ASEMAKAAVASELOSTUS

KANTOLAN TEOLLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS

Asemakaavan kaavaselostus, joka koskee 3.5.2019 päivättyä asemakaavaa.
Asemakaavan alue sijaitsee Kuhmon kaupungissa Kantolan teollisuusalueen asemakaava-alueella.
Asemakaavan muutos koskee korttelia 653 ja siihen rajoittuvia katu-, puisto- ja liikennealueita.
Kuhmon kaupunki

Vireilletulosta on ilmoitettu 27.1.2017
Hyväksytty kaupunginhallituksessa
Hyväksytty kaupunginvaltuustossa

1

Sisällys
1 PERUSTIEDOT ...............................................................................................................................3
1.1 Kaavan nimi ja tarkoitus ...............................................................................................................3
1.2 Kaava-alueen sijainti .....................................................................................................................3
1.3 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista ja muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja
lähdemateriaalista .................................................................................................................................3
2 TIIVISTELMÄ .................................................................................................................................3
2.1 Kaavaprosessin vaiheet ja kaavan sisältö.........................................................................................3
2.2 Asemakaavan toteuttaminen .........................................................................................................4
3 LÄHTÖKOHDAT ...........................................................................................................................4
3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista ..................................................................................................4
3.1.1 Alueen yleiskuvaus ............................................................................................................4
3.1.2 Luonnonympäristö ...........................................................................................................4
3.1.3 Rakennettu ympäristö .......................................................................................................7
3.1.4 Maanomistus ....................................................................................................................7
3.2 Suunnittelutilanne ........................................................................................................................7
3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset ............................................7
4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET ..........................................................................13
4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve .................................................................................................13
4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset ..............................................................13
4.3 Osallistuminen ja yhteistyö .........................................................................................................13
4.3.1 Osalliset ..........................................................................................................................13
4.3.2 Vireilletulo ......................................................................................................................13
4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt .....................................................................13
4.3.4 Viranomaisyhteistyö........................................................................................................14
4.4 Asemakaavan tavoitteet ...............................................................................................................14
4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset ..............................................................15
4.5.1 Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta .....................................................................15
4.5.2 Mielipiteet ja niiden huomioonottaminen .......................................................................16
4.5.3 Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset ....................................................................16
5 ASEMAKAAVAN KUVAUS........................................................................................................... 17
5.1 Kaavan rakenne ..........................................................................................................................17
5.1.1 Mitoitus ja aluevaraukset.................................................................................................17
5.1.2 Palvelut ...........................................................................................................................17
5.2 Tavoitteiden toteutuminen ja perustelut .....................................................................................17
5.3 Kaavan vaikutukset .....................................................................................................................18
5.3.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ..........................................................................18
5.3.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön ................................................................18
5.3.3 Muut vaikutukset ............................................................................................................18
5.4 Ympäristön häiriötekijät .............................................................................................................18
5.5 Kaavamerkinnät ja –määräykset ..................................................................................................18
5.6 Nimistö ......................................................................................................................................20
6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS .....................................................................................................20
6.1 Toteuttaminen ja ajoitus .............................................................................................................20
6.2 Toteutuksen seuranta ..................................................................................................................20

2

1 PERUSTIEDOT
1.1

Kaavan nimi ja tarkoitus
Kantolan teollisuusalueen asemakaavamuutos.
Kantolan alueen kehittämisen sekä viime vuosien uusien yritysten toiminnan alkaessa on
tullut esille, että alueen maankäytön ratkaisuja, kuten aluevarauksia ja alueen määräyksiä on
tarve tarkastella alueen toiminnan ja kehittämisen varmistamiseksi.

1.2

Kaava-alueen sijainti
Kaavoitettava alue sijaitsee Kuhmon keskustan eteläpuolella olevalla Kantolan teollisuusalueella.

1.3

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista ja muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista
Seurantalomake.
Keskustaajaman osayleiskaava ja sen selvitykset
Maakuntakaava
Luontoselvitys
Aikaisemmat aluetta koskevat asemakaava-asiakirjat
Kantolan MasterPlan- suunnitelma

2 TIIVISTELMÄ
2.1

Kaavaprosessin vaiheet ja kaavan sisältö
Kantolan alueen kehittämisen sekä viime vuosien uusien yritysten toiminnan alkaessa on
tullut esille, että alueen maankäytön ratkaisuja, kuten aluevarauksia ja alueen määräyksiä on
tarve tarkastella alueen toiminnan ja kehittämisen varmistamiseksi.
Kantolan alueelle on laadittu Master Plan- suunnitelma, joka on toiminut kaavaprosessin
yhtenä lähtökohtana.
Maankäytöllisinä toimenpiteinä oli tullut esille tarve teollisuusalueen rajaamisesta omaksi
yhtenäiseksi teollisuusalueeksi. Tähän pääsyitä on kaksi. Ensimmäiseksi rajattu alue mahdollistaa polttoöljyn käyttämisen liikenteessä teollisuusalueen sisällä. Alueen rajaus mahdollistaa myös olemassa olevan laitteiston käytön koko alueella. Toiseksi alueen rajaus poistaa
alueelta sivullisen liikenteen ja muuttaa ympäristön turvallisemmaksi. Alueella liikkuu tulevaisuudessa enenevässä määrin raskasta liikennettä.
Lisäksi esille on tullut alueen laajentamismahdollisuudet, kuten esim. järven rannan varaaminen teollisuuskäyttöön ja mahdolliset uudet kulkuyhteydet alueelle. Suunnitteluhankkeessa tarkistetaan myös alueen kaavamääräyksiä sekä annetaan mahdollisesti tarkkojakin
rakennustapaohjeita tulevaisuutta ajatellen.
Kaavahankkeeen aikana alueen tavoitteet tarkentuivat. Alueen perusrakenne pysyy samanlaisena kuin ennenkin. Alue on osoitettu yhtenäiseksi teollisuusalueeksi. Aluetta on laajen3

nettu Lammasjärven rantaan päin mahdollisuuksien mukaan. Ranta-alueelle on olemassa
olevat lomarakennuspaikka ja asuinrakennuspaikka, jotka on osoitettu kaavaan tarvittavine
liikenneyhteyksin. Liikennejärjestelyt hoidetaan sisäisesti. Alueella on kaupungin ylläpitämät kadut ja alueella toivat yritykset voivat järjestää liikenteen joustavasti. Kaava mahdollistaa alueen toimintaedellytykset ja alueen kehittämisen.
Kaavaprosessi käynnistyi alkuvuodesta 2017 vireilletulolla. Kaavaluonnos oli nähtävillä
31.8.-1.10.2018. Kaavaehdotus oli nähtävillä 25.2-25.3.2019
2.2

Asemakaavan toteuttaminen
Asemakaava-alue on suurelta osin toteutunutta teollisuusaluetta. Kuhmon kaupunki valvoo
rakennuslupien ja maankäyttösopimusten avulla alueen toteutumista.

3 LÄHTÖKOHDAT
3.1
3.1.1

Selvitys suunnittelualueen oloista
Alueen yleiskuvaus
Suunnittelualue käsittää pääsosin teollisuustontteja (T), virkistysalueita (VL) alueen reunalla ja katualueita. Lammasjärven ranta-alueella on olemassa olevat lomarakennuspaikka ja
asuinrakennuspaikka. Alue on pääosin rakennettua teollisuus aluetta.

