon keskustaajaman koillispuolella noin neljän kilometrin päässä.  
 
Kaavan laatija DI (maanmittaus, YKS124) Kimmo Mustonen Kuusamosta. Työssä on 
avustanut maanmittausinsinööri (amk) Perttu Kivijärvi. 
 

2.3. Asemakaavan toteuttaminen 

Maanomistajat vastaavat kaavan toteuttamisesta rakentamisen osalta.  Loiste Säh-
köverkko Oy vastaa sähköhuollosta ja Kaitainsalmen vesiosuuskunta mahdollisesti 
vesihuollosta. 
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3. LÄHTÖKOHDAT 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus 
 

Alue on erittäin hyvin rakentamiseen soveltuvaa, pinnanmuodostukseltaan loivasti 
nousevaa hyväpuustoista kangasmaastoa. Alueen sijainti sopii erinomaisesti loma- ja 
asumiskäyttöön; Sotkamon keskustaajama ja Vuokatin kasvava matkailukeskus ovat 
varsin lähellä hyvien kulkuyhteyksien varrella, vesistö on puhdas ja kirkasvetinen, 
maasto on kokonaan rakennuskelpoista, puusto ja kasvillisuus hyvää jne.  
 

 
3.1.2 Luonnonympäristö 

 
 Alue on havupuuvaltaista sekametsää. Maasto on tasaisesti nousevaa ja kokonaan 

rakentamiskelpoista. Alue ei ole pohjavesialuetta. Korkeuserot vaihtelevat Pieni-
Kiimasen n. 136.15 – 138.65 m vaihtelutasosta alueen pohjoisosan n. 160 m tasoon. 
Korkeustasoja on esitetty liitekartalla. 

  

 

Kuva 2 Kaava-alueen ja sen ympäristön korkeustasot 
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 Järven vesi on varsin puhdasta. Ranta-alueilla viljeltyjen alueiden määrä ja täten uusi 
kuormitus vesistöön on vähentynyt.   

 
Pirttijärvi – Kiimanen – Sapso rantayleiskaavan luontoselvityksessä alue on todettu 
soveltuvan normaaliin rakentamiseen.  
 

 

Kuva 3 Ote rantayleiskaavan luontoselvityksen aluerajauskartasta 

 

Kuva 4 Rantayleiskaavan luontoselvityksen toimenpidesuositukset 

 
Alueen metsälain mukaisten arvokkaiden elinympäristöjen ja luonnonsuojelu- tai vesi-
lain mukaisten erityisten luontotyyppien inventointi on tehty em. rantayleiskaavan ja 
aiemman ranta-asemakaavan ja sen muutoksen yhteydessä. Selvitysten tiedot tar-
kennettuna nyt tehtävälle muutosalueelle on liitteenä. 

  
3.1.3 Rakennettu ympäristö 

 
Muutosalueella on viidellä rakennuspaikalla asuin- tai lomarakennus sekä niiden ta-
lousrakennuksia. Läheisyydessä alueen lounaispuolella Juholankylässä on tiivistä ra-
kentamista. Myös Sotkamon keskustaajama on varsin lähellä. Alueelle on laadittu 
erillinen pohjakartta, joka osoittaa muutosalueen tilanteen. Myös liitteenä olevat muut 
kartat osoittavat rakentamistilannetta.  
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Kuva 5 Alueen ja sen ympäristön rakentamistilanne. Kaikki rakennukset on esitetty 
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Kuva 6 AO -alueeksi muutettavan korttelin 20 rakennuksia 

Juholankylän vesiosuuskunnan toimialue on kaava-alueen lounaispuolella n. 1.2 km 
m päässä. 
 

 

 Kuva 7 Lähistön vesihuoltolaitosten toimialueet 

 
3.1.4 Muinaisjäännökset 
 
Alueelta ei aiemmissa inventoinneissa tai selvityksissä ole löytynyt kulttuuri- tai mui-
naishistoriallisia kohteita, tervahautoja tms. Koska kyseessä on ranta-asemakaavan 
muutos ja rakennuspaikat pysyvät paikoillaan ei uusia selvityksiä tehdä. 
 
3.1.5 Maanomistus 

 
Kaavanmuutosalueen tilat ovat yksityisomistuksessa pääasiassa lähisukulaisilla. 
Muutokseen kuuluvat kokonaan tai osittain seuraavat kiinteistöt: 
 
765-408-9-15 UUSITALO 
765-408-9-16 JUHOLAN RANTA 
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765-408-9-17 (Tilalla ei ole nimeä) 
765-408-9-18 ILARILA 
765-408-9-19 TONTTI 
 

3.2. Suunnittelutilanne 

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 
 

Kainuun maakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 7.5.2007. Valtioneu-
vosto on vahvistanut kaavan 29.4.2009. Siinä alue on maa- ja metsätalousvaltaista 
aluetta (M). Alue on Kajaani – Kuhmo – Vartius –käytävän (ok1) sisällä. Matkailun ve-
tovoima-alue –rajaus (mv) ja kaupunkikehittämisen kohdealue -vyöhyke (kk) ovat vä-
littömässä läheisyydessä. Ote kaavasta on ohessa. 
 

 

Kuva 8 Ote maakuntakaavasta 

Kainuun 1. vaihemaakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 19.3.2012, 
vahvistettu ympäristöministeriössä 19.7.2013 ja tullut lainvoimaiseksi KHO:n päätök-
sellä 16.2.2015. Se koskee pääasiassa puolustusvoimien ampuma- ja harjoitusalueita 
sekä niiden melualueita. Vuosangan ampuma-alue on etelään alueesta ja sinne tulee 
matkaa n. 30 km. Kaupan vaihemaakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustos-
sa 1.12.2014 ja vahvistettu Ympäristöministeriössä 1.12.2014. Tuulivoimamaakun-
takaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 30.11.2015 ja on 31.1.2017 Ympäris-
töministeriön vahvistama. Niissä ei ole varauksia ranta-asemakaava-alueen lähellä 
lukuun ottamatta Sotkamon keskustan varauksia kaupan vaihemaakuntakaavassa. 
Koska maakuntakaava ei ole voimassa yleiskaavan ja ranta-asemakaavan alueella, 
ei merkintöjä selosteta tarkemmin.  

