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LAANINTIEN JA RATATIEN VÄLINEN ALUE
ASEMAKAAVAN MUUTOS
Asemakaavan muutoksen kaavaselostus, joka koskee 5.1.2022 päivättyä asemakaavaa.
Asemakaavoitettava alue sijaitsee Sotkamon kunnassa Hirvenniemen asemakaava-alueilla.
Asemakaavan muutos koskee korttelia 353.
Asemakaavoitettavan alueen pinta-ala on noin 2,7 hehtaaria.
Asemakaavalla muodostuu korttelit 353 ja 359 sekä niihin liittyvä kevyen liikenteen katu.

1. PERUSTIEDOT
1.1 Suunnittelutilanne

Maakuntakaava
Kainuussa on voimassa viisi maakuntakaavaa
- Kainuun maakuntakaava 2020
- Kainuun 1. vaihemaakuntakaava
- Kainuun kaupan vaihemaakuntakaava
- Kainuun tuulivoimamaakuntakaava
- Kainuun vaihemaakuntakaava 2030
Maakuntakaavassa suunnittelualueeseen kohdistuu taajamatoimintojen alueen (A), vähittäiskaupan
suuryksikön (km), pohjavesialueen, matkailun vetovoima-alueen ja kaupunkikehittämisen kohdealueen merkinnät. Näiden maakuntakaavamerkintöjen lisäksi alueella on voimassa maakuntakaavassa annetut yleismääräykset.

Ote Kainuun maakuntakaavayhdistelmästä

Taajamatoimintojen alueen merkinnällä (A) osoitetaan asumisen, hallinnon, palveluiden, teollisuuden ym. työpaikka-alueiden ja taajamatoimintojen sijoittumisalueita niihin liittyvine liikenne- virkistys-, puisto- ja erityisalueineen. Taajamatoimintojen alueen suunnittelussa hajanaisesti ja vajaasti
rakennetuilla alueilla tulee edistää taajaman ydinalueen kehittämistä toiminnallisesti ja taajamakuvallisesti selkeästi hahmottuvaksi keskukseksi. Suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota taajamaalueiden viihtyisyyteen, uudisrakentamisen sopeuttamiseen rakennettuun ympäristöön ja liikenne-

turvallisuuteen. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota alueen saavutettavuuteen kestävillä liikkumistavoilla sekä kävelyn ja pyöräilyn edellytysten parantamiseen. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja rakentamisessa on varmistettava, että alueella sijaitsevien
kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeiden kohteiden kulttuuri- ja luonnonperintöarvot säilyvät.
Vähittäiskaupan suuryksikön merkinnällä (km) osoitetaan merkitykseltään seudullinen vähittäiskaupan suuryksikkö tai myymäläkeskittymä, joka kaupan palvelujen saavutettavuus huomioon ottaen voi perustellusta syystä sijoittua myös keskustatoimintojen alueiden ulkopuolelle. Vähittäiskaupan suuryksiköiden mitoitus ja tarkempi sijoittuminen tulee suunnitella siten, etteivät ne yksin tai
yhdessä muiden hankkeiden kanssa muodosta merkittäviä haitallisia vaikutuksia keskusta-alueiden
kaupallisiin palveluihin ja niiden kehittämiseen. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota alueiden saavutettavuuteen jalankulun ja pyöräilyn sekä julkisen liikenteen
järjestelyjen avulla. Sotkamon Hirvenniemen ja Nurmestien väliselle km-alueelle ei saa sijoittaa
uutta merkitykseltään seudullista päivittäistavarakauppaa. Hirvenniemen ja Nurmestien välisellä
alueella vähittäiskaupan suuryksiköiden tai myymäläkeskittymän enimmäismitoitus on 25 000 krsm2.
Matkailun vetovoimamerkinnällä on osoitettu maakunnan matkailu- ja virkistystoiminnan kannalta
merkittävimmät aluekokonaisuudet. Niihin sisältyvät matkailukeskusten alueet ja niihin liittyvät
virkistys-, suojelu- ja muut alueet, joista on mahdollista kehittää matkailu- ja virkistystoimintaa
palveleva laaja kokonaisuus.
Kaupunkikehittämisen kohdealuetta tulee kehittää valtakunnallisesti vetovoimaiseksi, yhdyskuntarakenteeltaan ja kaupunkikuvaltaan korkeatasoiseksi osaamisen, yritystoiminnan, kaupallisten palvelujen sekä matkailu- ja vapaa-aikapalvelujen alueeksi. Alueen kehittämisessä tulee kiinnittää erityistä huomiota kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen edistämiseen.
Pohjavesien pilaantumis- ja muuttumisriskejä aiheuttavat laitokset on sijoitettava riittävän etäälle
tärkeistä pohjavesialueista tai suojattava niin, että pohjavesialueen käyttökelpoisuus vedenhankintaan ei vaarannu.

