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Kuva 1 Kaava-alueen yleissijainti (Karttapohja: Maanmittauslaitos, Karttapaikka,
2.4.2022)
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2.1 Kaavaprosessin vaiheet
Kaavan muuttaminen on lähtenyt liikkeelle maanomistajien aloitteesta v. 2021 alussa
tarkoituksena saada kaava muutettua käytännössä jo toteutuneen pysyvän asumisen
mahdollistavaksi. Koko Kantojärven kaavan ja sen sisällä olevien kiinteistöjen omistajille tehtiin kysely muutos- ja liittymistarpeista maaliskuussa 2021. Tämän perusteella
alueen laajuus muotoutui.
Kaavanmuutoksen vireilletuloilmoitus on julkaistu … 2022. Kaavan osallistumis- ja
arviointisuunnitelma on nähtävillä … 2022 alkaen. Kaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä … 2022 välisen ajan.
Kuusamon kaupungin yhdyskuntatekniikan lautakunta päätti kaavaehdotuksen laadinnassa noudatettavista periaatteista … 202 … § ….
Kaavaehdotus oli nähtävillä … 202 ... Kuusamon kaupungin yhdyskuntatekniikan lautakunta päätti …. 202 .. § ….

2.2. Asemakaava
Kaavan rakenne ja rakennuspaikkojen määrä pysyy samana kuin voimassa olevassa
ranta-asemakaavassa. Kaavan laajennusten kiinteistöt ovat jo rakennettuja. Rakennuspaikkojen rajoja ja käyttötarkoituksia tarkistetaan toteutunut tilanne, kiinteistöjaotus, käyttötarpeet, maaston muodot ja tiestö paremmin huomioivaksi

2.3. Asemakaavan toteuttaminen
Maanomistajat vastaavat kaavan toteuttamisesta rakentamisen osalta. Caruna Oy
vastaa sähköhuollosta ja Kuusamon Energia- ja vesiosuuskunta vesi- ja viemärihuollosta osalla aluetta. Kantojärven alueelle on jatkuvasti rakennettu uusia rakennuksia
ja todennäköisesti toteutus jatkuu vilkkaana lähivuosina.
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3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista
3.1.1 Alueen yleiskuvaus
Alue on hyvin matkailu- ja lomarakentamiseen sekä pysyvään asumiseen soveltuvaa
kaunista ja pinnanmuodostukseltaan vaihtelevaa rantamaastoa. Alue on Rukan matkailukeskuksen läheisyydessä. Keskuksen ympäristön hiihtoladut ja moottorikelkkareitit ovat alueen lähettyvillä. Muutos- ja laajennusalueen osien sijainti ja kiinteistöjaotus on esitetty oheisella kartalla.

Kuva 2 Kaava-alueen osien sijainti

3.1.2 Luonnonympäristö
Metsäalueet ovat lähes kokonaan mäntyvaltaista, kuivaa tai kuivahkoa kangasta.
Lehtipuustoa on jonkin verran rannoilla. Puusto on pääasiassa täysikasvuista.
Kantojärven vedenpinta on n. 247 m (N2000) tasolla ja Purnujärven n. 248 m tasolla.
Muutosalueen korkeimmat kohdat ovat n. 262 m tasolla Purnujärven puolella. Kor-

-7keuseroa on täten n. 14 m. Rinteet Kantojärven puolella nousevat varsin tasaisesti.
Paikoin on n. 3-6 m rantatöyräs. Jyrkänteitä ja kallioita ei ole Kantojärvellä ole. Purnujärven ranta on jyrkempi ja alue on osittain kallioinen. Paikkatietoikkunan rinnevalovarjostekuva on esitetty liitekartalla. Etelään suuntatutuvat rinteet korostuvat kuvaustekniikassa.

Kuva 3 Alueen osien sijainti sinisellä rajattuina varjostetulla korkeusmallilla (Karttapohja: Paikkatietoikkuna, 2.4.2022)

Kuva 4 Kantojärven tyypillistä rantaa. Korttelien 22 ja 31 väli
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Kuva 5 Purnujärvellä ranta on jyrkempi. Uusi kortteli 39

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ylläpitämän järvien tietokannan, Järviwikin,
tiedot Kantojärvestä ovat seuraavat:

Kuva 6 Järviwikin tiedot Kantojärvestä

-9SYKE:n ”Vesikartta” -palvelun mukaan Kantojärven ja Purnujärven vedenlaatu on
luokkaa ”Hyvä”. Kantojärven ja Purnujärven välinen alue kuuluu Säkkilänkagas nimiseen pohjavesialueeseen (11305125). Em. palvelun mukaan pohjavesialueen
laatu on ”Hyvä”. Kaavan osalta pohjavesialue koskee Kantojärven koillispäässä kortteleita 4 ja 40 ympäristöineen ja osaa uudesta korttelista 39 Purnujärvellä.

Kuva 7 Järvien vedenlaatu (Lähde: SYKE, vesikartta 2.4.2022)

Kuva 8 Pohjaveden laatu on hyvä (Lähde: SYKE, vesikartta 2.4.2022)

Luonnonympäristöä on kuvattu selostuksen valokuvilla ja kartoilla. Rukan osayleiskaavoituksen yhteydessä on alueen luonnonympäristö, geomorfologia, suojelukohteet, muut rakentamista rajoittavat tekijät ja kasvillisuuden kulutuskestävyys myös tutkittu. Alue on jo osittain rakennettu. Aiemman kaavanmuutoksen yhteydessä on selvitystä tarkennettu. Nyt ei muuteta mainittavasti korttelialueiden rajoja tai jo rakennettujen alueiden tilannetta, joten uusia selvityksiä ei pidetä tarpeellisina.
Alue ei kuulu arvokkaisiin kallioalueisiin (”Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta

- 10 arvokkaat kallioalueet Pohjois-Pohjanmaalla”, alueellinen ympäristöjulkaisu 203).
Alueella ei ole kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kohteita (Pohjois-Pohjanmaan
kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet, Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliitto
1993) tai perinnemaisema-alueita (”Pohjois-Pohjanmaan perinnemaisemat”, alueellinen ympäristöjulkaisu 44).
Valtioneuvosto on 18.11.2021 tehnyt päätöksen valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita koskevassa päätöksessä tarkoitetuista valtakunnallisesti merkittävistä maisema-alueista. Kohteisiin kuuluu ”Rukan vaarajono”. Se koskee tekeillä olevaa kaavaa pieneltä osalta Purnujärven rannalla. Ote päätöksen kartasta on ohessa.