  

Alueelle on hyväksytty Sotkamon kunnanvaltuustossa 27.1.2003 § 6-8 kolmessa 
erässä Pirttijärvi – Kiimanen - Sapso rantayleiskaava. Yleiskaava on ohjeena ran-
ta-asemakaavaa laadittaessa tai muutettaessa. Aiemmin laadittuja ranta-
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asemakaavoja ei yleiskaava ole koskenut ja ne on esitetty violetilla täyttövärillä. 
Yleiskaava on pääasiassa omarantaisten rakennuspaikkojen kaava. Ote yleiskaavas-
ta on ohessa. 
 

 

Kuva 6 Ote Pirttijärvi – Kiimanen - Sapso rantayleiskaavasta 

 Sotkamon kunnanvaltuusto on 26.10.2015 § 65 hyväksynyt rakennusjärjestyksen ja 
se on tullut voimaan 1.1.2016. 

 
 Alue ei ole rakennuskiellossa. 
 
 Pohjakarttana käytetään erikseen laadittua pohjakarttaa 1:2000, koska aiemman 

kaavan ja sen muutoksen kartta on liian yleispiirteinen. Sotkamon kunnan maanmit-
tausteknikko Markku Kemppainen on hyväksynyt kartan … 201 …. 

 
  

4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

4.1. Asemakaavan suunnittelun tarve 

Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää kaavoitusta rantarakentamisen ohjaamiseksi. 
Rakennuspaikat on osoitettu tilalle ranta-asemakaavassa ja sen muutoksessa. Käyt-
tötarkoituksia halutaan muuttaa samoin kuin huomioida tapahtunut kiinteistöjaotus.  
Näitä ei voida ratkaista poikkeamisluvalla, joten on laadittava ranta-asemakaavan 
muutos.  
 

4.2. Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 

Kaavan muuttaminen on lähtenyt liikkeelle maanomistajan aloitteesta v. 2017 syksyl-
lä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on päivätty alun perin 16.12.2017 ja se on 
nähtävillä … 2018 alkaen.  
 
Kaavan luonnostelu alkoi vuoden 2017 lopulla.  
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Kaavan käynnistämisen johdosta on käyty seuraavia neuvotteluja: 
- maanomistajien ja kaavoittajan palaverit, puhelinkeskustelut ja sähköpostien 

vaihdot kunnan kaavoittajan Juha Kaaresvirran kanssa syksyllä ja loppuvuonna 
2017   

 
Sotkamon ympäristö- ja tekninen lautakunta on … 2018 .. hyväksynyt osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman ja kaavaluonnoksen asettamisen nähtäville. 
 

4.3. Osallistuminen ja yhteistyö 

4.3.1. Osalliset 
 

Osallisia ovat ainakin seuraavat tahot: 
 
- 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 
Juholankylän vesiosuuskunta 

- viranomaiset 
Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskukset 
Kainuun liitto -kuntayhtymä 
Kainuun sote 
Kainuun museo 
Kainuun pelastuslaitos 

- sotkamolaiset seurat ja yhdistykset 
 
4.3.2. Vireilletulo 

 
Uuden maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on 
päivätty alun perin 16.12.2017 ja se on nähtävillä .. 2018 alkaen, jolloin kaavan vireil-
letulosta on ilmoitettu.  
 
4.3.3. Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 

 
Kaavan valmisteluaineisto (=kaavaluonnos) oli nähtävillä MRA 30 § mukaisesti … 
2018 välisen ajan. Muistutuksia ….. Lausunnoissa on todettu seuraavaa kaavoittajan 
vastineella täydennettynä: 

 
Kaavaehdotus on ollut nähtävillä … 201 ... Muistutuksia …. Lausunnoissa on todettu 
seuraavaa kaavoittajan vastineella täydennettynä: 

 

4.3.4. Viranomaisyhteistyö 
 

Viranomaisneuvottelua ei ole tarpeen pitää, koska kyseessä on vähäinen kaavan-
muutos eikä alueella ole valta- tai maakunnallisia arvoja 
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4.4. Asemakaavan tavoitteet 

4.4.1. Lähtökohtatavoitteet 
 

Valtioneuvosto on 30.11.2000 antanut päätöksensä maankäyttö- ja rakennuslain 22 § 
mukaisista valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. Ne tulivat voimaan 
1.6.2001. Tavoitteet on vähäisillä tarkistuksilla uudistettu 13.11.2008 tullen voimaan 
1.3.2009. Tavoitteiden tehtävänä on varmistaa: 

▪ valtakunnallisesti merkittävien seikkojen huomioon ottaminen maakuntien ja 
kuntien kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa 

▪ auttaa saavuttamaan maankäyttö- ja rakennuslain ja alueidenkäytön suunnit-
telun tavoitteet, joista tärkeimmät ovat hyvä elinympäristö ja kestävä kehitys 

▪ toimia kaavoituksen ennakko-ohjauksen välineenä valtakunnallisesti merkittä-
vissä alueidenkäytön kysymyksissä ja edistää ennakko-ohjauksen suunnitel-
mallisuutta ja yhtenäisyyttä 

▪ edistää kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanoa Suomessa sekä 
▪ luoda alueidenkäytöllisiä edellytyksiä valtakunnallisten hankkeiden toteuttami-

selle 
 

Valtakunnallisen alueidenkäyttötavoitteet käsittelevät seuraavia kokonaisuuksia: 
▪ toimiva aluerakenne 
▪ eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 
▪ kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 
▪ toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 
▪ Helsingin seudun erityiskysymykset 
▪ luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet 

 
Kaavan vaikutusta tavoitteisiin tai erityistavoitteisiin sekä niiden edistämistä on kuvat-
tu seuraavassa taulukossa.  

 

Tavoite  Kaavan vaikutus ja tavoitteen edistäminen 

  

Toimiva aluerakenne Kaavassa rakennuspaikkojen määrä on vähäinen eikä määrä 

muutu, joten aluerakenteeseen ei ole suurta vaikutusta. Raken-

taminen ja alueen tuleva käyttö ja hoito pieneltä osaltaan autta-

vat ympäristöalueen pysymistä asuttuna 

  

Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja 

elinympäristön laatu 

Yhdyskuntarakenteeseen ei ole merkittävää vaikutusta. Raken-

taminen tulee pieneltä osalta lähikylien ja kuntakeskuksen palve-

luja. Tulvan vaikutus on kaavamääräyksissä huomioitu. Lähis-

töllä ei ole melua aiheuttavaa toimintaa. Alue soveltuu sijainnil-

taan kohtuudella pysyvään asutukseen. Tavoitetta edistetään 

täten vähäisessä määrin. 