Yleiskaava
Alueella on voimassa Vuokatin yleiskaava 2035. Yleiskaavassa kaavamuutosalue on osoitettu työpaikka-alueeksi (TP-1). Alueeseen kohdistuu myös vedenhankinnan kannalta tärkeän pohjavesialueen (pv-1) ja puhdistettavan/kunnostettavan maa-alueen/kohteen (saa/310) yleiskaavamerkinnät.

Vuokatin yleiskaava 2035

Asemakaava
Aluetta koskeva Hirvenniemen, Rauramonpellon ja Leivolankylän asemakaava on vahvistettu Kainuun ympäristökeskuksessa 22.11.1996. Voimassa olevassa asemakaavassa alue on osoitettu ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialueeksi (TY) tehokkuudella
e=0,20. Suurin sallittu kerrosluku on kaksi.
Naapurustossa on liikerakentamiseen ja ympäristöhäiriötä aiheuttamattomille teollisuustoiminnoille
asemakaavoitettuja alueita, lähiympäristössä on myös asuinrakentamiseen kaavoitettuja alueita.

Ote asemakaavayhdistelmästä

Rakennusjärjestys
Sotkamon kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty 26.10.2015 ja se on tullut voimaan 4.1.2016.

Pohjakartta
Kaavan pohjakartta on hyväksytty 16.11.2021 ja se on suunnittelualueen osalta ajan tasalla.

1.2 Maanomistus
Kaavoitettava alue on yhtiöiden ja yksityishenkilöiden sekä Sotkamon kunnan omistuksessa.

1.3 Rakennettu ympäristö
Suunnittelualueella on varikkohalli ja rengasliike, pienkone- ja maatalousmyymälä, katsastusasema,
urkujen rakentamiseen ja korjaukseen erikoitunut yritys, peltiseppäpalveluja tarjoava yritys, polttoaineen jakelupiste ja työkeskus. Lähiympäristössä on vastaavan kaltaisia liike-, palvelu-, varasto- ja
toimitiloja. Etelässä kaava-aluetta rajaa kantatie 76 (Kainuuntie). Kainuuntien keskivuorokausiliikenne suunnittelualueen kohdalla on noin 7800 ajoneuvoa/vrk.

Näkymä Ratatien ja Laanintien risteyksestä

1.4 Pohjavesi
Suunnittelualue ei ole hydrogeologisesti vedenoton kannalta merkittävää pohjavesialuetta, vaikka
joissakin pohjavesialueen rajaa kuvaavissa kartoissa alue onkin luokiteltu pohjavesialueeksi. Alue
on jo tutkittu, mutta tietojärjestelmiin muutetaan päivitys uudesta Vuokatin alueen pohjavesirajauksesta, kun koko Vuokatin pohjavesialue rajataan uudestaan vuonna 2022.

1.5 Luonnonympäristö
Kaavoitettavalla alueella ei ole luonnontilaisia osia

1.6 Muinaismuistot
Suunnittelualueelta ei tunneta muinaismuistolain mukaisia rauhoitettuja muinaisjäännöksiä.

1.7 Maaperän pilaantuneisuus
PSV – Maa ja Vesi on selvittänyt korttelin 353 tontin 7 pilaantuneisuutta vuonna.2003. Tutkimusta
edeltävänä iltana asfaltille oli roiskunut polttoainetta tankkauksen yhteydessä. Polttoaine imeytettiin
sahanpuruun. Lievästi likaantunut maata oli mittarijalustan kohdalla vähäisiä määriä. Koska likaan-