Kuva 9 Rukan vaarajono, valtakunnallisesti arvokas maisema-alue. Vihreä ympyrä
osoittaa muutosaluetta koskevan sijainnin tällä maisema-alueella
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Kuva 10 Maisema-alueen reunaan toteutuneet rakennukset. Kortteli 39

3.1.3 Muinaisjäännökset
Alueelta ja sen läheltä on aiemmin löydetty muutamia kiinteitä muinaisjäännöksiä.
Inventointi on tarkistettu edellistä kaavanmuutosta ja laajennusta varten 2014-2015
(Mika Sarkkinen, Pohjois-Pohjanmaan museo). Myös myöhemmin on tehty tarkistuskäyntejä ja aluerajaus on muuttunut. Eri aikoina tehdyissä selvityksissä on löydetty
Peuraperä –niminen kohde (mj-tunnus 305010180). Suppeat tiedot ja kartta ovat
ohessa.

Kuva 11 Peuraperän muinaisjäännöskohteen tiedot (Lähde: Museovirasto, kulttuuriympäristön palveluikkuna, 2.4.2022)

3.1.4 Rakennettu ympäristö
Lähes kaikki muutos- ja laajennusalueen rakennuspaikat ovat rakennettuja. Vain kortteli 4, 22 ja 32 ovat osittain rakentamattomia. Pohjakartta on tarkistettu muutosalueen
osalta. Alueella on sähköverkosto ja lähellä on vesi-, viemäriverkosto eri puolilla.
Tiestö on valmiina alueilla. Paikkatietoikkunan kaikki rakennukset esittävä tilannekuva on ohessa. Rannat ovat varsin tiiviisti rakennettuja.
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Kuva 12 Kantojärven ja Purnujärven koillispään ympäristöjen rakentamistilanne (Kartta: Paikkatietoikkuna, 2.4.2022)

Kuva 13 Korttelin 22 rakennukset

- 13 -

Kuva 14 Korttelin 31 sauna
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Kuva 15 Uuden korttelin 37 rakennukset ja niiden gps -mittausta
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Kuva 16 Korttelien 24 ja 38 rakennuksia
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Kuva 17 Kortteli 4. Kaavamääräyksellä osoitetaan sauna pidettäväksi nykyisen kokoisena

- 17 -

Kuva 18 Korttelin 39 rakennuskantaa

Muutos- ja laajennusalueen liikennöinti hoidetaan Juumantien kautta käyttäen olemassa olevia liittymiä. Mahdolliset liittymälupien muutokset haetaan, kun rakennusten
käyttötarkoitus muuttuu tai uusia asuinrakennuksia tehdään. Juumantie on yhdystie luokkainen tie nro 18897. Se erkanee valtatiestä 5 Kantojärven luoteispuolella. Tienumerot ja teiden keskimääräiset vuorokausiliikennemäärät (KVL) on oheisilla kartoilla.

Kuva 19 Tienumerot (Lähde: Väylävirasto, nettisivut 3.4.2022)
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Kuva 20 Yleisten teiden liikennemäärät punaisten ympyröiden sisällä. Liittymäkohdat
esitetty vihreillä nuolilla ja rantakortteleiden sijainnit sinisillä ympyröillä (Lähde: Väylävirasto, nettisivut 3.4.2022)

3.1.5 Maanomistus
Muutos- ja laajennusalueen kiinteistöt ovat yksityisten omistuksessa. Kiinteistöt ovat:

Soini 305-422-4-10
Junnula 305-422-4-11
Ullanpirtti 305-422-4-31
Hopeapurnu 305-422-5-69
Maisema 305-422-8-5
Heirola 305-422-8-37
Oppositio 305-422-9-20
Aurinkoranta 305-422-9-37
Kantoranta 305-422-9-38
3.2. Suunnittelutilanne
3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset
Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa
11.6.2003, vahvistettu Ympäristöministeriössä 17.2.2005 ja tullut lainvoimaiseksi
KHO:n päätöksellä 25.8.2006. Siinä alueella ei ole erityisiä varauksia. Maakuntakaava on ohjeena yleis- ja asemakaavoja laadittaessa ja muutettaessa. Vaihemaakuntakaavoituksen 1. osa on hyväksytty maakuntavaltuustossa 2.12.2013 ja vahvistettu
Ympäristöministeriössä 23.11.2015. 2. vaihemaakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 7.12.2016. 3. vaihemaakuntakaavan kaavaehdotus on ollut nähtävillä

- 19 28.3.-27.4.2018 ja kaava hyväksytty 11.6.2018. Korkein hallinto-oikeus (KHO) on
17.1.2022 antanut päätöksensä valituksista, jotka on hylätty. Kaava on lainvoimainen.
Oheisella kartalla on yhdistelmä vahvistettujen maakuntakaavojen sisällöstä. Koska
maakuntakaava ei ole voimassa yleiskaavan tai ranta-asemakaavojen alueella, ei
merkintöjä ole tarkemmin selostettu.