  

Kulttuuri- ja luonnonperintö, vir-

kistyskäyttö ja luonnonvarat 

Alueella ei ole merkittävää kulttuuriympäristöä tai rakennuspe-

rintökohteita, joten niihin ei ole vaikutusta eikä niitä edistetä. 

Muinaismuistoja ei ole tiedossa. Vesistöjen ja lähialueiden vir-

kistyskäyttömahdollisuuksia voidaan hyödyntää, mutta lisäpai-

netta niihin ei suuntaudu. Jätevesien käsittely hoidetaan nykyis-

ten määräysten mukaisesti, joten pinta- tai pohjaveden tila ei 

heikenny mutta ei paranekaan. Tavoitetta edistetään täten vähäi-

sessä määrin. 

  

Toimivat yhteysverkostot ja ener-

giahuolto 

Nykyiset yhteysverkostot riittävät alueen liikennöintiin ja tekni-

seen huoltoon eikä lisäkuormitusta aiheudu. Energian tarve on 

vähäinen ja hoidetaan osittain paikallisesti tuuli-, aurinko-, yms. 
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energialla. Tavoitteeseen ei ole vaikutusta. 

  

Helsingin seudun erityiskysymyk-

set 

Kaavalla ei ole näihin minkäänlaista vaikutusta eikä tavoitetta 

edistetä 

  

Luonto- ja kulttuuriympäristöinä 

erityiset aluekokonaisuudet 

Rannikkoalueen, Lapin tunturialueen tai Vuoksen vesistöalueen 

erityispiirteiden säilymiseen ei kaavalla ole vaikutusta, joten 

tavoitetta ei edistetä 

 
 

Maakuntakaavassa alue on maa- ja metsätalousvaltaista alueetta (M). Alue on lähel-
lä matkailun vetovoima-aluetta ja Vuokatin matkailukeskusta sekä Sotkamon keskus-
taajamaa. 
 
Kunta on sisäisissä keskusteluissa ollut valmis hyväksymään pysyvän asumisen si-
joittumisen alueelle. muutoksen kohteena olevista rakennuspaikoista alle puolet saa 
olla pysyvän asumisen paikkoja. Kunta ei ole asettanut kaavan laadinnalle muita eri-
tyisiä tavoitteita. Kaavasta poikkeaminen on ratkaistava ranta-asemakaavan muutok-
sella eikä poikkeamisluvilla. 
 
Ranta-asemakaavan muutos pyritään laatimaan siten, että kaava olisi aiempaa to-
teuttamiskelpoisempi ja maanomistajien rakentamistoiveita vastaava. Muutos ei vä-
hennä merkittävästi vapaan rantaviivan määrää. Rakennusoikeutena käytetään Sot-
kamon kunnan rakennusjärjestyksen osoittamia määriä. 
 
4.4.2. Työn aikana syntyneet tavoitteet 

 
Eri neuvottelujen ja keskustelujen aikana syntyneet epäviralliset tavoitteet on kaavan 
työstämisessä ja perusteluissa otettu huomioon. 

 

4.5. Asemakaavaratkaisujen vaihtoehdot ja niiden vaikutukset 

4.5.1. Alustavat vaihtoehdot ja niiden arviointi 
 

Luonnosvaiheessa on alustavia vaihtoehtoja tehty rakentamattomien rakennuspaik-
kojen sijoittelusta. Kunnan kanta on se, että sijainti tulee pitää ennallaan. 
 
4.5.2. Ratkaisun valinta ja perusteet 

 
Maanomistajien, kaavoittajan ja kunnan edustajien kanssa käytyjen keskustelujen ja 
neuvottelujen perusteella on päädytty kaavaluonnosvaiheessa esitettyyn ratkaisuun.  
 
Maankäyttö- ja rakennuslain 73 §:ssä on esitetty loma-asutusta koskevan asemakaa-
van sisältövaatimukset. 
 

73 § 

Ranta-alueiden loma-asutusta koskevan yleis- ja asemakaavan erityiset sisältövaatimuk-
set 

Laadittaessa yleiskaavaa tai asemakaavaa (ranta-asemakaava) pääasiassa loma-asutuksen järjestämiseksi ranta-alueelle 

on sen lisäksi, mitä yleis- tai asemakaavasta muutoin säädetään, katsottava, että: 

1) suunniteltu rakentaminen ja muu maankäyttö sopeutuu rantamaisemaan ja muuhun ympäristöön; 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132#a132-1999
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2) luonnonsuojelu, maisema-arvot, virkistystarpeet, vesiensuojelu ja vesihuollon järjestäminen sekä vesistön, maaston ja 

luonnon ominaispiirteet otetaan muutoinkin huomioon; sekä 

3) ranta-alueille jää riittävästi yhtenäistä rakentamatonta aluetta. 

Ranta-asemakaavasta on muutoin voimassa, mitä asemakaavasta säädetään. Mitä 60 §:ssä säädetään asemakaavan 

ajanmukaisuuden arvioinnista, ei kuitenkaan koske ranta-asemakaavaa. 

Kaavassa on vaatimukset huomioitu seuraavasti:  
 

MRL Kaavassa huomiointi 

Rakentamisen sopeutuminen ranta-
maisemaan ja muuhun ympäristöön 

Maisematekijät on inventoitu ja otettu huomioon kort-
teleiden sijoittelussa, rakennusten etäisyydet rantavii-
vasta kunnan rakennusjärjestyksen mukaiset. Sijoittelu 
aiemman kaavan mukainen 
 

Luonnonsuojelu Suojelualueita vaativia kohteita ei ole löydetty 

Maisema-arvot Merkittäviä maisema-alueita ei ole  

Virkistystarpeet Alueella ei ole ulkopuolista virkistys- ja liikkumistarvet-
ta vesistöä lukuun ottamatta. Reitistöt yms. on huomi-
oitu yleiskaavassa  
 

Vesiensuojelu, vesihuolto Vesiasiat järjestettävä erityislainsäädäntöä noudattaen, 
yhteisiä hankkeita ei alueelle ole tarpeen toteuttaa 
väljän rakentamisen vuoksi 

Vesistön ominaispiirteet Erityispiirteitä ei ole.  
 