tuneen maaperän määrä todettiin vähäiseksi ja mineraalipitoisuudet olivat pieniä, massanvaihtoa ei
kohteessa tarvinnut tehdä. Laboratoriossa analysoitiin kahden mittarijalustan kohdalta lapiolla otetun näytteen mineraaliöljypitoisuus. Pitoisuudet 450 mg/kg ja 630 mg/kg alittivat kunnostuksen
tavoitepitoisuudet molemmissa näytteissä. Paikalleen jätetyn maa-aineksen pienet jäännöspitoisuudet eivät rajoita alueen jatkokäyttöä, eikä kohteeseen esitetä jatkotoimenpiteitä.
Lähde: Pohjolan Turistiauto Oy Sotkamon terminaalin maaperän pilaantuneisuus, PSV Maa ja Vesi
2003
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TAVOITTEET

Kaavamuutoksen keskeisimpänä tarkoituksena on selvittää kaupallisen polttoaineen jakelun edellytykset suunnittelualueella sekä päivittää rakentamistehokkuus muiden vastaavien alueiden tasolle.

3

TUTKIMUKSET JA ALUSTAVAT VAIHTOEHDOT

3.1 Tutkimukset ja selvitykset
1. Vuokatin yleiskaavan luonto- ja maisemaselvitys 2016
2. Vuokatin, Hiukanharjun ja Pöllyvaaran pohjavesialueiden suojelusuunnitelma 2015, Sweco
Ympäristö,
- Suojelusuunnitelmassa selvitetään pohjavesialueiden hydrogeologiset ominaisuudet, kartoitetaan pohjavettä vaarantavat riskitekijät sekä laaditaan toimenpidesuositukset alueella jo oleville
sekä sinne mahdollisesti tuleville riskitekijöille. Suojelusuunnitelma sisältää toimenpideohjelman, jonka avulla pohjavesiin kohdistuvat uhat voidaan saada pitkällä aikavälillä mahdollisimman vähäisiksi. ´
3. Vuokatin pohjavesialueen geologinen rakenneselvitys / Geologian tutkimuskeskus 2013
4. Vuokatin yleiskaava-alueen muinaismuistoinventointi, Museovirasto 2016, Vesa Laulumaa
5. Pohjolan Turistiauto Oy Sotkamon terminaalin maaperän pilaantuneisuus, PSV Maa ja Vesi
2003, Tapio Leppänen, Pentti Viitanen ja Leena Kurkinen
Näiden lisäksi kaavoitustyön pohjana käytetään rakennuskantatietoja, yhdyskuntatekniseen verkostoon ja liikenteeseen liittyviä suunnitelmia sekä osallisilta, viranomaisilta ja maastotyöskentelystä
kaavaprosessin aikana saatavia tietoja.

3.2. Alustavat vaihtoehdot
Asemakaavasta ei ole tehty vaihtoehtoisia luonnoksia, sillä ottaen huomioon kaavaratkaisun tavoitteet, vallitsevat olosuhteet, olemassa oleva infra ja rakenteet sekä niiden asettamat reunaehdot, ei
olennaisesti kaavaratkaisusta poikkeavien vaihtoehtojen laatimista ole nähty tarkoituksenmukaiseksi.
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ASEMAKAAVARATKAISUN KUVAUS JA PERUSTELUT