Kuva 21 Maakuntakaavojen yhdistelmä. Muutosalue sinisen ympyrän sisällä

Rukan osayleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 25.2.2004 § 4. Kohde
on ak –aluetta eli jo voimassa olevaa asemakaava-aluetta. Alue on osittain pohjavesialueen sisällä (pistekatkoviiva). Kaikki esitetyt muinaisjäännöskohteet (sm) eivät ole
Museoviraston kartoilla. Perusmerkinnältään alue on ”Maa- ja metsätalousvaltaista
aluetta, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta tai ympäristöarvoja” (MU).
Tämä kaava on varsin yleispiirteinen. Ote osayleiskaavasta on ohessa.
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Kuva 22 Rukan osayleiskaavan ote. Muutos- ja laajennusalueet vihreiden ympyröiden
sisällä

Kuusamon strateginen yleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa
14.11.2016 § 76 ja uudelleen muotovirheen vuoksi 13.12.2016 § 81. Pohjois-Suomen
hallinto-oikeus kumosi päätöksen osittain ja Korkein Hallinto-oikeus vahvisti kumoamisen mm. kaivoskieltoa koskevan aluerajauksen osalta. Sen ohjausvaikutusta on
ryhdytty soveltamaan Kuusamon kaupunginhallituksen päätöksellä mm. rakennusoikeuden osalta. Tämä yleiskaava ei koske kuitenkaan Rukan yleiskaavan aluetta.
Oulun lääninhallitus on 12.7.1989 vahvistanut alueen ensimmäisen rantakaavan.
Osa kortteleista jäi tällöin vahvistamatta, mutta tehdyn valituksen johdosta yksi palautui kaavaan. Kaavaa on muutettu korttelin 11 ym. osalta yhdyskuntatekniikan lautakunnan 26.11.2008 § 173 hyväksymällä muutoksella ja korttelin 24 ym. osalta
22.6.2011 § 92 hyväksytyllä muutoksella. Kortteleita 19-22 ja 29 ym. koskeva muutos
ja laajennus on hyväksytty lautakunnassa 24.8.2016 § 149 sekä Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa 23.5.2018.
Alueen ympärillä on lukuisia muitakin ranta-asemakaavoja. Kuusamon kaupungin ylläpitämän ajantasaranta-asemakaavan ote on ohessa. Siniset yhtenäiset viivat osoittavat eri kaavojen tai eri aikaan tehtyjen kaavanmuutosten rajat.
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Kuva 23 Voimassa olevien ranta-asemakaavojen tilanne (Kartat: Kuusamon kaupungin nettisivut,
2.4.2022)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt rakennusjärjestyksen 11.12.2017 § 65.
Alue ei ole rakennuskiellossa.
Pohjakartta on laadittu mittakaavassa 1:2000. Kartta on hyväksytty alun perin
30.1.1984. Kartta on täydennetty mm. kesällä 2011, 2014 ja 2015 sekä samalla saatettu digitaaliseen muotoon. Muutos- ja laajennusalueiden osalta kartta on ajantasaistettu kesällä 2021. Kartan täydennys on hyväksytty ….päätöksellä …202 … § ...
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4.1. Asemakaavan suunnittelun tarve
Alkuperäinen rantakaava on ollut vahvistettuna yli kolmekymmentä vuotta. Alue oli
osittain rakennettu jo ennen kaavoitusta. Kaavaan on tehty lukuisia muutoksia ja laajennuksia. Kaavan toteutuminen on tapahtunut eri puolilla järveä varsin hyvin. Viemäröinti on usealta suunnalta rakennettu Kantojärven kaavan alueelle tai sen lähelle.
Käyttötarkoitukset etenkään pysyvän asumisen osalta, rakennusoikeudet tai kaavamääräykset eivät täysin vastaa tämän hetken tarpeita, joten niitä tarkistetaan.

4.2. Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Kaavan muuttaminen on lähtenyt liikkeelle maanomistajien aloitteesta v. 2021 alussa.
Välittömästi selvitettiin koko kaavan ja sen sisällä olevien kiinteistöjen tarpeet ja kiinnostus kaavan saattamiseen ajantasalle. Näillä tiedoilla ja myöhemmin tapahtuneilla
yhte3ydenotoilla työn laajuus selvisi. Muutoksen ja laajennuksen vireilletulosta tiedotettiin … 2022, mistä lähtien osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä.

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
- vesistöissä ja retkeilyreiteillä liikkuvat matkailijat, veneilijät, hiihtäjät, moottorikelkkailijat jne
- kaupungin hallintokunnat
- maankäyttö
- rakennusvalvonta
- ympäristötoimi
- elinkeinotoimi
- tekninen toimi
- yhdyskuntatekniikka
- Caruna Oy
- Kuusamon Energia- ja vesiosuuskunta
- viranomaiset
- Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
- Pohjois-Pohjanmaan liitto
- Pohjois-Pohjanmaan museo
- kuusamolaiset seurat ja yhdistykset
4.3.2. Vireilletulo
Uuden maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on
päivätty alun perin 4.5.2022 ja se on nähtävillä … 2022 alkaen.
4.3.3. Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt
Kaavan käynnistämisen ja laatimisen yhteydessä on käyty lukuisia neuvotteluja
maanomistajien, kaupungin virkamiesten ja kaavoittajan kanssa mm. 1.4.2022.
4.3.4. Viranomaisyhteistyö
Kaavatyön vaikutus valta- tai maakunnallisesti merkittäviin asioihin on vähäinen, joten
viranomaisneuvotteluja ei katsota tarpeelliseksi. Yhteydenpito hoidetaan lausuntomenettelyillä ja keskusteluilla.
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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. Tavoitteet on vähäisillä
tarkistuksilla uudistettu 13.11.2008. Seuraava uudistus on hyväksytty valtioneuvostossa 14.12.2017 ja tavoitteet tulivat voimaan 1.4.2018. Uusilla tavoitteilla pyritään:
▪ tukemaan siirtymistä vähähiiliseen yhteiskuntaan
▪ edistämään luonnon monimuotoisuutta ja kulttuuriympäristön kestävää käyttöä
▪ luomaan mahdollisuuksia elinkeinojen uudistumiselle alueidenkäytön avulla
▪ huomioimaan kaupungistumisen tarjoamat mahdollisuudet ja vastaamaan sen
tuomiin haasteisiin
Valtakunnallisen alueidenkäyttötavoitteet käsittelevät seuraavia kokonaisuuksia:
▪ toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen
▪ tehokas liikennejärjestelmä
▪ terveellinen ja turvallinen elinympäristö
▪ elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat
▪ uusiutumiskykyinen energiahuolto
Kaavan vaikutusta tavoitteisiin sekä niiden edistämistä on kuvattu seuraavassa taulukossa.
Tavoite