Maaston ominaispiirteet Alueella ei ole erityispiirteitä vaan se on varsin tasalaa-
tuista 

Luonnon ominaispiirteet Inventointi on tehty ja luonto-olot huomioitu 
 

Yhtenäinen rakentamaton ranta-alue Merkittäviä muutoksia ei aiheudu 

 

 
4.5.3. Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset 

 
 Käsittelyt ja päätökset on selostettu aiemmin. 
 

5. ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1. Kaavan rakenne 

5.1.1. Mitoitus 
 
Kaava-alueen tähän osaan kuuluu rantaviivaa n. 1340 m muuntamattomana ja n. 
1300 m muunnettuna. Alueen sisältä on aiemmin erotettu yksi rakennuspaikka ja yh-
teinen alue, jotka on laskelmassa huomioitu. Voimassa olevassa kaavassa on neljä 
RA -korttelia, joissa on seitsemän rakennuspaikkaa. Kokonaismäärä on täten kah-
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deksan paikkaa eli 6.15 rp/muunnettu rv-km. Muutoksessa tulee kaksi AO -
rakennuspaikkaa ja viisi RA -paikkaa. Kaavan ulkopuolella ollut kiinteistö säilyy en-
nallaan, joten kokonaismäärä ei muutu. 
 
Muutosalueen pinta-ala on n. 17,1371 ha, jossa laajennusta on n. 1,0074 ha. Kortte-
leiden pinta-alat voimassa olevassa kaavassa ja luonnoksessa 5.1.2018 ovat seu-
raavat: 
 

 

VOIMASSA OLEVA KAAVA KAAVANMUUTOS 

 
  

  

  
  KORTTELI KÄYTTÖ ALA RAKOIK KÄYTTÖ ALA RAKOIK 

19 RA 3089 230 RA 3611 230 

20 RA 2091 230 AO 9472 400 

21 RA 12821 690 RA 7177 230 

22 RA 8466 460 RA 17003 690 

 
  

  

AO 5014 400 

 
M 134830 

 
  129094 

 
 

  
  

  
  YHTEENSÄ   161297 1610   171371 1950 

 
Vuodepaikkojen arvioitu määrä on n. 20-30 kpl. 
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Kuva 9 Korttelin 20 rakennukset täyttävät pysyvän asumisen vaatimukset 

 
5.1.2 Palvelut 

 
Kaava-alueen rakentamisen määrä ei tarvitse erillisiä palveluja. Palvelut ovat pääasi-
assa Sotkamossa tai Vuokatissa varsin lyhyen matkan päässä. Myös lähialueen ky-
lissä on jonkin verran palveluja ja työpaikkoja. 
 

5.2. Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 

Ympäristön laatua koskevat ja muut tavoitteet on pystytty toteuttamaan varsin hyvin, 
koska luonto-olot voidaan paremmin ottaa huomioon. 
 

5.3. Aluevaraukset 

5.3.1. Korttelialueet 
 

Kaavassa on rakentamisen ohjaus esitetty varsin väljästi. Rannan puolella asuntoja 
tai lomarakennuksia ei saa sijoittaa 30 m lähemmäksi rantaa. Yli 120 m2 rakennukset 
on oltava vähintään 40 m päässä rannasta. Erillinen rantasauna saa olla 15 m etäi-
syydellä rannasta.  
 
5.3.2. Muut alueet 

 
Korttelialueiden ulkopuolelle jääneet alueet on kaavassa merkitty maa- ja metsäta-
lousalueeksi.  

 

5.4. Kaavan vaikutukset 

 

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 
 
Kaava-alue on Sotkamon keskustaajaman ja Vuokatin matkailukeskuksen läheisyy-
dessä. Runkotiestö on rakennettu alueelle.  
 
Rannoilla ja lähistöllä on toisten tilojen alueella varsin tiiviisti pysyvää asutusta ja lo-
marakentamista, mihin rakentaminen liittyy.  

 
Sähkönjakelu on helposti järjestettävissä 20 kV linjan ja muuntamon ollessa alueella.  
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Lomarakennuspaikkojen rakennusoikeus on Sotkamon kunnan rakennusjärjestyksen 
mukainen, jolloin kokonaisrakennusoikeus on 230 k-m2, josta lomarakennuksen 
osuus saa olla 170 k-m2. Ympäröivässä rantayleiskaavassa kokonaismäärä on 160 
k-m2, josta lomarakennuksen osuus 100 k-m2. Todennäköisesti rantayleiskaavaa lai-
tettaessa ajan tasalle rakennusoikeuden määrää suurennetaan. Pysyvän asumisen 
paikoilla rakennusoikeus on 300 m2 asuinrakennukselle ja lisäksi 100 m2 talousra-
kennuksille. 

  

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 
 
Rakentaminen muuttaa hieman kohdealueensa maa- ja kallioperän pintakerroksia. 
Vähäisiä vaikutuksia voi olla vesistöön, mutta hyvin rajallisesti, koska rakennusten 
vesi- ja viemärihuollosta on annettu määräykset. Ilmaan tai ilmastoon ei ole vaikutuk-
sia. Alue on jo rakennettua ja käyttöön otettua kulttuuriympäristöä. 
 
Kaava-alueen metsät ovat käsiteltyjä talousmetsiä, joten kaavoitus ja rakentaminen 
eivät vaikuta haitallisesti luonnonympäristöön ja sen säilymiseen. Luonnon inventoin-
neissa ei ole löytynyt arvokkaita metsä-, suo- tai purokohteita. Alue ei ole varsinaista 
pohjavesialuetta. Rantarakentaminen tulee olemaan tavanomaista omakoti- ja loma-
rakentamista, joten ei ole pelkoa pohja- tai pintavesien pilaantumisesta. Vesihuolto 
hoidetaan lainsäädännön edellyttämällä tavalla.  
 
Rakentamisalueilla pintakasvillisuus poistuu ja saattaa lähialueilla muuttua. Kortteli-
alueilla ei kuitenkaan ole merkittävää kasvillisuutta ja samantyyppistä aluetta jää 
myös rakentamisen ulkopuolelle.  

 
Kaava-alueen vieressä oleva vesistö on osittain varsin leveä, joten rakentaminen ei 
vaikuta kaukonäkymiin vastarannalta. Myös hyvä puusto estää rakentamisen näkymi-
sen kauemmas. Lähempää tarkastellen maisemakuva hieman muuttuu, mutta koska 
ympäristö on jo otettu rakentamiskäyttöön, ei muutos ole kovin merkittävä. 
 