Kaavamuutoksen myötä alueelle on mahdollista rakentaa liike- ja toimistorakennuksia muutettavassa kaavassa sallittujen ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten lisäksi. Ratkaisulla on haluttu edesauttaa Hirvenniemen muutosta monipuolisten palvelujen alueeksi ja tukea Vuokatin ja Sotkamon keskustaajaman palvelurakenteen yhteenkasvua. Maakuntakaavamääräyksen mukaan Hirvenniemen ja Nurmestien välisellä alueella vähittäiskaupan suuryksiköiden tai myymäläkeskittymän enimmäismitoitus on 25 000 krs-m2. Asemakaava ei salli alueelle vähittäiskaupan
suuryksikön rakentamista, eikä alueelle ole syntymässä sellaista useasta erillisestä ja toisistaan lähietäisyydellä olevasta myymälästä muodostuvaa toiminnallisesti yhtenäisen kaupan aluekokonaisuutta, joka olisi tulkittavissa myymäläkeskittymäksi. Tehokkuusluku on korotettu e=0,20:sta
e=0,30:een, jolloin tehokkuus on yhtenäinen muiden käyttötarkoitukseltaan vastaavien alueiden
kanssa.
Kaavaratkaisu mahdollistaa polttoaineen jakelun kortteleissa 353 ja 359. Vuokatin pohjavesialueen
geologisen rakenneselvityksen mukaan suunnittelualue ei ole hydrogeologisesti vedenoton kannalta
merkittävää pohjavesialuetta, eikä polttoaineen jakelulle ole tästä johtuvaa estettä.
Asemakaava-alueella on kaksi maaperän tietojärjestelmään merkittyä kohdetta osoitteissa Ratatie 1
ja Ratatie 15 (korttelin 353 tontti 1 ja korttelin 359 tontti 2). Molempiin kohteisiin on MATTI järjestelmään merkitty maankäyttörajoite, eli maanrakentamisessa tai maankäytön muutoksissa on
otettava yhteys viranomaiseen. Maankäytön rajoite on huomioitu kaavaratkaisussa. Maankäytön
rajoite ei johdu siitä, että alueella olisi todettu pilaantuneisuutta, vaan siitä, että alueen aiempi tai
nykyinen käyttö on sen luonteista, että maanrakentamisen yhteydessä tai maankäytön muuttuessa
riskiarvioinnin tarve on määritettävä.
Kortteleiden 353 ja 359 välissä kulkevan kevyen liikenteen väylän alue on osoitettu asemakaavassa
jalankululle ja polkupyöräilylle varattuna katuna. Muutettavassa kaavassa kyseinen väylä on osoitettu kunnan omistamaan rakennuspaikkaan kuuluvana kevyen liikenteen väylälle varattuna alueen
osana. Muutoksella on haluttu varmistaa väylän säilyminen myös siinä tapauksessa, että rakennuspaikan omistus- tai hallintasuhteet myöhemmin muuttuisivat.
Asemakaavaratkaisu on käyttötarkoituksen osalta yleiskaavan mukainen. Pohjavesialueen tulkinnan
osalta on tapahtunut yleiskaavan laatimisen jälkeen tarkennuksia, eikä maaperän tila ole sellainen,
että se rajoittaisi maankäyttöä.
Asemakaavahankkeen myötä tapahtuva maankäytön muutos on verrattain vähäinen, eikä sillä itsessään ole juurikaan vaikutusta valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet välittyvät asemakaavaan maakuntakaavoituksen ja yleiskaavoituksen kautta.
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ASEMAKAAVARATKAISUN VAIKUTUKSET

Asemakaavassa ei ole osoitettu alueelle asuinrakentamista, eikä kaavaratkaisulla ole vaikutusta väestön rakenteeseen tai kehitykseen kaava-alueella. Rakentamistehokkuuden nostamisesta johtuen
sisäinen maisemakuva voi muuttua ajan myötä hieman nykyistä tiiviimmäksi, samoin kuin Kainuuntien tienvarsinäkymäkin suunnittelualueen osalta. Vaikutus ei kuitenkaan ole kovin merkittävä,
eivätkä maisemalliset vaikutukset ulotu lähimaisemaa kauemmaksi. Kaavaratkaisu mahdollistaa
palvelujen monipuolistumisen, mikä voi vaikuttaa myönteisesti myös alueelle sijoittuvien työpaikkojen määrään.
Kaava-alueen kunnallistekniikka ja liikenneinfra on rakennettu. Ratatien varrella on hulevesiviemäröinti, joka purkaa Rauramonlahteen. Kaava-alueen maaperä viettää loivasti etelään ja osa hulevesistä ohjautunee myös Kainuuntien varrella olevan erillisen kevyen liikenteen väylän viereiseen
ojaan. Kasvava rakentamistehokkuus yleensä vähentää rakentamattomien vettä imevien alueiden
pinta-alaa ja sitä myötä kasvattaa hulevesivalunnan määrää, mutta tällä alueella vettä läpäisemättömän tai huonosti läpäisevän pinnan osuus on suuri jo lähtötilanteessa, eikä rakentamistehokkuuden
lisääntymisen voi siksi olettaa enää merkittävästi lisäävän valumavesien määrää. Hulevesien laatuun kaavaratkaisulla ei ole vaikutusta. Mikäli alueelle tulee polttoaineen jakelua, tulee jakelupisteiden hulevedet kerätä öljynerottimeen ja tarvittaessa käsitellä siten, että hiilivetypitoisuus on riittävän pieni ennen pois johtamista.
Polttoaineen jakelun myötä liikenne lisääntyisi alueella todennäköisesti jossakin määrin samoin
kuin siinä tapauksessa, että käyttötarkoitus painottuisi entistä enemmän liikerakentamiseen. Liikenne suuntautuu kuitenkin liike- ja teollisuustoimintaan asemakaavoitettujen korttelialueiden ohi, eikä
alueella ole häiriintyviä kohteita. Liikennejärjestelmäsuunnitelmassa on Laanintien liittymään
suunniteltu kantatielle liikennevalot. Mikäli alueen liikennesuoritteet lisääntyisivät kantatien liittymässä merkittävästi, tulisi liikennevalo-ohjaus ottaa käyttöön liikennejärjestelmäsuunnitelman mukaisesti.
Luontoon tai luonnonympäristöön kaavaratkaisulla ei ole vaikutusta, sillä alueella ei ole luonnontilaisia kohteita. Elinkeinoelämän monipuolistumisella olisi osaltaan positiivinen vaikutus myös kuntatalouteen. Lisäksi ratkaisu tukee keskustan ja Vuokatin yhteen kasvuun liittyviä tavoitteita, millä
voi olla keskustaajamankin elinvoimaisuuden kannalta tärkeä merkitys.
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TOTEUTTAMINEN