Kaavan vaikutus ja tavoitteen edistäminen

Toimivat yhdyskunnat ja kestä- Kaavanmuutoksella ei muuteta kaavan rakennetta ja tontvä liikkuminen
timääriä. Alueelle kaavoitetaan muutamia rakennuspaikkoja pysyvään asumiseen tahoille, joiden työskentely liittyy
luontoon tai Rukalle. Alueen lähellä on huomattavasti loma- ja matkailurakennuksia sekä niitä palvelevia reittejä ja
palveluja. Tavoitteeseen ei ole merkittävää vaikutusta
Tehokas liikennejärjestelmä

Terveellinen
elinympäristö

ja

Alueelle on tarpeet täyttävät tieyhteydet kaikille rakennuspaikoille. Teitä on ajoittain parannettava normaaliin tapaan. Muutos ei vaikuta järjestelmiin merkittävästi. Yleisten teiden ja alueen omien teiden kapasiteetti riittää myös
hieman lisääntyvälle liikenteelle. Mahdolliset liittymälupien
muutokset haetaan rakennuslupien yhteydessä. Tavoitteeseen ei ole vaikutusta

turvallinen Hieman melua aiheutuu lähialueen teistä, kelkkailusta ja
veneilystä järvillä sekä reittien kunnostuksesta. Muita häiriötekijöitä ei ole. Jätevesien käsittely hoidetaan liittymällä
yleiseen vesi- ja viemäriverkostoon tai muutoin nykyisten
määräysten mukaisesti, joten pinta- tai pohjavesien tila ei
heikenny. Pienilmasto on erinomaista havupuuston ja vähäisten saasteiden ansiosta. Tavoitetta edistetään

Elinvoimainen luonto- ja kulttuu- Alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole merkitriympäristö sekä luonnonvarat
tävää kulttuuriympäristöä tai rakennusperintökohteita.
Löydetyt muinaisjäännökset ja luontoarvoiltaan merkittävät
alueet on otettu huomioon. Valtakunnallisesti merkittävään
maisema-alueeseen ei ole vaikutusta, koska sen rajalla
oleva rakennuspaikka on jo rakennettu. Alueen rakentami-

- 24 nen, eläminen ja käyttö tehdään ympäristöystävällisesti
mahdollisimman vähän luonnonvaroja käyttäen. Rakennuspaikkojen koko mahdollistaa myös kotitarveviljelyn ja
kotieläinten (kanat, lampaat, vuohet jne) pidon. Tavoitetta
edistetään.
Uusiutumiskykyinen
huolto

energia- Nykyiset verkostot riittävät alueen liikennöintiin ja tekniseen huoltoon eikä suurta lisäkuormitusta aiheudu. Energian tarve on suhteellisen vähäinen ja hoidetaan olemassa
olevien verkostojen kautta tai maalämpö-, aurinkovoimatms. ratkaisuilla. Tavoitetta edistetään.

Maakuntakaavassa alue lähistöineen on pääasiassa osoitettu lomarakentamista ja
matkailua palvelevaan toimintaan. Maakuntakaavoituksessa Rukan ja Kuusamon
matkailukaupungin luominen on tullut uutena ajatuksena mukaan. Vaihemaakuntakaavoituksessa ei ole suoranaisesti aluetta koskevia merkintöjä tai varauksia.
Rukan osayleiskaavassa alueelle ei ole erityisiä varauksia, koska alue on jo ollut
pääosin kaavoitettua.
Kaupungilla ei ole erikseen alueelle annettuja tavoitteita. Pysyvän asumisen määrälle
on annettu ohjeistus.
Ranta-asemakaava pyritään muuttamaan siten, että kaava olisi entistä toteuttamiskelpoisempi ja tarjoaisi mahdollisuuden pysyvien asuntojen sijoittamiseen alueelle tosiasiallinen tilanne vahvistaen. Lomarakennuspaikkojen rakennuskannan ylläpito ja
laajentaminen mahdollistuu. Alueella voidaan yhdistää kesäaikaisen käytön mahdollisuudet ja samalla lisätä talviaikaista käyttöä mm. moottorikelkka-, hiihto-, koiravaljakko- yms. reittien kulkiessa lähellä.
4.4.2. Työn aikana syntyneet tavoitteet
Työn aikana on tavoitteita tullut esille käydyissä neuvotteluissa ja keskusteluissa. Ne
on selostettu muualla ja on pystytty varsin hyvin ottamaan huomioon.