Luontoselvitys on laadittu aiemman kaavoituksen yhteydessä ja sitä on tarkennettu.  
 

Vaikutukset talouteen 
 
Kaava-alueelle ei jouduta rakentamaan merkittävästi uutta tiestöä. Vesihuolto ja säh-
köhuolto hoidetaan rakentamisen yhteydessä. Rakentaminen ei aiheuta maanomista-
jalle, rakentajille tai yhteiskunnalle suuria kustannuksia. Pysyvä asuminen aiheuttaa 
jonkin verran kustannuksia koulukyyditys-, tienhoito-, terveys- yms. palvelujen järjes-
tämisessä. Sähköhuollon verkostot ovat alueen lähellä.  
 

Vaikutukset terveellisyyteen ja turvallisuuteen 
 
Jätevesien ja muiden jätteiden käsittely hoidetaan tämän hetkisten määräysten ja 
säännösten mukaisesti. Merkittäviä terveysriskejä ei aiheudu. 
 
Tiestö rakennetaan siten, että hälytysajoneuvoilla on hyvä pääsy alueelle. Viitoitus 
suoritetaan teiden rakentamisen yhteydessä. 
 
 

Vaikutukset eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä 
 
Vapaa liikkumismahdollisuus ei muutu kaavan johdosta. Alueen kautta ei kulje yleisiä 
latu-, retkeily- tai kelkkailureittejä. Vesistössä on veneväylä, mutta sen käyttöön ei 
kaava vaikuta. 
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Rakentaminen ei estä vesistön käyttämistä esim. kalastukseen tai veneilyyn. Vapaata 
rantaviivaa jää lähes entistä määrää vastaavasti, jolloin myös jokamiehen oikeudet 
turvataan. Rantayleiskaavassa on varattu lukuisia venevalkamapaikkoja eri puolille 
järveä turvaamaan vesille pääsyn. Ranta-asemakaava-alueen sisälläkin on yksi ylei-
nen venevalkama 
 
Kaavanmuutoksella ei ole merkitystä väestöryhmien liikkumis- ja toimintamahdolli-
suuksiin. Rantarakennuspaikkojen määrä pysyy ennallaan eikä käyttötarkoituksen 
muutokset vaikuta muiden ryhmien toimintamahdollisuuksiin. 
 

Vaikutukset sosiaalisiin oloihin 
 
Rakentaminen on Vuokatin ja Sotkamon keskustojen läheisyydessä, alueiden ympä-
rillä ja niille johtavan teiden läheisyydessä on suhteellisen tiheää haja-asutusta. Ra-
kentamisesta ei aiheudu haitallisia sosiaalisia vaikutuksia. Rakennuspaikat ovat ver-
rattain suuria ja kaavan mitoitus väljää.  
 
Rakennuspaikat tulevat todennäköisesti olemaan alueen omistavan suvun tai sen lä-
hipiirin hallussa. 
 
Kaavanmuutoksella ei ole merkitystä sosiaalisiin oloihin. 
 

Vaikutukset kulttuuriin 
 
Metsät ovat käsiteltyjä talousmetsiä. Kaavoitus ei aiheuta merkittäviä muutoksia ran-
tamaisemaan. Rakentaminen hyvin suunniteltuna ja toteutettuna tukee ja täydentää 
ympäristön asutusta ja loma-asutusta. Alueella ei ole merkittäviä kulttuuri- tai raken-
nushistoriallisia arvoja.  
 
Kaavanmuutoksella ei ole merkitystä kulttuuriin. 
 

Muut kaavan merkittävät vaikutukset 
 
Kaavalla ei ole merkittäviä muita vaikutuksia. 
 

5.5. Ympäristön häiriötekijät 

Häiriötekijät alueella ovat vähäiset. Alueen läpi ei kulje moottorikelkka-, latu-, retkeily- 
tms. reittejä. Veneväylä kulkee alueen lähellä, mutta siitä ei koitune suurempia häiri-
öitä. Yleinen tie on niin kaukana, ettei siitä ole melu- tai muuta haittaa. 
 

5.6. Kaavamerkinnät ja –määräykset 

Kaavamerkinnät ja –määräykset ovat kaavakartan yhteydessä. Kaavassa on käytetty 
ympäristöministeriön 1.5.2000 astuneen asetuksen mukaisia kaavamerkintöjä. 

5.7. Nimistö 

Teitä ei ole kaavassa nimetty vaan kunta huolehtii osoitteistamisesta rakennuslupien 
ja osoitekarttojen laatimisen yhteydessä. 

 

 

6. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

6.1. Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 

Erityisiä suunnitelmia ei ole laadittu. Ohessa on kaavaluonnos esitettynä ortokuvalla. 
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Kuva 10 Kaavaluonnos ortokuvalla 

6.2. Toteuttaminen ja ajoitus 

Maanomistajat vastaavat kaavan toteuttamisesta. Loiste Sähköverkko Oy 
toteuttaa alueen sähköhuollon maanomistajan tilausten mukaisesti. Rakentajat huo-
lehtivat vesi- ja viemärihuollosta itse tai Juholankylän vesiosuuskunnan kanssa. 
 
Alue on ominaisuuksiltaan hyvin asuin- ja lomarakentamiseen soveltuvaa, luonnol-
taan ja maisemiltaan kaunista aluetta ja Sotkamon ja Vuokatin alueiden läheisyydes-
sä, joten kaavanmuutoksen tultua vahvistetuksi alue tullee toteutumaan varsin nope-
asti.  

6.3. Toteutuksen seuranta 

Kunnan ja valtion eri viranomaiset seuraavat lupakäsittelyn yhteydessä ja muutoin 
mm. alueen rakennuskannan yhtenäisyyttä, luonnon kestokykyä, vesistöjen laadun 
muutoksia, liikennettä jne ja tekevät niiden perusteella johtopäätöksiä ja päätöksiä 
kaavan toteuttamisesta. 