Asemakaava-alue on jo rakentunut. Täydennysrakentuminen ja käyttötarkoituksen painotuksissa
mahdollisesti tapahtuvat muutokset toteutunevat vähitellen vuosien varrella.
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SUUNNITTELUVAIHEET

Kunnanhallitus hyväksyi asemakaavamuutoksen vireilletulon 26.10.2021 (§ 229)
Kunnanhallitus hyväksyi Sotkamon kunnan ja Erkki Tuhkanen Oy:n välisen kaavoituksen käynnistämissopimuksen 26.10.2021 (§ 230)
Kaavoituksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä pitämisestä on kuulutettu 9.11.2021.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 9.11.- 8.12.2021 välisenä aikana.
Ympäristö- ja tekninen lautakunta hyväksyi kaavaluonnoksen nähtäville asetettavaksi 24.11.2021 §
164
Kaavaluonnos asetettiin nähtäville 30.11.2021-30.12.2021 väliseksi ajaksi. Kaavaluonnoksesta ei
jätetty mielipiteitä
Ympäristölautakunta hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville asetettavaksi 26.1.2022 § 5
Kaavaehdotus pidettiin nähtävillä 8.2.–11.3.2022 välisenä aikana. Kaavaehdotuksesta ei jätetty
muistutuksia.
Ympäristö- ja tekninen lautakunta hyväksyi asemakaavan
Kunnanhallitus hyväksyi asemakaavan
Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan

Sotkamossa 14.3.2022

Juha Kaaresvirta
Kaavoittaja

LIITTEET

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SEURANTALOMAKE
Pinta-ala
ha
KL-TY-1
K yhteensä

Pinta-ala
%

2,6472
2,6472

Pinta-ala

Kerrosala Kortteli- Pinta-alan Kerrosalan
Vanha
tehokkuus muutos
muutos
pinta-ala
%
k-m2
ek
+/- ha
+/- k-m2
ha
100
7942 0,300015
2,6472
7942
100 98,20812
7942 0,300015
2,6472
7942

TY
T yhteensä

0,2
0,2

Kadut
KADUT, TIET

0,0483
0,0483

100
100 1,791875

KAAVA-ALUE yht.

2,6955

100

-2,6955
-2,6955

-5400
-5400

0,0483
0,0483

7942 0,294639

2,6955

2542

2,6955
2,6955

Vanha
kerrosala
k-m2

5400
5400

Asemakaavan seurantalomake
Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto
Kunt a
Kaavan nimi
Hyväksymispvm
Hyväksyjä
Hyväksymispykälä
Generoit u kaavat unnus
Kaava-alueen pint a-ala [ha]
Maanalaist en t ilojen pint a-ala [ha]

765 So tkamo Täyt t ämispvm
14.03.2022
Hirvenniemen asemakaava-alue Laanintien ja Ratatien
välinen alue
Ehdot uspvm
26.01.2022
Vireillet ulost a ilm. pvm
09.11.2021
Kunnan kaavat unnus
2,6955