4.5. Asemakaavaratkaisujen vaihtoehdot ja niiden vaikutukset
4.5.1. Alustavat vaihtoehdot ja niiden arviointi
Aiemman rantakaavan laatimisen yhteydessä on tutkittu eri vaihtoehtoja ja mitoitusta
sekä vertailtu niiden vaikutuksia. Tässä yhteydessä ei varsinaisia vaihtoehtoja ole
tehty, koska rakennuspaikkojen määrä ja sijainti eivät muutu. Työn alkuvaiheessa on
laadittu erilaisia vaihtoehtoja rakennuspaikkojen rajauksille.
4.5.2. Ratkaisun valinta ja perusteet
Maanomistajien ja kaupungin viranomaisten kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella päädyttiin esillä olleeseen ratkaisuun.
4.5.3. Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset
Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä … 2022 alkaen. Kaavaluonnos oli nähtävillä … 2022. Huomautuksissa ja lausunnoissa on todettu seuraavaa
yhdyskuntatekniikan lautakunnan vastineella täydennettynä:
Kuusamon yhdyskuntatekniikan lautakunta on … 202 … § … päättänyt, että ….

- 25 Kaavaehdotus oli nähtävillä … 202 ... Huomautuksissa ja lausunnoissa on todettu
seuraavaa yhdyskuntatekniikan lautakunnan vastineella täydennettynä:
Kuusamon yhdyskuntatekniikan lautakunta on …. 202 … § … päättänyt ….

5.1. Kaavan rakenne
5.1.1. Mitoitus
Muutoksen pohjana on vahvistettu ranta-asemakaava ja sen rakennuspaikkamäärät,
joten kantatilatarkastelua tms. ei tehdä. Lisäksi kaksi rakennuspaikkaa on ollut kaavan ulkopuolella, mutta ne on alkuperäisten kaavojen mitoituksessa ja sen aikaisissa
emätilalaskelmissa huomioitu. Mikäli korttelin johonkin rakennuspaikkaan on haluttu
muutoksia, koko kortteli on otettu muutokseen mukaan. Rakennusoikeudet ja rakennusalat on näissä tapauksissa pidetty ennallaan. Rakennusoikeudet noudattavat
voimassa olevaa kaavaa tai uusissa ranta-asemakaavoissa noudatettua Kuusamon
strategisen yleiskaavan määriä.
Muutos- ja laajennusalueella on 13 rakennuspaikkaa, joista pysyvään asumiseen tulee 5 kpl eli 38 %. Koko kaava huomioiden pysyvän asumisen rakennuspaikkojen
määrä on vain 13 %. Oheisessa taulukossa on tilanne eri käyttötarkoitusten osalta
esitetty tämä työ mukaan lukien. Muutoksessa ja laajennuksessa mukana olevat korttelit on esitetty alleviivattuina, vahvennettuina ja vihreällä värillä. Työtä aloitettaessa
on kaikille alueen maanomistajille tehty kysely muutostarpeista. Ratkaisu ei täten heikennä kenenkään etuja ja vastaaville muutoksille jää vielä mahdollisuus.
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5.1.2 Palvelut
Palvelut ovat lähinnä Rukan matkailutaajamassa, jossa on erittäin monipuoliset matkailua, pysyvää asumista ja muuta tarvetta palvelevat mahdollisuudet. Myös Juuman
alueelle on varsin lyhyt matka.

5.2. Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen
Luontoselvityksissä alue on todettu olevan varsin tasalaatuinen, joten erityispiirteitä ei
ole. Valtakunnallisesti merkittävän maisema-alueen rajalla oleva osa kaavasta on jo
rakennettu, joten maisema-alueeseen ei ole vaikutusta.