3.1.2

Luonnonympäristö
Alueen luonnonympäristön perusselvitys perustuu vuonna 2007 tehtyyn luontoselvitykseen
ja sitä täydentävään kesällä 2018 tehtyyn täydennykseen.
Suunnittelualueella ei ole tiedossa uhanalaisten kasvien esiintymiä. Suunnittelualueella ei
ole myöskään todettuja luonnonsuojelu- tai metsälaissa suojeltuja luonnonympäristöjä.
Vuoden 2007 luontoselvitys:
1.Suunnittelualueen länsiosassa teollisuusalueen ja asuinalueen välissä on pohjoiseteläsuuntainen metsävyöhyke, jonka keskellä kulkee sähkölinja. Kasvillisuus on puolukkamustikkatyypin kuivahkoa mäntykangasta, paikoin jo tuorettakin. Kuusen ja männyn ohella ei juuri muuta puustoa esiinny. Puusto on tasaikäistä. Maapuita tai pystykeloja ei esiinny.
Kenttäkerroksen lajisto on tavanomaista ja metsäkaistaleen reunoilla myös kulttuurivaikutteista. Lajistostoa on mm. puolukka, mustikka, kanerva, kangasmaitikka, sanajalka, kultapiisku, variksenmarja, metsäalvejuuri. Pohjakerroksessa on melko runsaasti sammalia.
2.Siirryttäessä lähemmäksi rantaa muuntuu kasvillisuus hieman rehevämpään suuntaan
etenkin kenttäkerroksen lajiston osalta: mustikka on selvä valtalaji ja sen lisäksi esiintyy lisäksi oravanmarjaa ja metsäkastikkaa, metsäalvejuurta jne. Puusto on verraten nuorta.
3.Idemmäksi siirryttäessä säilyy kasvillisuus pääosin samantyyppisenä. Maaston korkeuden
mukaan perusmetsätyyppi on kenttäkerroksen osalta joko tuoretta kangasta tai kuivahkoa
kangasta. Puusto on pääosin mäntyvaltaista. Lehtipuustoa ei juurikaan esiinny aivan ranta-
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törmää lukuun ottamatta. Hieman etäämpänä rannasta on hieman kalliota näkyvissä, mutta
avokallioalueet ovat pieniä. Polustoa on alueella runsaasti, mikä viitannee aktiiviseen käyttöön virkistysalueena.
4.Rannan tuntumassa on pieni selvästi muuta ympäristöä rehevämpi painanne, jossa valtapuuna on kuusta ja sekapuuna mäntyä, harmaaleppää ja koivua sekä pajua. Maaperä on lievästi soistunutta. Kasvillisuudessa on mm suo-orvokkia, ruohokanukkaa, metsäkortetta,
oravanmarjaa, karhunputkea jne. Ranta on myös tällä kohtaa lohkareinen.
5.Lahdelman itäpuolella oleva niemialue on taasen tavanomaista kuivahkoa mäntykangasta,
jossa puusto muodostuu pääosin tasaikäisestä männystä. Huomionarvoista sen sijaan on, että niemeltä avautuu komea näkymä lahdelle, joka on myös kivinen ja osin jopa lohkareinen.
6.Lahden reunalla on kasvillisuus hieman tavanomaista rehevämpää, mutta maasto nousee
melko nopeasti kohti teollisuusaluetta noustaessa ja samalla kasvillisuus muuntuu kuivahkoksi kankaaksi. Alueelta on hakattu runsaasti puustoa ja jäljellä on vain yksittäisiä mäntyjä.
Kasvillisuus jatkuu samantyyppisenä aina seuraavalle niemelle johtavalle tielle asti.
7.Olemassa olevan mökin ympäristö on edellä kuvatun kaltainen ja pihapiirin läheisyyteen
niemen itäosaan on tuotu hiekkaa.
8.Seuraava lahti on maisemallisesti erittäin edustava. Lahti on laajasti kivinen, muutamis sa
paikoissa jopa lohkareinen ja alueen keskivaiheilla on kasvillisuus monimuotoisen rehevää.
9.Ranta-alueelta maalle päin maasto nousee nopeasti kohden teollisuusaluetta ja muuttuu
samalla kuivahkoksi kankaaksi. Kenttäkerroksen lajisto on tavanomainen ja laajojen hakkuiden takia se on myös voimakkaasi heinittynyt. Saaren kohdalla, aivan rannan tuntumassa on samantyyppinen rehevä painanne kuin edellä kuvattiin. Puusto on pääosin kuusta ja
koivua ja myös harmaaleppää ja haapaa esiintyy melko runsaasti. Kenttäkerroksen lajistossa
on mm oravanamarjaa, korpi-imarretta, metsätähteä, metsäkastikkaa, suo-orvokkia, lillukkaa, lakkaa, kurjenjalkaa, ranta-alpia jne.
10.Edelleen lahdelmasta itäänpäin siirryttäessä suunnittelualueen kasvillisuus on mäntyvaltaista kangasta aina rannan lähellä olevalle täyttömaalle asti. Myös etäämpänä rannasta säilyy kasvillisuus samantyyppisenä. Täytölle johtavan tien länsipuolella on nuorta koivukuusi sekapuustoa. Kenttäkerroksen lajisto on hyvin tavanomaista. Edellä mainitun sekapuustoa kasvavan alueen eteläpuolella on nuorta mäntykangasta.
11.Huomionarvoinen metsäalue sijaitsee aivan suunnittelualueen itärajalla; täytölle johtavan tien ja suunnittelualueen itärajan välissä on melko järeää tuoretta kuusikangasta. Kenttäkerroksen lajisto on tuoreelle kuusikolle tyypillinen: mustikka, puolukka, metsäalvejuuri
jne.
Luontoselvityksien perusteella alueella ei ole ns. lakikohteita mutta kuitenkin muutamia
huomionarvoisia kohteita, jotka ominaisuuksiltaan erottuvat muusta niihin rajoittuvasta
ympäristöstä.
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Laajennusalueelle tehtiin kesällä 2018 täydentävä luontoselvitys, joka vastaa paremmin
voimassa olevia suosituksia.
Kesällä 2018 tehdyn luontoselvitykseen yhteenveto ja suositukset;

Kartalle arvokkaina rajatut luontokohteet on syytä huomioida maankäytön suunnittelussa.
Kohteet poikkeavat kasvillisuudeltaan ympäristöstään rehevyytensä puolesta ja ovat luonnontilaisen kaltaisia. Lammasjärven alueella laajemmin tällaiset voimakkaan metsätalouden
ulkopuolelle jääneet kohteet ovat harvinaisia (Sweco Ympäristö Oy 2018). Muutoin kasvillisuus on tavanomaista talouskäytössä olevaa kangasmetsää. Alueella on virkistyskäyttöä;
paljon polkuja ja veneenpitopaikkoja.
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3.1.3

Rakennettu ympäristö
Suunnittelualue on suurelta osin rakennettua teollisuusaluetta. Tonttien rakennukset ovat
teollisuushalleja, toimistotiloja ja varastorakennuksia. Alueen koilliskulmassa on käytössä
oleva omakotitalon rakennuspaikka (AO). Alueelle on rakennettu kadut, kunnallistekniikkaa (vesi- ja viemäriverkosto) ja kaukolämpöverkosto.

3.1.4

Maanomistus
Alue on Kuhmon kaupungin, yksityisten ja alueella toimivien yrittäjien hallinnassa tai
omistuksessa.