Uusi asemakaavan pint a-ala [ha]
Asemakaavan muut oksen pint a-ala [ha]

Rant a-asemakaava

Rant aviivan pit uus [km]

Rakennuspaikat [lkm]
Lo marakennuspaikat [lkm]

Omarant aiset
Omarant aiset

Aluevaraukset
Yhteensä

2,6955

Ei-omarant aiset
Ei-omarant aiset

Pinta-ala Pinta-ala Kerro sala T eho kkuus Pinta-alan muut. Kerro salan muut.
[ha]
[%]
[k-m²]
[e]
[ha +/-]
[k-m² +/-]
2,6955

100,0

7942

0,29

0,0000

2542

2,6472

98,2

7942

0,30

2,6472

7942

-2,6955

-5400

A yhteensä
P yhteensä
Y yhteensä
C yhteensä
K yhteensä
T yhteensä
V yhteensä
R yhteensä
L yhteensä

0,0483

1,8

0,0483

E yhteensä
S yhteensä
M yhteensä
W yhteensä

Maanalaiset tilat

Pinta-ala Pinta-ala Kerro sala Pinta-alan muut. Kerro salan muut.
[ha]
[%]
[k-m²]
[ha +/-]
[k-m² +/-]

Yhteensä

Rakennussuo jelu

Suo jellut rakennukset

Yhteensä

Alamerkinnät

[lkm]

[k-m²]

Suo jeltujen rakennusten muuto s
[lkm +/-]

[k-m² +/-]

Aluevaraukset
Yhteensä

Pinta-ala Pinta-ala Kerro sala T eho kkuus Pinta-alan muut. Kerro salan muut.
[ha]
[%]
[k-m²]
[e]
[ha +/-]
[k-m² +/-]
2,6955

100,0

7942

0,29

0,0000

2542

K yhteensä

2,6472

98,2

7942

0,30

2,6472

7942

KL/TY-1

2,6472

100,0

7942

0,30

2,6472

7942

T yhteensä

-2,6955

-5400

TY

-2,6955

-5400

A yhteensä
P yhteensä
Y yhteensä
C yhteensä

V yhteensä
R yhteensä
L yhteensä

0,0483

1,8

0,0483

Kadut

0,0483

100,0

0,0483

E yhteensä
S yhteensä
M yhteensä
W yhteensä

Sotkamo

Hirvenniemen asemakaava-alue
Kortteli 353
Asemakaavan muutos

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
27.10.2021
Päivitetty
Sotkamon kunta

2021
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Sotkamo

Hirvenniemen asemakaava-alue
Kortteli 353
Asemakaavan muutos

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
27.10.2021
Päivitetty

0

Yleistä

MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää tiedot kaavahankkeen kohteesta
ja keskeisestä sisällöstä, tavoitteista sekä vaikutuksista ja niiden arvioinnista. Lisäksi siinä kerrotaan
ketä hanke koskee (osalliset), miten ja milloin suunnitteluun voi osallistua ja vaikuttaa, miten kaavahankkeesta tiedotetaan suunnittelun edetessä, mistä saa lisätietoja ja kuka kaavaa valmistelee.
1 Asemakaavan kohde