5.3. Aluevaraukset
5.3.1. Korttelialueet
Korttelit ja rakennuspaikat pysyvät lähes ennallaan aiemman kaavan tai toteutuneen
tilanteen mukaisesti. Viisi rakennuspaikkaa muuttuu pysyvään asumiseen.
Kaavanmuutoksen ja voimassa olevan kaavan pinta-alat ja rakennusoikeudet eri
käyttötarkoituksiin ovat seuraavien taulukoiden mukaiset. Kaava laajenee kahdelle
aiemman kaavan ulkopuolelle olleelle alueelle,
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5.3.2. Muut alueet
Kortteleiden ulkopuolelle jääneet alueet on merkitty lähivirkistysalueiksi aiemman
kaavan mukaisesti. Niille saadaan sijoittaa retkeilyreittejä, polkuja ja niitä palvelevia
pienehköjä rakennelmia ja laitteita. Merkittyjen teiden ja polkujen ohella myös vesi- ja
viemärilinjat ja muut rakentamisen yhteydessä syntyvät aukot mahdollistavat kävelyn,
sauvakävelyn, hiihtämisen, lumikenkäilyn ja muun luonnossa liikkumisen. Lähivirkistysalueiden metsien käsittely ratkaistaan ns. Motasu –hankkeen periaatteiden mukaisesti. Metsien käsittely tulee olemaan pääasiassa metsän harvennusta, koska puusto on verrattain nuorta. Lähivirkistysalueet ovat yleensä kaavan rakennuspaikkojen
omistajien alueita, joten todennäköisesti metsien käsittely tulee olemaan varsin vähäistä ja maltillista.
Rantaan Peuraperään on merkitty yleinen venevalkama-alue (LV) jakokunnan rasitteen paikalle.
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5.4. Kaavan vaikutukset
Vaikutukset rakennettuun ympäristöön
Kaava-alueella rakennusoikeuden määrä lisääntyy vahvistettuun kaavaan nähden
käyttötarkoituksen muutoksista ja kaavan laajentumisesta johtuen. Koko alue liittyy
Rukan matkailupalveluihin ja tukee osaltaan pysyvän asutuksen ja palveluiden säilymistä ja lisääntymistä lähialueella. Alue on reittien ja sijaintinsa puolesta erinomaisesti liittyneenä Rukan ydinalueeseen.
Samantyyppinen rakentaminen on mahdollista myös muilla vastaavilla kiinteistöillä
eikä niiden oikeuksiin kaavalla ole haitallista vaikutusta. Ennen kaavatyön aloittamista
on kaikkien kaavan ja sen sisällä tai lähellä olleiden kiinteistöjen omistajien tarpeita
kaavoitukseen kysytty.
Uusia liittymiä yleisille teille ei tarvita. Käyttötarkoituksen muutosta koskevat luvat
haetaan, kun jonkun rakennuksen käyttötarkoitus muuttuu virallisesti.
Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön
Rakentaminen muuttaa hieman alueensa maa- ja kallioperän pintakerroksia, mutta
hyvin rajoitetuissa kohdissa. Vesistöön ei ole vaikutuksia, koska vesihuolto hoidetaan
viranomaisten vaatimuksia vastaavasti ja rakentaminen liittyy osittain yleiseen vesi- ja
viemäriverkostoon.
Alueen metsät ovat käsiteltyjä talousmetsiä. Alue on osittain pohjavesialuetta, mutta
uusi rakentaminen on toteutettava tämä huomioiden. Rakentamisalueiden pintakasvillisuus poistuu ja saattaa lähialueilla muuttua. Rakentamisalueilla ei ole merkittävää
kasvillisuutta. Samantyyppistä aluetta jää myös rakentamisen ulkopuolelle.
Kaava-alueen lähivesistöt ovat varsin pieniä ja maaston pinnanmuodostus vaihtelevaa, joten rakentaminen vaikuttaa vähän kaukomaisemiin. Lähempää tarkastellen
maisemakuva muuttuu. Ympäristö on jo aiemman kaavoituksen ja rakentamisen myötä otettu rakentamiskäyttöön, joten muutos ei ole kovin merkittävä. Rakentamisen sopeutumiseen maisemaan kiinnitetään rakennus- ja tiesuunnittelussa erityishuomiota.
Selostuksen valo- ja ilmakuvista selviää, että tämän hetken toteuttaminen on tapahtunut puusto ja ympäristö erittäin hyvin huomioiden.
Vaikutukset talouteen
Ulkoinen tiestö on toteutettu alueen eri puolille. Mahdollisesti on tehtävä hieman parantamista tai linjausten muutosta. Maasto on lähes kokonaan tasaista hiekkakangasta ja tierakentaminen on erittäin edullista. Sähköhuolto on helposti toteutettavissa koko alueelle. Vesihuolto toteutetaan liittymällä vesiosuuskunnan vesi- ja viemäriverkostoon tai muutoin nykylainsäädännön edellyttämällä tavalla. Verkostojen rakentaminen
liittyy myös naapurialueiden vesihuollon toteuttamiseen. Rakentaminen ei aiheuta
maanomistajille, rakentajille tai yhteiskunnalle suuria kustannuksia.
Vaikutukset terveellisyyteen ja turvallisuuteen
Jätevesien ja muiden jätteiden käsittely hoidetaan määräysten mukaisesti. Terveysriskejä ei aiheudu. Ulkoinen tiestö on rakennettu siten, että hälytysajoneuvoilla on
kohtuullinen pääsy alueelle. Ulkoista ja sisäistä tiestöä on parannettava jonkin verran
rakentamisen edistymisen mukaan. Tiestö toteutetaan vaatimukset täyttävällä tavalla.
Alueen viitoitus suoritetaan toteutumisen yhteydessä.
Vaikutukset eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä
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koska olemassa olevat reitit on huomioitu. Kulkeminen on syytä ohjata oleville poluille
ja reiteille, koska alueen luonto ei paikoitellen kestä hallitsematonta kulutusta. Rakentamisen myötä alueelle tulee uusia teitä, polkuja, vesi- ja viemärijohtoaukkoja jne, jotka parantavat myös ulkopuolisten liikkumismahdollisuuksia.
Vesillä liikkuvien maihinnousumahdollisuudet eivät muutoksen johdosta heikkene.
Jakokunnan rasitteena oleva venevalkama on merkitty LV –alueeksi.
Alueen lähellä on Rukan matkailukeskuksen ja Kuusamon monipuoliset ja kattavat latu-, kelkkailu-, pyöräily-, yms. reitit, joihin alue on kohtuudella yhdistettävissä.

Vaikutukset sosiaalisiin oloihin
Rakentaminen ja rakennusten sekä alueiden kunnossapito tarjoavat alueelle hieman
työmahdollisuuksia, joten sosiaaliset vaikutukset ovat myönteisiä. Alue on joka tapauksessa vilkkaassa käytössä olevan Rukan matkailukeskuksen välittömässä läheisyydessä ja yleisten teiden lähellä. Rakentaminen ei estä muiden vastaavassa asemassa olevien tilojen vastaavanlaista rakentamista. Alueen ja lähistön matkailu- ym.
yritysten työntekijöiden käyttöön on kaavaan merkitty pysyvän asumisen rakennuspaikkoja. Työn tekeminen on viime vuosina monilla aloilla muuttunut paikasta riippumattomaksi etä- tai hybridityöksi. Alueen sijainti Rukan lähellä, puhdas ja miellyttävä
luonto ja ympäristö sekä kohtuulliset tietoliikenneyhteydet tarjoavat tähän hyvät mahdollisuudet.
Vaikutukset kulttuuriin
Alue on jo kaavoitettu ja tiestön ja polkujen osalta rakentunut. Metsät ovat käsiteltyjä
talousmetsiä. Muutos ei aiheuta merkittäviä muutoksia rantamaisemaan. Rakentaminen tukee ja täydentää ympäristön asutusta ja loma-asutusta. Alueelta ei ole löydetty
kulttuuri- tai rakennushistoriallisia kohteita. Löydetyt muinaismuistokohteet on otettu
huomioon aluevarauksissa ja kaavamääräyksissä.
Muut kaavan merkittävät vaikutukset
Kaavalla eikä kaavanmuutoksella ei ole merkittäviä muita vaikutuksia.