 
 
 Kuusamossa, 5.1.2018 
 

 DI (maanmittaus, YKS 124)  
    Kimmo Mustonen 
 
 

 Maanmittausinsinööri (amk)  
    Perttu Kivijärvi 
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Asemakaavan seurantalomake 

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto 
Kunta 765 Sotkamo Täyttämispvm 04.01.2018 

Kaavan nimi SAIJANLAHDEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS 

Hyväksymispvm   Ehdotuspvm   

Hyväksyjä   Vireilletulosta ilm. pvm   

Hyväksymispykälä   Kunnan kaavatunnus   

Generoitu kaavatunnus   
  

Kaava-alueen pinta-ala [ha] 17,1371 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] 1,0074 

Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]   Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 16,1297 

  
  

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]  1,20 

Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset  7   Ei-omarantaiset    

Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset 5 Ei-omarantaiset   

 

Aluevaraukset 
Pinta-ala 

[ha] 

Pinta-ala 

[%] 

Kerrosala [k-

m²] 

Tehokkuus 

[e] 

Pinta-alan muut. 

[ha +/-] 

Kerrosalan muut. [k-

m² +/-] 

Yhteensä 17,1371 100,0 1950 0,01 1,0074 340 

A yhteensä 1,4486 8,5 800 0,06 1,4486 800 

P yhteensä             

Y yhteensä             

C yhteensä             

K yhteensä             

T yhteensä             

V yhteensä             

R yhteensä 2,7791 16,2 1150 0,04 0,1324 -460 

L yhteensä             

E yhteensä             

S yhteensä             

M yhteensä 12,9094 75,3     -0,5736   

W yhteensä             

 

Maanalaiset 

tilat 

Pinta-ala 

[ha] 

Pinta-ala 

[%] 

Kerrosala [k-

m²] 

Pinta-alan muut. 

[ha +/-] 

Kerrosalan muut. [k-

m² +/-] 

Yhteensä           

 

Rakennussuojelu 
Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos 

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] 

Yhteensä         
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Alamerkinnät 

Aluevaraukset 
Pinta-ala 

[ha] 

Pinta-ala 

[%] 

Kerrosala [k-

m²] 

Tehokkuus 

[e] 

Pinta-alan muut. 

[ha +/-] 

Kerrosalan muut. [k-

m² +/-] 

Yhteensä 17,1371 100,0 1950 0,01 1,0074 340 

A yhteensä 1,4486 8,5 800 0,06 1,4486 800 

AO 1,4486 100,0 800 0,06 1,4486 800 

P yhteensä             

Y yhteensä             

C yhteensä             

K yhteensä             

T yhteensä             

V yhteensä             

R yhteensä 2,7791 16,2 1150 0,04 0,1324 -460 

RA 2,7791 100,0 1150 0,04 0,1324 -460 

L yhteensä             

E yhteensä             

S yhteensä             

M yhteensä 12,9094 75,3     -0,5736   

M 12,9094 100,0     -0,5736   

W yhteensä             
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OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 
 

SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE 
 
SOTKAMON KUNTA  
SAIJANLAHDEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS 
 
 765-408-9-15 UUSITALO 

765-408-9-16 JUHOLAN RANTA 
765-408-9-17 (Tilalla ei ole nimeä) 
765-408-9-18 ILARILA 
765-408-9-19 TONTTI 

 
SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET 

Kaavoitustyön tarkoituksena on muuttaa kaavan eräiden rakennuspaikkojen käyttötarkoitusta lomara-
kentamisesta pysyvään asumiseen. Toteutunut kiinteistöjaotus huomioidaan ja kaavamääräykset muu-
tetaan tämän hetken käytäntöä vastaavaksi. Alueen sijainti on oheisella kartalla. 
 

 
 

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT, TEHDYT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT 
Kainuun maakuntakaava on hyväksytty 7.5.2007 ja vahvistettu 29.4.2009. Ampuma-alueita koskeva 1. 
vaihemaakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä 19.7.2013 ja tullut lainvoimaiseksi KHO:n 
päätöksellä 16.2.2015. Kaupan vaihemaakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 1.12.2014 ja 
vahvistettu Ympäristöministeriössä 1.12.2014 ja tuulivoimamaakuntakaava on hyväksytty maakuntaval-
tuustossa 30.11.2015 ja on 31.1.2017 Ympäristöministeriön vahvistama. Pirttijärvi – Kiimanen – Sapso 
rantayleiskaava on hyväksytty kolmessa eri osassa 27.1.2003 § 6-8. Saijanlahden ranta-asemakaava 
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on hyväksytty 21.12.1998 ja sen muutos tälle kaavan osalle ….. Voimassa oleva kaava on oheisella kar-
talla. 

 
VAIKUTUSALUE 

Kaavan välitön vaikutusalue on varsinainen kaava-alue. Välillisiä vaikutuksia on lähialueen maanomista-
jille, 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 
Juholankylän vesiosuuskunta 

- viranomaiset 
Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset 
Kainuun liitto –kuntayhtymä 
Kainuun sote 
Kainuun museo / Museovirasto 
Kainuun pelastuslaitos 

- sotkamolaiset seurat ja yhdistykset 
 
TIEDOTTAMINEN 

Muutoksen vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tiedotetaan kirjeillä lähialueen 
maanomistajille, kuulutuksella kunnan päättämissä ilmoituslehdissä ja informaatiolla muille osallisille. 
Aineisto pidetään koko prosessin ajan esillä kaavoittajan kotisivuilla www.kimmokaava.fi. Samalla kaa-

http://www.kimmokaava.fi/
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van valmisteluaineisto ja alustava luonnos pidetään nähtävillä. Pyydetään tarvittavat lausunnot. Kaava-
ehdotuksesta tiedotetaan samalla tavalla. 
 

OSALLISTUMINEN 
Osallistuminen hoidetaan neuvotteluilla, keskusteluilla ja lausuntopyynnöillä kaavoittajan ja osallisten 
kanssa. Kaavoittajan yhteystiedot toimitetaan kaikille osallisille eri vaiheissa ja kehotetaan olemaan yh-
teydessä. Yleisötilaisuuksia ei kaavanmuutoksen vähäisen merkityksen vuoksi pidetä. 
 

VIRANOMAISYHTEISTYÖ 
Osallistuminen hoidetaan keskusteluilla ja lausuntopyynnöillä kaavoittajan ja viranomaisten kanssa. 
 

SELVITETTÄVÄT VAIKUTUKSET 
- vaikutukset rakennettuun ympäristöön  

- palveluihin 
- virkistykseen ja matkailuun, reitistöihin 
- liikenteeseen 
- tekniseen huoltoon 

 - vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 
- 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 tarkastel-
laan työn kuluessa kaavoittajan, kunnan ja viranomaisten välisissä palavereissa. Työssä käytetään tar-
vittaessa asiantuntija-apua erityisesti luonnonoloihin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa ja muilla osa-
sektoreilla.  