Asemakaavan muutos koskee Kainuuntien, Ratatien ja Laanintien rajaamaa aluetta Sotkamon kunnassa Hirvenniemen asemakaava-alueella korttelissa 353. Kaavoitettava alue on yhtiöiden ja yksityishenkilöiden sekä Sotkamon kunnan omistuksessa. Kaava-alueen pinta-ala on noin 2,7 hehtaaria.
Kaavoitettava alue on rajattu alustavasti liitteenä olevaan karttaan. Lopullinen rajaus määrittyy
suunnittelun edetessä.
Aluetta koskeva Hirvenniemen, Rauramonpellon ja Leivolankylän asemakaava on vahvistettu Kainuun ympäristökeskuksessa 22.11.1996. Voimassa olevassa asemakaavassa alue on osoitettu ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialueeksi (TY) tehokkuudella
e=0,20. Suurin sallittu kerrosluku on kaksi.
Alueella on voimassa Vuokatin yleiskaava 2035. Yleiskaavassa kaavamuutosalue on osoitettu työpaikka-alueeksi (TP-1). Alueeseen kohdistuu myös vedenhankinnan kannalta tärkeän pohjavesialueen (pv-1) ja puhdistettavan/kunnostettavan maa-alueen/kohteen (saa/310) yleiskaavamerkinnät.
Suunnittelualueella on varikkohalli ja rengasliike, pienkone- ja maatalousmyymälä, katsastusasema,
urkujen rakentamiseen ja korjaukseen erikoitunut yritys, peltiseppäpalveluja tarjoava yritys, polttoaineen jakelupiste ja työkeskus. Lähiympäristössä on vastaavan kaltaisia liike-, palvelu-, varasto- ja
toimitiloja. Etelässä kaava-aluetta rajaa kantatie 76 (Kainuuntie).
Kaavoitettavalla alueella ei ole luonnontilaisia osia. Suunnittelualue ei ole hydrogeologisesti vedenoton kannalta merkittävää pohjavesialuetta, vaikka joissakin pohjavesialueen rajaa kuvaavissa kartoissa alue onkin luokiteltu pohjavesialueeksi.
Kunnanhallitus on päättänyt asemakaavan vireilletulosta lokakuussa 2021. Kaava laaditaan kunnan
omana työnä. Asemakaavahanke on käynnistynyt Erkki Tuhkanen Oy:n aloitteesta ja hankkeesta on
laadittu asemakaavoituksen käynnistämissopimus.
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2 Asemakaavan tavoitteet ja sisältö

Kaavamuutoksen keskeisimpänä tarkoituksena on selvittää kaupallisen polttoaineen jakelun edellytykset suunnittelualueella sekä päivittää rakentamistehokkuus muiden vastaavien alueiden tasolle.
3 Asemakaavoituksen yhteydessä tehtävät selvitykset ja vaikutusten arviointi

Kaavoitustyön pohjana käytetään Vuokatin yleiskaavatyön yhteydessä laadittuja selvityksiä, Pohjolan Turistiauton entisen terminaalin maaperän pilaantuneisuuteen liittyvää selvitystä, rakennuskantatietoja, luonnonvaroihin ja pohjavesiin liittyviä tietoja ja suunnitelmia, muita tehtyjä selvityksiä
sekä osallisilta, viranomaisilta ja maastotyöskentelystä kaavoitusprosessin aikana saatavia tietoja.
Kaavamuutoksen tavoitteesta johtuen tätä kaavahanketta palvelevia erillisselvityksiä ei ole tarkoitus
tehdä, mutta lopullisesti lisäselvitysten tarve ratkaistaan kaavoitustyön edetessä.
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 yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta,
jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia.
Asemakaavoituksen yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen vaikutukset
- ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön
- luonnonympäristöön
- alue- ja yhdyskuntarakenteeseen
- yhdyskunta- ja energiatalouteen
- liikenteeseen
- maisemaan
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Osalliset

Maankäyttö ja rakennuslain mukaan osallisia ovat alueen maanomistajien lisäksi kaikki, joiden
asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Näin ollen osallisia ovat mm. alueen käyttäjät,
lähialueen asukkaat, yritykset, yhtiöt, järjestöt, kunnan luottamuselimet, viranomaiset, maanomistajat sekä muut tahot, joilla on intressiä kaavoitusta koskevissa asioissa. Kaikilla em. osapuolilla on
mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua mielipiteensä asiasta. Kaavahankkeesta ja siihen liittyvästä luonnosaineistosta saa tietoja kunnan kaavoitus- ja mittaustoimistosta.
Keskeisimmät viranomaistahot
- Kainuun ely -keskus
- Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus
- Kainuun liitto
- Kainuun pelastuslaitos
- Kainuun museo