5.5. Ympäristön häiriötekijät
Alue on vilkkaiden Rukan ja Juuman retkeily- ja matkailualueiden läheisyydessä ja
välissä, mikä ajoittain aiheuttaa lievää häiriötä. Rukalle ihmiset kuitenkin osittain hakeutuvat juuri hyvien palvelujen, harrastusmahdollisuuksien ja yhteyksien vuoksi, joten häiriöt koetaan todennäköisesti vähäisiksi. Kelkkailun lisääntyminen saattaa aiheuttaa vähäistä melua järvillä ja maastossa, mutta ohjattuna ja reiteillä pysyvänä
vaikutus on vähäistä. Moottoriveneily Kantojärvellä on vähäistä. Juumantie ja valtatie
5 aiheuttavat hieman liikennemelua alueelle.

5.6. Kaavamerkinnät ja –määräykset
Kaavamerkinnät ja –määräykset ovat kaavakartalla. Kaavassa on käytetty ympäristöministeriön 1.5.2000 voimaan astuneen asetuksen mukaisia merkintöjä.

5.7. Nimistö
Kaavatiet nimetään kaavassa aiemman mukaisesti ja tarkemmin tarvittaessa rakennuslupien yhteydessä.
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6.1. Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat
Muutoksen ja laajennuksen vähäisen luonteen ja merkityksen vuoksi ei erillisiä suunnitelmia, määräyksiä tai ohjeita ole laadittu. Kaavan sisältö ortokuvalla on esitetty
ohessa.

Kuva 24 Kaavaluonnos 4.5.2022 ilmakuvalla. (Ortokuva: Maanmittauslaitos, avoimien aineistojen
tiedostopalvelu)

6.2. Toteuttaminen ja ajoitus
Maanomistajat vastaavat kaavan rakentamisen toteuttamisesta. Caruna Oy toteuttaa
sähköhuollon ja Kuusamon Energia- ja vesiosuuskunta vastaa vesi- ja viemärihuollosta osalla aluetta. Alueen lähellä kulkevat yleiset latu-, kelkkailu- ym. reitit ovat kaupungin tai hoitopoolien vastuulla.

- 31 Alue on ominaisuuksiltaan erittäin hyvin asumiseen ja lomarakentamiseen soveltuvaa, luonnoltaan ja maisemiltaan kaunista aluetta, joten toteutus on varsin nopeaa.
Alueen sijainti matkailukeskuksen läheisyydessä ja yleisen tien varrella on erinomainen. Kuitenkin yleismaailmallinen taloustilanne, Kuusamon kaivosasiat yms. saattavat vaikuttaa toteuttamiseen.

6.3. Toteutuksen seuranta
Kaupungin ja valtion eri viranomaiset seuraavat lupakäsittelyn yhteydessä ja muutoin
alueen rakennuskannan yhtenäisyyttä, luonnon kestokykyä, vesistöjen laadun muutoksia, liikennettä jne ja tekevät niiden perusteella johtopäätöksiä ja päätöksiä kaavan
toteuttamisesta.
Kuusamossa, 4.5.2022(luonnos), … 202 ..(ehdotus)

DI (maanmittaus, YKS 124)
Kimmo Mustonen
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SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE
KANTOJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS
KUUSAMON KAUPUNKI (305)
VIRRAN KYLÄ (422)
Soini 305-422-4-10
Junnula 305-422-4-11
Ullanpirtti 305-422-4-31
Hopeapurnu 305-422-5-69
Maisema 305-422-8-5
Heirola 305-422-8-37
Oppositio 305-422-9-20
Aurinkoranta 305-422-9-37
Kantoranta 305-422-9-38
SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET
Kaavoitustyön tarkoituksena on muuttaa kaavaa siten, että osoitetaan pysyvälle
asumiselle rakennuspaikkoja, laajennetaan kaavaa sen sisällä oleville alueille ja päivitetään rakennusmääräykset. Alueen yleissijaintia ja muutettavia alueita osoittavat
kartat ja ajantasaranta-asemakaava ovat ohessa.

Alueen yleissijainti ja muutettavat alueet
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Voimassa oleva ranta-asemakaava sekä lähistön kaavat
SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT, TEHDYT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT
Oulun lääninhallitus on 12.7.1989 vahvistanut alueen ensimmäisen rantakaavan.
Osa kortteleista jäi tällöin vahvistamatta, mutta tehdyn valituksen johdosta yksi palautui kaavaan. Kaavaa on muutettu korttelin 11 ym. osalta yhdyskuntatekniikan lautakunnan 26.11.2008 § 173 hyväksymällä muutoksella, korttelin 24 ym. osalta
22.6.2011 § 92 hyväksytyllä muutoksella ja kortteleita 19-22 ja 29 ym. koskevan muutoksen ja laajennuksen osalta 24.8.2016 § 149. Viimeksi mainittu päätös vahvistui
Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa 23.5.2018.
Rukan osayleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 25.2.2004 § 4. Tämä
kaava on varsin yleispiirteinen.
Kuusamon strateginen yleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa
14.11.2016 § 76 ja uudelleen muotovirheen vuoksi 13.12.2016 § 81. Pohjois-Suomen
hallinto-oikeus kumosi päätöksen osittain ja Korkein Hallinto-oikeus vahvisti kumoamisen mm. kaivoskieltoa koskevan aluerajauksen osalta. Sen ohjausvaikutusta on
ryhdytty soveltamaan Kuusamon kaupunginhallituksen päätöksellä mm. rakennusoikeuden osalta. Tämä yleiskaava ei koske kuitenkaan Rukan yleiskaavan aluetta.