 
VAIHTOEHDOT 

Ranta-asemakaavan muutos ja laajennus koskee kaavan rakennuspaikkojen käyttötarkoituksen muu-
toksia ja toteutuneen kiinteistöjaotuksen huomioimista, joten vaihtoehtoja ei tulla laatimaan.  
 

KAAVOITUKSEN KULKU, AIKATAULU JA PÄÄTÖKSENTEKO 
  
 Pohjakartan laatiminen, luontoselvitykset aiempien pohjalta, maastokäynnit 
  12 / 2017 
 Muutoksen vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tiedotetaan kirjeillä lähialueen 

maanomistajille, kuulutuksella kunnan päättämissä ilmoituslehdissä, Internet -tiedottamisella ja infor-
maatiolla muille osallisille. Alustavat luonnokset pidetään nähtävillä, jolloin naapureilla ja muilla, joita 
kaava koskee, on mahdollisuus esittää mielipiteensä. Pyydetään tarvittavat lausunnot. Suunnitelmia tar-
kennetaan saadun palautteen perusteella. 

  01-03 / 2018 
 Kaavaehdotus, asiakirjojen viimeistely, havainnollistamisen parantaminen ja mahdolliset erillisselvitykset 
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  03-04 / 2018 
 Kaavaehdotus nähtävillä maankäyttö- ja rakennuslain 65 § mukaisesti. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on 

mahdollisuus esittää mielipiteensä (muistutus). Pyydetään tarvittavat lausunnot 
  04 / 2018 

Kaavan hyväksyminen kunnanvaltuustossa 
  05-06 / 2018 

Suunnitelmia ja asiakirjoja tarkennetaan jatkuvasti työn kuluessa. Neuvotteluista ja osallistumisesta pi-
detään pöytäkirjaa. Tärkeimmät asiat dokumentoidaan kaavaselostuksessa. Kaava-aineisto on koko 
työn ajan nähtävillä kaavoittajan kotisivuilla, jota kautta kommentteja ja palautetta voi antaa myös viral-
listen nähtävilläolojen ulkopuolella. 
 
Kaavan hyväksyy Sotkamon kunnanvaltuusto. Osallisilla ja kunnan jäsenillä on mahdollisuus valittaa 
hyväksymispäätöksestä Oulun hallinto-oikeuteen. Mahdollinen jatkovalitus osoitetaan Korkeimmalle Hal-
linto-oikeudelle. 
 

YHTEYSTIEDOT 
 

KAAVOITTAJA:  Kimmo Mustonen  KimmoKaava    
DI (maanmittaus, YKS 124)    Kitkantie 34 F 40 
0400 703 521   93600 KUUSAMO 
fax  (08) 8511 250  kimmo.mustonen@kimmokaava.fi   
   www.kimmokaava.fi 

 
KUNTA:  Juha Kaaresvirta  Sotkamon kunta 

Kaavoittaja   Kaavoitus- ja mittaustoimi 
  (08) 680 2144   Markkinatie 1 
  044 750 2144   88600 SOTKAMO 
  juha.kaaresvirta@sotkamo.fi  
 
PALAUTE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA 

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi esittää kunnan virkamiehille tai kaavoittajalle.  
 

 
Kuusamossa, 5.1.2018 
 

DI (maanmittaus, YKS 124)   
   Kimmo Mustonen 

 

Maanmittausinsinööri (amk)   
   Perttu Kivijärvi 
 
 

 

 

mailto:kimmo.mustonen@kimmokaava.fi
http://www.kimmokaava.fi/
mailto:juha.kaaresvirta@sotkamo.fi
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SOTKAMON KUNTA      

SAIJANLAHDEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS 

korttelialueet 19 - 22 

luontoselvitys 

 

 
 
 

1. Aikaisemmat ranta-asemakaavat ja niiden selvitykset  

Sotkamon kunnan Pieni-Kiimasen järvellä sijaitsevan Saijanlahden ranta-asemakaavaa on muutettu 

edellisen kerran vuonna 2008. (Kainuun Kaavoitus- ja mittauspalvelu; Saijanlahden ranta-

asemakaavan muutos II). Mainittu ranta-asemakaava muutos koski tilaa 9:15 ja kaavassa 

muodostettiin korttelit 19 - 22. Vuoden 2008 muutokseen liittyi luontoselvitys (Ekotoni Ky; 

Saijanlahden ranta-asemakaavan muutoksen luontoselvitys). Mainittu luontoselvitys kattoi 

kaikkiaan 10 kohdetta, joista nyt suunnittelun kohteena olevista korttelialueista inventoitiin 21 ja 

22.  

2. Luontoselvitys 

Nyt laadittava ranta-asemakaavan uusi muutos käsittää mainitut korttelialueet 19 - 22.  Muutoksen 

kohteena olevat korttelialueet käytiin tarkistamassa maastossa syksyllä 2017. Varsinaisten 

korttelialueiden ulkopuoliset alueet inventoitiin myös (ks. luontoselvityskartta). Lisäksi 

hyödynnettiin vuoden 2007 selvitystä sekä ilma- ja viistokuvia alueelta. 

2.1 Geomorfologia ja hydrologia 

Pieni - Kiimanen kuuluu Oulujoen vesistöön. Vesistöön on istutettu kuhaa ja planktonsiikaa.   Järven 

ekologista tilaa voidaan pitää hyvänä. Vedenväri on ruskea ja sen perusteella vettä voidaan 

luonnehtia humuspitoiseksi. Rehevyystasoltaan Pikku-Kiimasta voidaan luonnehtia lievästi 

reheväksi. Kokonaisfosforipitoisuus on keskimäärin 21 (vaihteluvälin ollessa 5-69 

µg/l). Happamuudeltaan järvi on lievästi hapan pH ollessa keskimäärin 6,4. Järven kokonaispinta-ala 

on noin 11,3 km2 ja keskisyvyys on 2,4 m. Rantaviivaa on kokonaisuudessaan noin 40 km. Järven 

korkeustaso on 137,4 mpy. Ohessa on vedenlaatutiedot. 
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Korttelialueiden topografiaa voidaan pitää suhteellisen tasaisena.  Relatiiviset korkeuserot ovat 5-

10 m ja aluetta voidaan luonnehtia kankaremaaksi. Maaperä on kivistä pinta- tai 

ablaatiomoreenia; erityisesti ranta-alueita voidaan luonnehtia kivisiksi jopa lohkareisiksi ja 

kortteleiden kohdilla on rantaa raivattu. Erityisiä geomorfologisia muodostumia ei korttelialueilla 

esiinny. 