3

5

Kaavaprosessi, tiedottaminen ja vaikuttamismahdollisuudet

Vuoden 2000 alusta lähtien kaavoituskäytännössä on noudatettu maankäyttö- ja rakennuslakia
(MRL). Asemakaavan laatiminen etenee seuraavasti:
Hankkeen käynnistymisestä tiedottaminen
- Tiedottaminen kaavamuutoksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta.
- Tiedottaminen tapahtuu Sotkamon kunnassa kaavahankkeita koskevan yleisen ilmoitustavan
mukaisesti ilmoittamalla hankkeen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta kunnanhallituksen päättämässä ilmoituslehdessä sekä internetissä Sotkamon kunnan kotisivuilla osoitteessa www.sotkamo.fi
- Osallisilla on mahdollisuus lausua mielipide hankkeesta suullisesti tai kirjallisesti.
1. viranomaisneuvottelu (tarvittaessa)
- 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§).
Osallisilla mahdollisuus tutustua asemakaavan luonnosaineistoon ja ilmaista mielipiteensä
kaavahankkeesta
- luonnosaineiston valmistumisesta, mahdollisuudesta tutustua siihen ja esittää mielipide tiedotetaan osallisille, tiedottaminen tapahtuu kunnan yleisen tiedottamistavan mukaan
- mahdolliset mielipiteet, lausunnot ja muistutukset käsitellään ja laaditaan vastineet, joiden perusteella kunta tekee päätökset lausuntojen, mielipiteiden ja muistutusten huomioimisesta jatkosuunnittelussa
Laaditaan asemakaavaehdotus
- Kaavaluonnos työstetään kaavaehdotukseksi, luonnokseen tehdään aiempien päätösten mukaiset
muutokset ja tarkistukset
- Kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi kaavoitus- ja mittaustoimiston
ilmoitustaululle sekä kunnan kotisivuille internetiin. Nähtävillä olosta tiedotetaan kunnan 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.
- Lausunnot ja muistutukset käsitellään ja laaditaan vastineet, joiden perusteella kunta tekee perustellut päätökset. Päätöksistä tiedotetaan maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämän menettelyn
mukaisesti
- Muistuttajalle, joka on ilmoittanut osoitteensa, ilmoitetaan kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen.
2. viranomaisneuvottelu (tarvittaessa)
- Neuvottelu pidetään ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä, kun on saatu lausunnot ja muistutukset. Neuvotteluun osallistuvat kunta, ely -keskus ja muut viranomaistahot, joiden toimialaa
suunnittelu koskee.
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Kaavaehdotuksen hyväksyminen
- Nähtävilläolon jälkeen kaavaehdotukseen tehdään mahdolliset korjaukset ja tarkennukset, minkä jälkeen kaava hyväksytään. Kaavan hyväksymisestä ilmoitetaan osallisille, jotka ovat sitä
kirjallisesti pyytäneet. Lisäksi kaavan hyväksymispäätöksestä tiedotetaan kunnan kotisivuilla internetissä ja siellä julkaistaan hyväksytty kaava sekä kaavaselostus.
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 korkeimmalle hallinto-oikeudelle.

6 Laadittavat vaihtoehdot
Asemakaavan vaikutuksia arvioitaessa vaihtoehdot ovat:
0 Asemakaavamuutosta ei tehdä
1 Asemakaava laaditaan em. tavoitteiden mukaisesti

7 Suunniteltu aikataulu
Kunnanhallitus hyväksyi asemakaavan vireilletulon 26.10.2021 § 229
Kunnanhallitus hyväksyi Sotkamon kunnan ja Erkki Tuhkanen Oy:n välisen kaavoituksen käynnistämissopimuksen 26.10.2021 § 230
Kaavoituksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä pitämisestä on kuulutettu

ARVIOITU SUUNNITTELUAIKATAULU
Valmisteluvaihe
kaavaluonnos nähtäville
kaavaehdotus nähtäville
asemakaava hyväksytty

syksy 2021
alkuvuosi 2022
kevät/kesä 2022
syksy 2022
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Yhteystiedot
Kunnassa asemakaavan valmistelusta vastaa ja kaavan laatijana toimii kunnan kaavoittaja Juha
Kaaresvirta.
Sotkamon kunta, Kaavoitus- ja mittaustoimisto, Markkinatie 1, 88600 Sotkamo
kaavoittaja
Juha Kaaresvirta
p. 044 750 2144 fax. 08-6155 8120
e-mail juha.kaaresvirta@sotkamo.fi
suunnitteluassistentti
Sara Luhtaniemi
p. 040 614 8790
e-mail sara.luhtaniemi@sotkamo.fi

Sotkamossa 27.10.2021

Juha Kaaresvirta
kaavoittaja
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MUUTETTAVAN KAAVAN RAJAUS
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