3.2
3.2.1

Suunnittelutilanne
Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset
Valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet
Valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet
Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 14.12.2017. Päätöksellä
valtioneuvosto korvaa valtioneuvoston vuonna 2000 tekemän ja 2008 tarkistaman päätöksen valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista.
Valtioneuvoston päätös tulee voimaan 1.4.2018. Päätöksen voimaan tullessa valmisteilla
oleva kaava voidaan hyväksyä päätöksen estämättä 30.9.2018 mennessä, mikäli kaavaehdotus on asetettu julkisesti nähtäville ennen päätöksen voimaan tuloa. Päätöksen voimaan
tullessa valmisteltavana oleva muu päätös tai toimenpide voidaan päätöksen estämättä
tehdä 30 päivään syyskuuta 2018 mennessä.
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Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tavoitteet on otettava huomioon ja niiden toteuttamista on edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa.
VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET
Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen
Edistetään koko maan monikeskuksista, verkottuvaa ja hyviin yhteyksiin perustuvaa aluerakennetta, ja tuetaan eri alueiden elinvoimaa ja vahvuuksien hyödyntämistä. Luodaan
edellytykset elinkeino-ja yritystoiminnan kehittämiselle sekä väestökehityksen edellyttämälle riittävälle ja monipuoliselle asuntotuotannolle.
Luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yhdyskuntakehitykselle, joka tukeutuu ensisijaisesti olemassa olevaan rakenteeseen. Suurilla kaupunkiseuduilla vahvistetaan yhdyskun-tarakenteen eheyttä.
Edistetään palvelujen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueiden hyvää saavutettavuutta eri väestöryhmien kannalta. Edistetään kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä sekä viestintä-,
liikkumis-ja kuljetuspalveluiden kehittämistä.
Merkittävät uudet asuin-, työpaikka-ja palvelutoimintojen alueet sijoitetaan siten, että ne
ovat joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kannalta hyvin saavutettavissa.
Tehokas liikennejärjestelmä
Edistetään valtakunnallisen liikennejärjestelmän toimivuutta ja taloudellisuutta kehittämällä ensisijaisesti olemassa olevia liikenneyhteyksiä ja verkostoja sekä varmistamalla edellytykset eri liikennemuotojen ja -palvelujen yhteiskäyttöön perustuville matka-ja kuljetusketjuille sekä tavara-ja henkilöliikenteen solmukohtien toimivuudelle.
Turvataan kansainvälisesti ja valtakunnallisesti merkittävien liikenne-ja viestintäyhteyksien jat-kuvuus ja kehittämismahdollisuudet sekä kansainvälisesti ja valtakunnallisesti
merkittävien satamien, lentoasemien ja rajanylityspaikkojen kehittämismahdollisuudet.
Terveellinen ja turvallinen elinympäristö
Varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Uusi
rakentaminen sijoitetaan tulvavaara-alueiden ulkopuolelle tai tulvariskien hallinta varmistetaan muutoin.
Ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta aiheutuvia ympäristö-ja terveyshaittoja.
Haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä aiheuttavien toimintojen ja vaikutuksille herkkien toimintojen välille jätetään riittävän suuri etäisyys tai riskit hallitaan
muulla tavoin.
Suuronnettomuusvaaraa aiheuttavat laitokset, kemikaaliratapihat ja vaarallisten aineiden
kuljetus-ten järjestelyratapihat sijoitetaan riittävän etäälle asuinalueista, yleisten toimintojen alueista ja luonnon kannalta herkistä alueista.
8

Otetaan huomioon yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden tarpeet, erityisesti maanpuolustuksen ja rajavalvonnan tarpeet ja turvataan niille riittävät alueelliset kehittämisedellytykset ja toiminta-mahdollisuudet.
Elinvoimainen luonto-ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat
Huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön
arvojen turvaamisesta.
Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden ja ekologisten yhteyksien säilymistä.
Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyydestä sekä viheralueverkoston jat-kuvuudesta.
Luodaan edellytykset bio-ja kiertotaloudelle sekä edistetään luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä. Huolehditaan maa-ja metsätalouden kannalta merkittävien yhtenäisten viljely-ja metsä-alueiden sekä saamelaiskulttuurin ja -elinkeinojen kannalta merkittävien alueiden säilymisestä.
Uusiutumiskykyinen energiahuolto
Varaudutaan uusiutuvan energian tuotannon ja sen edellyttämien logististen ratkaisujen
tarpeisiin. Tuulivoimalat sijoitetaan ensisijaisesti keskitetysti usean voimalan yksiköihin.
Turvataan valtakunnallisen energiahuollon kannalta merkittävien voimajohtojen ja kaukokuljettamiseen tarvittavien kaasuputkien linjaukset ja niiden toteuttamismahdollisuudet. Voimajohtolinjauksissa hyödynnetään ensisijaisesti olemassa olevia johtokäytäviä.
Maakuntakaava
Kainuun koko maakunnan käsittävä Kainuun maakuntakaava 2020 hyväksyttiin Kainuun
maakuntavaltuustossa 7.5.2007. Valtioneuvosto vahvisti Kainuun maakuntakaavan
29.4.2009.

Maakuntakaavassa suunnittelualuetta koskee kaavamerkintä
Taajamatoimintojen alue
9

Merkinnällä A osoitetaan asumisen, hallinnon, palveluiden, teollisuuden ym.
työpaikka-alueiden ja taajamatoimintojen sijoittumisalueita niihin liittyvine
liikenne- virkistys-, puisto- ja erityisalueineen.

Suunnittelumääräys:
Taajamatoimintojen alueen suunnittelussa hajanaisesti ja vajaasti rakennetuilla
alueilla tulee edistää yhdyskuntarakenteen eheyttämistä sekä taajaman ydinalueen kehittämistä toiminnallisesti ja taajamakuvallisesti selkeästi hahmottuvaksi keskukseksi. Suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota taajama-alueiden
viihtyisyyteen, uudisrakentamisen sopeuttamiseen rakennettuun ympäristöön,
kevyen liikenteen toimintamahdollisuuksiin ja liikenneturvallisuuteen.
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja rakentamisessa on varmistettava, että alu
eella sijaitsevien kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkei
den kohteiden kulttuuri- ja luonnonperintöarvot säilyvät
Aluetta koskevat myös Maakuntakaavan yleismääräykset, joista olennaisemmin;
Liikenneturvallisuus
Yleinen suunnittelumääräys:
Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa ja muussa alueiden käyttöä koskevassa
suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota liikenneturvallisuuden edistämiseen sekä sujuvan ja hyvän liikenneympäristön saavuttamiseen.
Kainuun maakuntavaltuusto on päättänyt käynnistää maakuntakaavan laatimisen Kainuun kokonaismaakuntakaavan tarkistamiseksi 1.6.2015.
Kainuun maakuntakaavan tarkistamisen tavoitevaiheeseen liittyen on valmistunut "Kainuun maakuntakaavan tarkistaminen, Lähtökohdat ja tavoitteet" -raporttiluonnos. Raportissa kuvataan mm. tiedossa olevat maakuntakaavoituksen muutostarpeet sekä tavoitteet
valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti.
Kokonaismaakuntakaavan luonnos nähtävillä syksyllä 2018.
Kaupan maakuntakaava
Kainuun maakuntavaltuusto hyväksyi 1.12.2014 Kainuun kaupan vaihemaakuntakaavan.

Tuulivoimamaakuntakaava
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Kainuun kaupan vaihemaakuntakaavassa ei ole suunnittelualuetta koskevia merkintöjä lukuunottamatta yleismääräystä:
Merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön tai myymäläkeskittymän koon
alaraja keskustatoimintojen alueen ulkopuolella:
Päivittäistavarakauppa:
Kajaanin taajamatoimintojen alueella 4000 k-m2, Taajamatoimintojen alueella 3000 km2, Muualla Kainuussa 2000 k-m2
Tilaa vaativa erikoistavarakauppa:
Kajaanin taajamatoimintojen alueella 10000 k-m2, Kuhmon, Paltamon, Sotkamon ja
Suomussalmen taajamatoimintojen alueilla 5000 k-m2, Muualla Kainuussa 3000 k-m2
Muu erikoistavarakauppa:
Kajaanin taajamatoimintojen alueella 5000 k-m2, Muualla Kainuussa 3000 k-m2
Taajamatoimintojen alueella tarkoitetaan Kainuun maakuntakaava 2020:n taajamatoimintojen alueita (A -aluevarausmerkintä ja A -kohdemerkintä).
Kainuun maakuntavaltuusto käynnisti Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan laatimisen
25.3.2013 tehdyllä päätöksellä. Kaavassa osoitetaan valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat alueet Kainuussa.
Kainuun maakuntavaltuusto hyväksyi 30.11.2015 tuulivoimamaakuntakaavan.
Tuulivoimamaakuntakaavassa ei ole suunnittelualuetta koskevia merkintöjä.
Yleiskaava
Alueelle on voimassa vuonna 2014 hyväksytty osayleiskaava.
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Yleiskaavassa alue on pääosin Teollisuus ja varastoaluetta (T). Lisäksi aluetta koskevat
yleiskaavan yleismääräykset.

Asemakaava
Suunnittelualueella on voimassa asemakaava.
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Rakennusjärjestys
Kaupungin valtuusto on hyväksynyt 15.9.2015 uuden rakennusjärjestyksen, joka on tullut voimaan 1.1.2016.
Pohjakartta
Asemakaavan pohjakartta täyttää MRL:n 54a §:n asettamat vaatimukset ja vastaa kaavan
laatimisajankohdan olosuhteita.

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET
4.1

Asemakaavan suunnittelun tarve
Kantolan alueen kehittämisen sekä viime vuosien uusien yritysten toiminnan alkaessa on
tullut esille, että alueen maankäytön ratkaisuja, kuten aluevarauksia ja alueen määräyksiä on
tarve tarkastella alueen toiminnan ja kehittämisen varmistamiseksi.