 

2.2 Luonto 

korttelialue 19  

Korttelialueella (ks. alla) on toteutettu äskettäin hakkuita ja vain korttelin reunoilla on olemassa 

olevaa puustoa. Puusto on kuusi-mäntysekapuustoista kangasta. Puusto on tasaikäistä. Maapuita 

tai pystypökkelöitä ei esiinny. Sekapuuna on vähäisessä määrin koivua ja harmaaleppää. 

Kenttäkerros puustoisella alueella on mustikka-variksenmarjatyyppiä. Nimilajien lisäksi esiintyy 

suopursua (rannan lähellä), puolukkaa, kyläkastikkaa, metsäalvejuurta, sananjalkaa, 

metsäalvejuurta ja metsäkastikkaa. Myös jokunen metsätähti ja vanamo havaittiin puustoisella 

osalla tonttia. Tontti on rakentamaton. 

Kasvillisuus on korttelialueella 19 tavanomaista. 
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Kuva 1. Ilmakuvassa on esitetty kortteleiden 19 ja 20 likimääräiset sijainnit. Korttelialueiden kasvillisuus 
on tavanomaista metsäkasvillisuutta tai muutettu pihapiiriksi tai avohakattu. 

 

korttelialue 20  

Korttelialue 20 (ks. yllä) on pääosin luonnollisesta metsäkasvillisuudesta raivattua 

kulttuurikasvillisuuden aluetta (pihapiiri ja sen reunavyöhykkeet). Tontti on rakennettu ja sitä ollaan 

laajentamassa. 

Kasvillisuus korttelialueella 20 on tavanomaista. Mainittujen korttelialueiden 19 ja 20 väliin jää 

rantaruovikko, joka jää luonnostaan rakentamisen ulkopuolelle ja tulisi säilyttää mahdollisimman 

luonnontilaisena. 

 

korttelialue 21  

Korttelialue 21 on lähes kokonaisuudessaan puolikulttuuri- tai kulttuurikasvillisuuden aluetta 

(pihapiiri, laitureita, sorapintaisia alueita).  Korttelin sisällä on kaksi pientä metsäistä saareketta 

joiden kenttäkerros on heinittynyttä ja lajistossa esiintyy mm vadelmaa, hietakastikkaa, nurmirölliä, 

puolukkaa, niittyhumalaa, kultapiiskua, oravanamarjaa, rätvänää jne. Korttelialue on rakennettu (ks. 

kuva). 

Korttelialueen 21 luonnonympäristö muodostuu tavanomaisesta pihapiirien kasvillisuudesta. 
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 korttelialue 22  

Korttelialue 22 on rakennettua ympäristöä (kulttuurikasvillisuutta), pihapiirejä ja harvettua 

koivikkoa. Maapuita tai pystypökkelöitä ei esiinny (ks. kuva alla). 

Korttelialueen 22 luonto on tavanomaista eikä selvityksen perusteella ole luonnonympäristön 

kannalta suojeltavia tai muuten huomioon otettavia kohteita eikä esteitä laajentumiselle länteen.  

 
Kuva 2. Korttelialueiden 21 ja 22 sijainnit. Molemmat korttelialueet ovat rakennettuja ja niiden 
kasvillisuus koostuu tyypillisestä pihapiirien lajistosta. 

 

3. Maisema ja näkymät 
 

Korttelialueet 20 - 22 ovat nykyisellään ainakin osaksi jo rakennettuja ja raivattuja. Kaukomaisema 

koko tarkastelulla ranta-alueella on kulttuuri- ja luonnonmaiseman vaihettumisvyöhykettä. Taustan 

maisemallinen kiintopiste muodostuu noin 180 m korkeuteen kohoava Juholanvaarasta. Lähi- ja 

rantamaisemassa korttelialueiden asuinrakennukset ja muut rakenteen ja laiturit sekä avonaiset 

pihapiirit näkyvät paikoin selvästi vesialueelta. Maisemakuvaa on pidettävä tavanomaisena. 

Korttelialueilla tai –alueilta ei myöskään avaudu erityisiä näkymiä tai miljöitä. 

4. Vaikutusten arviointi 

Tuleva mahdollinen lisärakentaminen ja rakennuspaikkojen siirto voi vähäisessä määrin muuttaa 

korttelialueiden ja tonttiteiden osalta maa- ja kallioperän pintaosaa ja lisätä pintavaluntoja ainakin 

rakentamisen aikana. Vaikutusta on kuitenkin pidettävä vähäisenä. Korttelialueiden ulkopuoliseen 

metsäkasvillisuuteen kohdistuvaa lisävaikutusta nykytilanteeseen verrattuna on pidettävä 
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vähäisenä. Korttelialueiden ulkopuolella välittömässä läheisyydessä ei ole mainittavia luontoarvoja. 

Tekstissä mainittua ruovikoitunutta lahtea (korttelialueiden 19 ja 20 välissä) on myös pidettävä 

tavanomaisena. 

 
Kuva 3. Korttelialueiden ja niiden välialueiden luontoselvitys. Alueella ei ole luonnon ympä- 
ristön kannalta huomioitavia elinympäristöjä. 

 

Sauvossa, 5. tammikuuta 2018 ja 7. tammikuuta 2018 

 

Jari Hietaranta 

EKOTONI KY 

 

käytetyt lähteet 

Ekotoni Ky (2008)  Saijanlahden ranta-asemakaavan muutoksen luontoselvitys. 

 

https://www.jarviwiki.fi/ 

 

www.kalapaikka.net/pieni-kiimanen_jarvi_kalastus_luvat_kalaistutukset_ravustus_ves... 

 

Kainuun Kaavoitus- ja mittauspalvelu(2008). Saijanlahden ranta-asemakaavan muutos II 

 

kansalaisen.karttapaikka.fi/ 

https://www.jarviwiki.fi/
http://www.kalapaikka.net/pieni-kiimanen_jarvi_kalastus_luvat_kalaistutukset_ravustus_ves
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