4.2

Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Suunnittelu on käynnistetty syksyllä 2016. Kaupunginhallitus on päättänyt 18.10.2016 §
298 kaavan vireille tulosta osallistumis- ja arviointisuunnitelman hyväksymisellä.

4.3
4.3.1

Osallistuminen ja yhteistyö
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. Tässä hankkeessa osallisia ovat;





4.3.2

viranomaistahot; Kainuun ELY –keskus, Kainuun liitto, Kainuun Museo, Kainuun pelastuslaitos ja Pohjois-Pohjanmaan ELY –keskus.
kaava-alueen toimijat(yritykset), maanomistajat ja maan haltijat
kaavan vaikutusalueen asukkaat
muut alueella osalliset toimivat yhteisöt

Vireilletulo
Asemakaavamuutos hankkeen vireilletulosta on kuulutettu paikallislehti Kuhmolaisessa,
kaupungin www-sivuilla ja kaupungin ilmoitustaululla 27.1.2017

4.3.3

Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt
 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 27.12017 lähtien.
 Kaavaluonnos oli nähtävillä 31.8.-1.10.2018.
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 Kaava oli virallisesti ehdotuksena nähtävillä 25.2.-25.3.2019
 Kaupunginhallitus hyväksyi kaavan
 Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavan
4.3.4

Viranomaisyhteistyö
Kaavahankkeesta on pyydetty lausunnot viranomaisilta.

4.4

Asemakaavan tavoitteet
”Puutuoteteollisuuden ja Kantolan alueen systemaattinen kehittäminen ovat Kuhmon kau-

pungin pitkäaikaisia tavoitteita. Kehittämisellä luodaan koko Kainuuseen arvokasta osaamista ja liiketoimintaa, joka perustuu alueen omien luonnonvarojen hyödyntämiseen. Laadukas puuraaka-aine on toiminnan perusta ja se luo pitkän aikavälin kilpailukyvyn kilpailijoihin. Kantolan alueella on nykyisellään kattava puutuoteteollisuuden osaamiskeskittymä,
joka luo hyvän perustan kestävälle kehittämiselle tulevaisuudessa.” (Huusko, 2015).
Suunnitteluhankkeessa tavoitteena maankäytöllisinä toimenpiteinä on tullut esille tarve teollisuusalueen rajaamisesta omaksi yhtenäiseksi teollisuusalueeksi. Tähän pääsyitä on kaksi.
Ensimmäiseksi rajattu alue mahdollistaa polttoöljyn käyttämisen liikenteessä teollisuusalueen sisällä. Alueen rajaus mahdollistaa myös olemassa olevan laitteiston käytön koko alueella. Toiseksi alueen rajaus poistaa alueelta sivullisen liikenteen ja muuttaa ympäristön turvallisemmaksi. Alueella liikkuu tulevaisuudessa enenevässä määrin raskasta liikennettä.
Lisäksi esille on tullut alueen laajentamismahdollisuudet, kuten esim. järven rannan varaaminen teollisuuskäyttöön ja mahdolliset uudet kulkuyhteydet alueelle. Suunnitteluhankkeessa tarkistetaan myös alueen kaavamääräyksiä sekä annetaan mahdollisesti tarkkojakin
rakennustapaohjeita tulevaisuutta ajatellen. Olemassa olevat ranta-alueella olevat rakennuspaikat tulisi säilyttää.

Master Plan luonnos alueesta.
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4.5
4.5.1

Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset
Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta
Suunnitteluhankeessa ei laadittu varsinaisia vaihtoehtoja. Vaihtoehdot koskivat tonttien
laajennusalueiden kokoa ja alueen kaavamääräyksiä. Ns. 0-vaihtoehto olisi jättää alue ennalleen ja hoitaa alueen järjestelyt asemakaavamuutosta kevyemmillä toimenpiteillä. Tämä
ei kuitenkaan alueen kehittymisnäkökulmien takia ole tarkoituksen mukaista.
1. vaihtoehto, luonnosvaihe
Ns. ykkösvaihtoehdossa teollisuus- ja varastoalueen aluevarausta on laajennettu alueen
pohjoisosassa Lammasjärvelle päin. Alueen laajennuksessa on otettu huomioon rantavyöhykkeellä olevat luontoarvot ja rantaan on jätetty kapea metsäalue (VL) suojametsäksi.
Koillisosan AO-tontti ja rannalla olevat vapaa-ajan rakennuspaikat on osoitettu kaavaan.
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1. vaihtoehto, ehdotusvaihe
Kaavaehdotuksen runko on samanlainen kuin luonnosvaihe. Alueelle toimivien yritysten
T-korttelin 653 laajentamisesta Lammasjärven suuntaan on tarkennettu kaavaprosessin
aikana valmistuneen luontoselvityksen mahdollistamalla tavalla. Suunnittelualueen koillisosassa olemassa oleva omakotitalon tontti on osoitettu ao-merkinnällä. Samoin oleva
vapaa-ajan asunto, ra. Ko. olevien rakennuspaikkojen pysyvyys on turvattu ratkaisulla.

Hyväksyttävään asemakaavaehdotukseen tarkennettiin tontti nro 6 rajausta pienemmäksi.
4.5.2

Mielipiteet ja niiden huomioonottaminen
Liitteissä kaavaluonnoksesta ja ehdotuksesta saadut mielipiteet ja vastineet.

4.5.3

Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset
Kuhmon kaupungin tekninen lautakunta on käsitellyt kaavamuutosta:
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22.9.2016 § 76

Kuhmon kaupunginhallitus on käsitellyt kaavamuutosta:
 18.10.2016 § 298

Kuhmon kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavan.
 xx.xx.2017

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS
5.1

Kaavan rakenne
Kaava-alueella on jo entuudestaan selkeä perusrakenne; ” Sammontakojankatu, Puusepänkatu ja Kivikatu muodostavat alueen ”katualueet”. Ns. katualueet on osoitettu korttelialueen sisäisenä liikenteenä, ajo merkintä. ”Katujen ” varteen ja molemmille puolille on varattu teollisuusrakennusten korttelialueet, T. Kaava-alueen itäosaan ja pohjoisosaan Lammasjärven rantavyöhykkeelle on jätetty suoja- ja virkistysmetsää, merkintä VL. Alueen pohjoisosassa on säilytetty olemassa rakennuspaikat, ao ja ra.

5.1.1

Mitoitus ja aluevaraukset
Kaavamuutokselle muodostuu uutta tonttialuetta teollisuus- ja varastorakennusten kortteleihin 653 1,29 hehtaaria. T alueiden rakentamistehokkuus on e=0,4 ja kerrosluku II.
Mitoitus: Kortteliin 653 on osoitettu ohjeelliset tontit.
T Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue.
Rakennusoikeus e=0,4
Pinta-ala 29,7462 ha
Rakennusoikeus: 117904 k-m2
Kerrosluku II

5.1.2

Palvelut
Alueen palvelut muodostuvat korttelialueiden T sisältämistä palveluista.

5.2

Tavoitteiden toteutuminen ja perustelut
Yleinen perustelu
Kaavamuutoksen tuomat kortteleiden lisäalueet mahdollistavat alueella toimivien yritysten
toiminnan ja mahdollisen kasvun jatkossa. Tonttien lisäalueet eivät tuo alueen muuhun
käyttöön merkittäviä muutoksia. Kaavamuutos tukee Kuhmon teollisuus- ja yritystoiminnan keskittymistä Sormulan ja Kantolan alueelle.
Kaavaratkaisulla on pyritty mahdollistamaan myös olemassa olevien asuin- ja lomarakennuspaikkojen pysyvyys vaikkakin Maankäyttö ja rakennuslain asemakaavan sisältövaatimus-
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ten mukaan asemakaava on laadittava siten, että luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälIe elinympäristölIe.
Maakuntakaavojen vaatimusten toteutuminen
Maakuntakaavassa alue on taajamatoimintojen aluetta, joka sisältää mm. palvelujen- ja teollisuuden aluevaraukset. Kaavamuutos ei tuo muutosta yhdyskuntarakenteeseen ja se parantaa jatkossa tiivistä rakennetta. Kaavaratkaisu parantaa alueen liikenteen toimintaa ja liikenneturvallisuutta. Kaavaratkaisussa ei osoiteta vähittäiskauppaa tai myymäläkeskittymiä.
Yleiskaavan vaatimisten toteutuminen
Suunnittelualue on yleiskaavassa varattu teollisuus- ja varastoalueeksi (T). Kaavamuutos tukee yleiskaavan tavoitteita mahdollistamalla ko. aluevarauksen toiminnan. Yleiskaavassa
osoitetut viheryhteystarve alueet ja lähivirkistysalueet (VL) pienentyvät jonkin verran mutta
eivät aiheuta merkittävää muutosta niihin. Tonttien pieni laajentuminen yleiskaavan mukaiselle lähivirkistysalueelle ei vaaranna yleiskaavan toteutumista ja on perusteltavissa yleiskaavan yleispiirteisyydellä. Ns. kaavarakenne säilyy ennallaan.
5.3
5.3.1

Kaavan vaikutukset
Vaikutukset rakennettuun ympäristöön
Kaavamuutos tuo lisämaata osaan jo olemassa oleviin tontteihin alueen pohjoisosassa. Lisäalueet mahdollistavat tonttien paremman hyödyntämisen ja antavat lisää rakentamismahdollisuuksia yritysten laajentumisvaatimusten mukaisesti. Lisäksi tonttien lisämaa tuo
väljyyttä tontteihin ja mahdollistaa samalla tonttien yleisilmeen kohottamisen. Suunnittelualueen pohjoisosassa oleva lomarakennuspaikka, ra ja asuinrakennuspaikka, ao on osoitettu kaavaan. Rakennuspaikkoja ei olisi osoitettavissa MRL:n mukaisten vaatimusten
mukaan, jos kyseessä olisi uudet rakennuspaikat. Ks yleinen perustelu. Kaavalla ei ole
merkittäviä vaikutuksia rakennettuun ympäristöön.

5.3.2

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön
Kaavamuutosalueella ei ole luonnontilaista luonnonympäristöä eikä arvokkaita luontoarvoja. Kaavamuutos pienentää Lammasjärven rantavyöhykkeen metsäaluetta. Rantavyöhykkeellä olevat luontoselvityksen mukaiset luo-kohteet on otettu huomioon kaavaratkaisussa varaamalla ne luo-merkinnällä. Maiseman osalta Lammasjärveltä päin katsottuna teollisuusalue voi tulla jonkin verran enemmän näkyville metsäalueen kavennettua.
Maisemamuutos ei kuitenkaan ole merkittävä verrattuna olemassa olevaan tilanteeseen.

5.3.3

Muut vaikutukset
Kaavamuutoksella ei ole kokonaisuudessaan merkittäviä vaikutuksia.

5.4

Ympäristön häiriötekijät
Kaava-alue on yritys- ja teollisuusaluetta, joka tuo tavanomaista melua ja raskasta liikennettä. Alueen toiminnan huomioon ottaen alueella voi olla pilaantuneita maa-alueita.

5.5
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Kaavamerkinnät ja –määräykset
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5.6

Nimistö
Alueen nimistö ei muutu.

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
6.1

Toteuttaminen ja ajoitus
Asemakaava-alue on pääosin toteutunut. Kaupunki luovuttaa maata tarvittaessa yrittäjille
asemakaavan mukaisesti.

6.2

Toteutuksen seuranta
Kaavan toteuttamisen seuranta toteutetaan pääasiassa rakennuslupien myöntämisen yhteydessä.
Kuhmossa 3.5.2019

LIITTEET
Seurantalomake
Luontoselvitys
Tiivistelmä kaavapalautteesta.

20

KANTOLAN TEOLLISUUSALUE
LUONTOSELVITYS
TYÖNUMERO: 20601908
KUHMO

10.7.2018

SWECO YMPÄRISTÖ OY

OULU

2 (11)
KANTOLAN TEOLLISUUSALUE

Sisältö

1

JOHDANTO .................................................................................................. 1

2

AINEISTO JA MENETELMÄT............................................................................ 2

3

ALUEEN YLEISKUVAUS JA KASVILLISUUS.......................................................... 2

4

SUOJELU- YM. ALUEET .................................................................................. 4

5

LINNUSTO JA MUU ELÄIMISTÖ....................................................................... 4

6

ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET ...................................................................... 4

7

HUOMIONARVOINEN LAJISTO ....................................................................... 6

8

YHTEENVETO JA SUOSITUKSET ....................................................................... 6

9

LÄHTEET ...................................................................................................... 7

Liitteet:
Liite 1

Karttaliite luontokohteet

Sweco Ympäristö Oy
PL 88, 00521 Helsinki
Mäkelininkatu 17 A, 90100 Oulu
PL 453, 33101 Tampere
PL 669, 20701 Turku

LUONTOSELVITYS2018.docx

www.sweco.fi
etunimi.sukunimi@sweco.fi
puh. 010 2414 000

Y-tunnus 0564810-5

1

JOHDANTO
Tämä luontoselvitys on tehty Kuhmon Kantolan alueen asemakaavan muutosalueelle. Selvitysalueen sijainti ja rajaus on esitetty kuvassa 1. Luontoselvityksessä on päivitetty
aiempi vuonna 2007 tehty luontoselvitys, jonka on laatinut Ekotoni Ky.
Luontoselvityksessä on kuvattu alueiden luonnon ominaispiirteet yleisesti sekä esitetty
luontoarvojensa puolesta huomionarvoiset kohteet. Alueelta on kartoitettu luonnonsuojelulain mukaisten suojeltujen luontotyyppien, metsälain mukaisten erityisen tärkeiden
elinympäristöjen ja vesilain mukaisten luontotyyppien esiintyminen sekä uhanalainen ja
muu huomionarvoinen lajisto, luontodirektiivin liitteiden II ja IV lajien esiintymät, uhanalaiset luontotyypit ja muut luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaat kohteet. Selvitys painottuu kasvillisuuteen.
Luontoselvityksen on tehnyt FM biologi Aija Degerman Sweco Ympäristö Oy:sta. Maastokartoitus on tehty 3.7.2018.

Kuva 1. Kaava-alueen rajaus.
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2

AINEISTO JA MENETELMÄT
Kantolan alueelta on tehty kasvillisuusinventointi vuonna 2007 Kuhmon kaupungin Kantolan asemakaavaa liittyen (Ekotoni Ky). Aiempaa selvitystä käytettiin luontoselvityksen
päivityksen pohjana. Maastokäynnillä 3.7.2018 liikuttiin koko alueella tehdasaluetta lukuun ottamatta. Luontoselvityksessä on esitetty alueen kasvillisuus yleisesti sekä rajattu
huomionarvoiset luontokohteet. Erillisiä linnusto- tai muun eläimistön selvityksiä ei tässä
yhteydessä tehty.
Luontoselvityksen pohjatietoina on käytetty aiemman selvityksen lisäksi peruskarttoja, ilmakuvia, ja ympäristöhallinnon Karpalo- ja Eliölajit-tietokantojen (uhanalaiset lajit, Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, Liikenne- ja Ympäristökeskus 11.6.2018) tietoja.
Huomionarvoiset luontokohteet ja lajit on esitetty liitteenä olevalla kartalla (liite 1).

3

ALUEEN YLEISKUVAUS JA KASVILLISUUS
Alueen kallioperä on granodioriittia ja maaperä hiekkamoreenia (gtk.fi/maankamara).
Pinnanmuodoiltaan teollisuusalueen ulkopuolinen alue on loivasti kumpuilevaa. Maasto
laskee järven suuntaan kohti pohjoista.
Kantolan teollisuusalueen rakennetulla alueella ei ole luonnontilaista kasvillisuutta eikä
aluetta sen vuoksi kartoitettu maastokäynnillä. Teollisuusalueen ja Lammasjärven Akonlahden välinen alue on havupuuvaltaista kangasmetsää samoin kuin teollisuusalueen
länsi- ja itäpuoli. Akonlahdessa selvitysalueen länsipuolella on vene- ja uimaranta. Selvitysalueen poikki kulkee kevyenliikenteen väylä.
Teollisuusalueen ja asuinalueen välissä on kuivahkoa ja tuoretta mäntyvaltaista tai sekapuustoista kangasta. Metsä on tavanomaista tasaikäistä talousmetsää, jossa lahopuuta ei
juuri ole. Alueella ei ole luonnontilaista tai vanhaa metsää. Alueella risteilee useita virkistyskäytössä olevia polkuja. Veneitä oli rannassa useassa kohdassa.
Rannan tuntumassa kasvillisuus on rehevämpää kuusivaltaista tai sekapuustoista metsää
ja rantavyöhykkeessä on lehtipuustoa sekä pajupensaikkoa. Rannan tuntumassa on alavimmilla kohdin kosteita rehevämpiä painanteita, jossa kasvillisuus poikkeaa muusta ympäristöstä. Järven ranta on kivikkoinen. Kasvillisuus rantavyöhykkeessä harvaa sara- ja heinävaltaista, ylempänä on pajupensaikkoa.
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Kuva 2. Teollisuusalueen, asutuksen ja rannan välisellä alueella risteilee aktiivisessa virkistyskäytössä olevia polkuja. Kasvillisuus on tavanomaista mäntyvaltaista kuivahkoa/tuoretta kangasta.

Kuva 3. Rannan tuntumassa kasvillisuus on tuoreempaa.

3 (7)
KANTOLAN TEOLLISUUSALUE

LUONTOSELVITYS2018.docx

Kuva 4. Rantavyöhykkeessä kasvaa kiilto- ja pohjanpajua. Ranta on kivikkoinen.

4

SUOJELU- YM. ALUEET
Alueella tai sen ympäristössä ei ole Natura- tai luonnonsuojelualueita, suojeluohjelmien
kohteita tai muita huomioitavia alueita tai kohteita. Lähin pohjavesialue sijaitsee vajaa 1
km alueesta itään. Alueen edustalla olevassa Pitkäsaaressa noin 300 m etäisyydellä on
kiinteä muinaisjäännös.

5

LINNUSTO JA MUU ELÄIMISTÖ
Maastokäynnin lintuhavaintoja olivat peippo, talitiainen, räkättirastas, västäräkki ja käpytikka. Linnusto ja muu eläimistö on tyypillistä lajistoa, alueella ei ole linnuston tai muun
eläimistön kannalta erityisiä arvokkaita alueita.

6

ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET
Aikaisemmassa luontoselvityksessä (Ekotoni Ky 2007) on rajattu muutamia huomionarvoisia kohteita. Nämä ovat laaja kivinen lahti, jolla on maisemallista merkitystä sekä kaksi
monipuolisen kasvilajistonsa puolesta muusta ympäristöstä erottuvaa aluetta. Huomionarvoiset kohteet ovat kooltaan pieniä ja lajistoltaan tavanomaisia, mutta muusta ympäristöstä erottuvia. Luontoselvityksessä (Ekotoni Ky 2007) kohteet on esitetty huomioitaviksi esim. VL/s merkinnällä. Aiemmassa luontoselvityksen rajatut huomionarvoiset luontokohteet on esitetty kuvassa 5 merkinnällä ”luo”. Kuvaan on rajattu myös metsätyypit.

4 (7)
KANTOLAN TEOLLISUUSALUE

LUONTOSELVITYS2018.docx

Kuva 5. Ekotoni Ky:n luontoselvityksen (2007) mukaiset huomionarvoiset alueet tai kohteet on esitetty merkinnällä luo.

Arvokkaina luontokohteina on tässä selvityksessä rajattu rannan tuntumassa olevat kosteat korpiset painanteet, jotka kasvillisuutensa puolesta erottuvat ympäristöstään rehevämpinä alueina. Arvokkaat luontokohteet ovat samoja, kuin aiemmassa luontoselvityksessä rajatut. Kohteet on rajattu peruskartan, ilmakuvan ja maastokäynnin perusteella.
Arvokkaiden kohteiden rajaukset ovat hieman aiempaa pienemmät. Kivikkorannat ovat
Lammasjärven alueella tavanomaisia, joten ne on jätetty pois arvokkaiden luontokohteiden rajauksista.
Alueella ei esiinny luonnonsuojelulain, vesilain tai metsälain mukaisia suojeltuja luontotyyppejä. Alueelta on rajattu neljä arvokasta kohdetta (liite 1, kohteet 1-4), jotka ovat
muita huomionarvoisia kohteita. Kohteet ovat pienialaisia rannan tuntumaan maaston
painanteisiin syntyneitä korpisia soistumia. Läntisin, kohde 1, on pieni korpinen painanne,
jossa valtapuuna on kuusi ja sekapuuna kasvaa mäntyä ja lehtipuita. Aluskasvillisuuden
lajistoa ovat raate, lehtisammalet, myyränporras ja metsäkorte. Kohde 2 on luhtainen painanne, jossa on valumavesi-/pohjavesivaikutusta. Pensaskerroksessa on kiilto- ja pohjanpajua. Kohde 3 on korpinen painanne, jossa on valumavesi-/pohjavesivaikutusta (kuva 6).
Sen edustalla rannassa on laaja kivinen lahti, jolla mainitaan Ekotoni Ky:n luontoselvityksessä (2007) olevan maisemallista merkitystä. Aluskasvillisuudessa kasvaa mm. korpiorvokkia, metsäimarretta ja lehtisammalia. Puustossa on lehtipuita; leppää ja koivua.
Kohde 4 on kuusivaltainen korpinen painanne. Suomen luontotyyppien uhanalaisuusluokituksen (Raunio ym. 2008) mukaan korvet ovat Etelä-Suomessa, johon Kuhmo luetaan, erittäin uhanalaisia ja koko maassa vaarantuneita.

5 (7)
KANTOLAN TEOLLISUUSALUE

LUONTOSELVITYS2018.docx

Kuva 6. Kohteelta 3 järven suuntaan kuvattuna.

7

HUOMIONARVOINEN LAJISTO
Maastokäynnillä ei havaittu uhanalaisia tai muita huomionarvoisia lajeja. Alueelta ei ollut
aikaisempia uhanalaistietoja ympäristöhallinnon Eliölajit-tietokannassa (Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, Liikenne- ja Ympäristökeskus 14.5.2018), eikä aikaisemmassakaan luontoselvityksessä (Ekotoni Ky 2007) oltu tehty havaintoja erityisistä huomionarvoisista lajeista.
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YHTEENVETO JA SUOSITUKSET
Kartalle arvokkaina rajatut luontokohteet on syytä huomioida maankäytön suunnittelussa. Kohteet poikkeavat kasvillisuudeltaan ympäristöstään rehevyytensä puolesta ja
ovat luonnontilaisen kaltaisia. Lammasjärven alueella laajemmin tällaiset voimakkaan
metsätalouden ulkopuolelle jääneet kohteet ovat harvinaisia (Sweco Ympäristö Oy 2018).
Muutoin kasvillisuus on tavanomaista talouskäytössä olevaa kangasmetsää. Alueella on
virkistyskäyttöä; paljon polkuja ja veneenpitopaikkoja.
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Kantolan teollisuusalueen asemakaavamuutos luonnosvaihe
Vastineet annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin
LAUSUNNOT
Kainuun ELY-keskus
Maankäytöllisesti nähtävillä olevaan asemakaavamuutokseen ei tule merkittäviä muutoksia. Kantolan
teollisuusalueen (teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueen T) pohjoispuolella on kaavan pohja kartan
mukaan kaksi olemassa olevaa rakennuspaikkaa, toinen loma-asumiseen tarkoitettu (ra) ja toinen vakituiseen asumiseen tarkoitettu rakennuspaikka (erillispientalojen kort!elialue AO). Näiden lisäksi kaavamuutosalueen pohjoisimpaan osaan on merkitty uutena rakennusalue, joka on kaavakarttaan merkitty ra merkinnällä. Kaavan pohja kartan mukaan kyseisellä rakennusalueella ei ole olemassa olevaa rakennuskantaa. Kannattaa huomioida, että asemakaavan sisältövaatimusten mukaan asemakaava on laadittava siten,
että luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälIe elinympäristölIe, etenkin uusia rakennuspaikkoja osoitettaessa. Näin ollen Kainuun EL Y-keskus kysyykin, onko uuden rakennusalan osoittaminen
teollisuusalueen kylkeen tarkoituksenmukaista. Lisäksi Kainuun EL V-keskus esittää, että kaavaselostuksessa
selvitettäisiin tarkemmin näiden olemassa olevien rakennuspaikkojen kuin uudenkin rakennuspaikan maankäytöllinen tarve.
Lisäksi tulee huomioida, että mikäli toiminta T -alueella edellyttää ympäristölupamenettelyä, läheisten,
etenkin asumiseen osoitettujen rakennuspaikkojen läheisyys saattaa aiheuttaa alueen toiminnalle rajoitteita. Todettakoon lisäksi, että edellä mainitulta ra -merkinnäitä puuttuu selitys kaavakartassa.
Kaavaluonnoksessa on osoitettu luontoselvityksen mukaisia kohteita luo -merkinnällä. Jotta kaavalla vaalittaisiin luonnonympäristöä MRL 54 §:n tarkoittamalla tavalla, Kainuun EL Y-keskus esittää luo -alueella sallittavien/ kiellettävien toimenpiteiden määrittämistä kaavamääräyksin.
Saapuneen lausunnon lisäksi ELY-keskus tuo esille, että alueen toiminnan luonne huomioon ottaen alueella
voi olla pilaantuneita maa-alueita, jotka tulisi ottaa huomioon aluetta suunniteltaessa ja rakentaessa.
vastine
T-alueen ja Lammasjärven rannan välisellä alueella oleva AO-varaus ja ra-varaus ovat toteutuneita rakennuspaikkoja. Läntien uusi ra-paikka on tarkoitettu alueen yritystysten omaan käyttöön.
Ko. rakennuspaikat eivät ole teollisuusalueen läheisyyden vuoksi välttämättä soveltuvia asumiseen ja lomaasumiseen. Rakennuspaikat pyritään säilyttämään myös kaavaehdotuksessa esim. muuttuvan maankäytön
merkinnöillä. Maininta mahdollisista pilaantuneista maa-alueista lisätään kaavaselostukseen.
Pohjois-pohjanmaan ELY-keskus
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella ei ole huomautettavaa muutosluonnoksesta.
vastine
Lausunto ei aiheuta toimenpiteitä
Kainuun liitto
Kainuun liitolla ei ole huomautettavaa asemakaavaluonnoksesta.
vastine
Lausunto ei aiheuta toimenpiteitä.
Kainuun museo
Rakennettu ympäristö
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Edellä mainitut selostukset kaavan vaikutuksista rakennettuun ympäristöön ja maisemaan ovat näiltä osin
riittävät.
Asemakaavamuutosluonnoksessa ei ole kulttuurihistoriallisesti, rakennushistoriallisesti tai maisemakuvan
kannalta arvokkaita rakennuksia, rakennusryhmiä tai pihapiirejä, eikä siten myöskään niitä osoittavia kaavamerkintöjä, joten rakennetun kulttuuriympäristön suhteen ei ole huomautettavaa
Kaava-alueesta noin 300 metriä pohjoiskoilliseen sijaitsee kiinteä muinaisjäännös Pitkäsaari (290010033),
joka koostuu kivikautisesta asuinpaikasta, kahdesta pyyntikuopasta ja mahdollisesta haudasta. Kaavaalueesta edelleen 1,2 – 1,3 km koilliseen on kaksi kiinteää muinaisjäännöstä, joista on löytynyt rautakaudelle ajoittuvaa esineistöä (Paloniemi 1, 1000032984 ja 2 1000032980).
Kaava-alueelta ei tunneta arkeologisen kulttuuriperinnön kohteita. Kuhmossa on tehty arkeologisia yleisinventointeja 1980- ja 1990- luvuilla. Näiden inventointien tiedot ovat osittain vanhentuneita ja puutteellisia.
Yleisinventointien tietoja on päivitetty Kuhmossa kaavoitettavilla alueilla sekä yksittäisillä tarkastuksilla.
Kaava-alueen alueelta tai sen välittömästä läheisyydestä ei tunneta arkeologisen kulttuuriperinnön kohteita
eikä se maaperältään ole niille todennäköinen. Kaava-alueelle ei tarvitse tehdä arkeologista inventointia,
vaan nykyiset selvitykset ovat riittäviä tätä kaavaa varten.
Kainuun Museolla ei ole muuta huomautettavaa Kantolan teollisuusalueen asemakaavan muutosluonnoksesta.
vastine
Lausunto ei aiheuta toimenpiteitä
Terhi Tulenheimo, Osallitusmis – ja arviointisuunnitelmasta jätetty palautetiivistelmä.
Asuinkiinteistömme Kotiranta (290-405-167-25) sijaitsee Kantolassa, uuden asemakaavan suunnittelualueen koilliskulmassa. Muutama kohta asemakaavamuutosta koskevassa suunnitelmassa herättää meissä
huolta. ”Maankäytöllisinä toimenpiteinä on tullut esille tarve teollisuusalueen rajaamisesta omaksi yhtenäiseksi teollisuusalueeksi. …Alueen rajaus poistaa alueelta sivullisen liikenteen.”
Meidän kulkuyhteytemme omaan kotiimme tulee jatkossakin turvata.
”Lisäksi esille on tullut alueen laajentamismahdollisuudet, kuten esim. järven rannan varaaminen teollisuuskäyttöön ja mahdolliset uudet kulkuyhteydet alueelle.”
Tonttiamme ympäröi etelä- ja länsipuolella virkistysalueeksi nimetty kaistale, jonka merkitys on meille äärimmäisen suuri. Jo nyt on teollisuus levinnyt hyvin lähelle tonttiamme suojaavaa virkistysaluetta. Jos se
leviäisi yhtään lähemmäs, olisi viihtyvyytemme kapealla rantakaistaleella käytännössä mennyttä. Mielestämme ei siis missään tapauksessa jo ennestään kapeaa virkistysaluetta saisi kaventaa tai poistaa teollisuustonttien ja oman tonttimme välistä.
Tietysti myös luontoarvot puoltavat rantakaistaleen säilyttämistä virkistysalueena.
Terhi Tulenheimo, kaavaluonnoksestä jätetty mielipide

Kiinteistömme Kotiranta (290-405-167-25) sijaitsee Kantolassa, kaavamuutosalueen koilliskulmassa. Maanomistajana ja alueen asukkaana esitän täten mielipiteeni Kantolan teollisuusalueen asemakaavamuutoksesta, joka on asetettu nähtäville luonnoksena. Viittaan myös vastineeseen, jonka
jätin jo osallistumis- ja arviointisuunnitelman yhteydessä 24.2.2017. Toivon, että ottaisitte mielipiteeni huomioon kaavaehdotusta laatiessanne.
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Silmiinpistävä seikka kaavaluonnoksessa on, ettei kiinteistöämme tai meitä maanomistajina mainita sanallakaan asemakaavaselostuksessa, vaan asiamme ohitetaan täysin. Ainoastaan kartasta voi
päätellä olemassaolomme. On erikoista, että jopa alueella sijaitseva mökki on mainittu, mutta ei
meidän vakituisena asuntonamme toimivaa omakotitaloa eikä omistamaamme tonttia (0,6 ha).
Tämä epäkohta tulisi ehdottomasti korjata papereihin, jotta päättäjillä olisi edes mahdollisuus
ottaa huomioon kaikki asianosaiset.
(Luvussa 3.1.1, Alueen yleiskuvaus, luetellaan alueen käsittävän ainoastaan teollisuustontteja, virkistysalueita ja katualueita. Luvussa 3.1.3, Rakennettu ympäristö, kerrotaan tonttien rakennusten olevan teollisuushalleja, toimistotiloja ja varastorakennuksia. Luvussa 3.1.4, Maanomistus, sanotaan alueen olevan kaupungin omistuksessa ja alueella
toimivien yrittäjien hallinnassa tai omistuksessa. Myöskin luvussa 5.1, Kaavan rakenne, jätetään mainitsematta kyseinen erillispientalojen korttelialue.)

Luvussa 5.3 väitetään, ettei kaavamuutoksella olisi merkittäviä vaikutuksia rakennettuun ympäristöön (5.3.1) tai kokonaisuudessaan merkittäviä vaikutuksia (5.3.3), vaikka sillä on kuitenkin aivan
oleellinen vaikutus meihin, viisihenkiseen perheeseen.
Merkittävin vaikutus koskee kulkuyhteyttämme, jollaista ei ole kaavassa meille lainkaan osoitettu.
Tähän asti olemme kulkeneet tontillemme Kuhmo Oy:lle johtavaa pääväylää pitkin, joka ei tosin
ole turvallinen reitti, mutta kulkuyhteys kuitenkin. Kun nyt esille tulleissa suunnitelmissa alue aiotaan tulevaisuudessa sulkea ulkopuoliselta liikenteeltä aidaten, olemme jäämässä saarroksiin.
Tämä on asia, jota ette voi jättää huomioimatta uudessa asemakaavassa. Lähtökohtana täytyy
olla, että kaupunki osoittaa asemakaavassa kulkuyhteyden myös meille rannan asukkaille. Erillisten kulkulupien varaan ei asiaa voida jättää, sillä eihän voida olettaa, että kolmen lapsen kulku
kotiinsa tapahtuisi suljetun ja vaarallisen teollisuusalueen porttien kautta.
Alue on todettu vaaralliseksi jo ennestään, minkä vuoksi lapsille on järjestetty koulukyyti taksilla.
Raskas liikenne tulee alueella vain lisääntymään tulevaisuudessa. Vetoankin voimakkaasti kaupungin päättäjiin, että meille täytyy järjestää turvallinen tieyhteys, ja se pitää tehdä kaavassa viralliseksi katualueeksi. Lasten turvallisuuden tulee olla etusijalla.
Maanmittausinsinööri Mika Hakkaraisen kanssa asiasta on neuvoteltu, ja hän onkin luonnostellut
meille kulkuyhteyttä Kuhmo Oy:n maan länsirajaa pitkin. Tämä ehdotus sopisi meille hyvin. Toinen
vaihtoehto olisi ehkäpä rantakaistaletta pitkin.
Sain Mika Hakkaraiselta sähköpostitse oheisen kartan (liitteenä), jota hän kutsuu kaavaluonnoksen viimeiseksi versioksi 5.6.2018. Siksi hieman ihmetystä herättikin, miksei tämä versio ollutkaan
päätynyt kaavaluonnokseen, joka oli esillä kaupunginhallituksen kokouksessa 11.6.2018. Toivottavasti se on kuitenkin edelleen suunnitelmissanne.
Samaisessa kartassaan Mika Hakkarainen oli ottanut hyvin huomioon myös toisen meille tärkeän
asian, joka koskee teollisuusalueen laajentamista rantaan päin. Kuten liitekartasta näkyy, siinä on
säästetty Lastukangas lähivirkistysalueena. Muilta osin meidän puolestamme teollisuusalue voi
laajentua rantaan päin, mutta toivoisimme kuitenkin, ettei aivan niin lähelle meidän tonttiamme
kuin kaavaluonnoksessa nyt on. Lastukankaan säilyminen lähivirkistysalueena takaisi meille riittävän suojavyöhykkeen teollisuusalueelta, jolloin voitaisiin jo sanoa, ettei merkittävää vaikutusta
laajennuksesta olisi myöskään meille.
Esitän kaavaluonnokseen siis seuraavia muutoksia:
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1.) Kulkuyhteys Kotirantaan tulee olla asemakaavassa.
2.) Kotirannan länsipuolella sijaitseva Lastukangas tulee säilyttää lähivirkistysalueena.
3.) Kiinteistömme Kotiranta pitää sentään mainita alueen yleiskuvauksessa ja maanomistajatiedoissa kaavaluonnoksessa, jotta päättäjillä olisi edes tieto meistä ja siten mahdollisuus
ottaa meidät huomioon päätöksenteossa.
Vastine
Mielipiteessä on huomiona nostettu esiin, ettei kaavaselostuksessa ole otettu huomioon Kotiranta-nimistä kiinteistöä, 290-405-167-25 rakennuspaikkana. Suunnitteluhankkeen yhteydessä ko.
AO-tontti on osoitettu kaavakartalle mutta tarkempi kuvaus on jäänyt kaavaselostuksesta pois.
Kaavaselostukseen lisätään ko. AO-tontin kuvaus ja jatkokäyttö.
Ko. AO-tontille on osoitettu kaavaluonnokseen kulkuyhteysvaraukset ajoyhteys (ohjeellinen) merkinnällä. Kulkuyhteyttä ko. AO-tonttia varten ei ole tarkoituksen mukaista osoittaa omana katualueena. Alueen muutkin liikennejärjestelyt ”kadut” on ohjeellisena, joka on tarkoituksenmukaista, kun kyse on teollisuusalueesta.
Ko. asemakaavassa osoitettu toteutunut ja asumiskäytössä oleva AO-tontti on alueen toiminnan ja
asumisen kannalta ristiriidassa asemakaavan sisältövaatimuksien kanssa. Maankäyttö ja rakennuslain mukaan (MRL 54 §) ”Asemakaava on laadittava siten, että luodaan edellytykset terveelliselle,
turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle, palvelujen alueelliselle saatavuudelle ja liikenteen järjestämiselle. Rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää. Kaavoitettavalla alueella tai sen lähiympäristössä on oltava riittävästi puistoja tai muita lähivirkistykseen soveltuvia alueita.”
Ko. rakennuspaikka säilytetään asemakaavaehdotuksessa ja tarvittavat kulkuyhteydet turvataan.

Kuhmossa 15.1.2019

Asemakaavan seurantalomake
Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto
Kunta
290 Kuhmo Täyttämispvm
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Kaavan nimi
Kantolan teollisuusaluen asemakaavamuutos
Hyväksymispvm
Ehdotuspvm
Hyväksyjä
Vireilletulosta ilm. pvm
27.01.2017
Hyväksymispykälä
Kunnan kaavatunnus
Generoitu kaavatunnus
Kaava-alueen pinta-ala [ha]
Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]
Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]
Rakennuspaikat [lkm]
Omarantaiset
Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset
Aluevaraukset
Yhteensä
A yhteensä
P yhteensä
Y yhteensä
C yhteensä
K yhteensä
T yhteensä
V yhteensä
R yhteensä
L yhteensä
E yhteensä
S yhteensä
M yhteensä
W yhteensä

Pinta-ala
[ha]
48,2269
0,6146

Pinta-ala Kerrosala [k- Tehokkuus
[%]
m²]
[e]
119334
0,25
1,3
1229
0,20

29,4763
11,3708

61,1
23,6

117905
200

0,0066

0,0

0

6,7586

14,0

Maanalaiset
tilat
Yhteensä
Rakennussuojelu
Yhteensä

Ei-omarantaiset
Ei-omarantaiset

Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

0,40
0,00

Pinta-alan muut.
[ha +/-]
0,0000
0,0000

Kerrosalan muut. [km² +/-]
694
0

-0,1486
0,1486

594
100

0,0000

0

Kerrosala [kPinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [k-m² +/-]
m²]

Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos
[lkm]
[k-m²]
[lkm +/-]
[k-m² +/-]

Alamerkinnät
Aluevaraukset
Yhteensä
A yhteensä
AO
P yhteensä
Y yhteensä
C yhteensä
K yhteensä
T yhteensä
T
V yhteensä
VL
R yhteensä
L yhteensä
Kadut
E yhteensä
S yhteensä
M yhteensä
W yhteensä
W

Pinta-ala
[ha]
48,2269
0,6146
0,6146

Pinta-ala Kerrosala [k- Tehokkuus
[%]
m²]
[e]
119334
0,25
1,3
1229
0,20
100,0
1229
0,20

29,4763
29,4763
11,3708
11,3708

61,1
100,0
23,6
100,0

117905
117905
200
200

0,0066
0,0066

0,0
100,0

0
0

6,7586
6,7586

14,0
100,0

0,40
0,40
0,00
0,00

Pinta-alan muut.
[ha +/-]
0,0000
0,0000
0,0000

Kerrosalan muut. [km² +/-]
694
0
0

-0,1486
-0,1486
0,1486
0,1486

594
594
100
100

0,0000
0,0000

0
0