- 36 Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa
11.6.2003, vahvistettu Ympäristöministeriössä 17.2.2005 ja tullut lainvoimaiseksi
KHO:n päätöksellä 25.8.2006. Siinä alueella ei ole erityisiä varauksia. Maakuntakaava on ohjeena yleis- ja asemakaavoja laadittaessa ja muutettaessa. Vaihemaakuntakaavoituksen 1. osa on hyväksytty maakuntavaltuustossa 2.12.2013 ja vahvistettu
Ympäristöministeriössä 23.11.2015. 2. vaihemaakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 7.12.2016. 3. vaihemaakuntakaavan kaavaehdotus on ollut nähtävillä
28.3.-27.4.2018 ja kaava hyväksytty 11.6.2018. Korkein hallinto-oikeus (KHO) on
17.1.2022 antanut päätöksensä valituksista, jotka on hylätty. Kaava on lainvoimainen.
VAIKUTUSALUE
Kaavan välittömät vaikutusalueet ovat varsinaiset muutos- ja laajennusalueet välittömine lähistöineen. Välillisiä vaikutuksia voi olla vesistöjen rantojen ja lähialueiden
omistajille, haltijoille ja muille liikkujille. Vaikutus on vähäinen, koska uusia rakennuspaikkoja ei muodostu ja muutenkin muutokset ovat pieniä.
OSALLISET
- maanomistajat ja asukkaat
kaava-alueen ja lähialueiden maanomistajat
lähialueiden loma-asukkaat
matkailijat, kalastajat, veneilijät, hiihtäjät, moottorikelkkailijat jne
- kaupungin hallintokunnat
maankäyttö
rakennusvalvonta
ympäristötoimi
tekninen toimi
elinkeinotoimi
- yhdyskuntatekniikka
Caruna Oy
Kuusamon Energia- ja vesiosuuskunta
- viranomaiset
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Pohjois-Pohjanmaan liitto
Pohjois-Pohjanmaan museo
- kuusamolaiset ja alueelliset seurat ja yhdistykset
TIEDOTTAMINEN
Muutoksen vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tiedotetaan kirjeillä lähialueen maanomistajille, kuulutuksella ja informaatiolla muille osallisille. Samalla pidetään nähtävillä kaavan valmisteluaineisto ja kaavaluonnos, jolloin pyydetään tarvittavat lausunnot. Kaava-aineisto pidetään koko ajan nähtävillä kaavan laatijan kotisivuilla www.kimmokaava.fi. Kaavaehdotuksesta tiedotetaan MRL:n edellyttämällä tavalla.
OSALLISTUMINEN
Osallistuminen hoidetaan lähinnä neuvotteluilla, keskusteluilla ja lausuntopyynnöillä
kaavoittajan ja osallisten kanssa. Kaavoittajan yhteystiedot toimitetaan kaikille osallisille eri vaiheissa ja kehotetaan olemaan yhteydessä.
VIRANOMAISYHTEISTYÖ
Osallistuminen hoidetaan lähinnä neuvotteluilla, keskusteluilla ja lausuntopyynnöillä
kaavoittajan ja viranomaisten kanssa.
SELVITETTÄVÄT VAIKUTUKSET
- vaikutukset rakennettuun ympäristöön
- palveluihin
- virkistykseen ja matkailuun
- liikenteeseen
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- vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön. Vaikutukset on selvitetty aiempien rantakaavoitusten ja yleiskaavoitusten yhteydessä.
- maisemaan
- luonnonoloihin (kasvillisuus, eläimistö, luontotyypit)
- luonnon monimuotoisuuteen
- pinta- ja pohjavesiin
- maa- ja metsätalouteen
- vaikutukset talouteen
- valtion ja kaupungin 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 vaikutusten arvioinnin. Niitä tarkastellaan työn kuluessa kaavoittajan, kaupungin ja viranomaisten välisissä palavereissa ja lausunnoissa.
VAIHTOEHDOT
Eri vaihtoehtoja ei tulla laatimaan, koska kaavan rakenne ja rakennuspaikkojen määrät säilyvät ennallaan. Luonnon merkittävimmät ominaispiirteet säästyvät, pohjavesien säilyminen ei vaarannu ja alueen retkeilykäyttö on edelleen mahdollista.
KAAVOITUKSEN KULKU, AIKATAULU JA PÄÄTÖKSENTEKO
Pohjakartan ajantasaistus, maastokäynnit
06-09 / 2021
Muutoksen vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tiedotetaan kirjeillä lähialueen maanomistajille, kuulutuksella ja informaatiolla muille osallisille. Kaavan valmisteluaineisto ja kaavaluonnos pidetään nähtävillä. Pyydetään tarvittavat lausunnot.
05-06 / 2022
Kaavaehdotus, asiakirjojen viimeistely, havainnollistamisen parantaminen ja mahdolliset erillisselvitykset
06-09 / 2022
Kaavaehdotus nähtävillä maankäyttö- ja rakennuslain 65 § mukaisesti, esittelyt osallisille, viranomaisneuvottelu tarvittaessa
10-12 / 2022
Kaavanmuutoksen hyväksyminen yhdyskuntatekniikan lautakunnassa
01-02 / 2023
Suunnitelmia ja asiakirjoja tarkennetaan jatkuvasti työn kuluessa. Neuvotteluista ja
osallistumisesta pidetään pöytäkirjaa. Tärkeimmät asiat dokumentoidaan kaavaselostuksessa.
YHTEYSTIEDOT
KAAVOITTAJA:

KAUPUNKI:

Kimmo Mustonen
DI (maanmittaus, YKS 124)
0400 703 521
kimmo.mustonen@kimmokaava.fi

KimmoKaava
Kitkantie 34 F 40
93600 KUUSAMO
www.kimmokaava.fi

Pekka Räisänen
kaavoitusteknikko

Kuusamon kaupunki
Maankäyttö

- 38 040 756 7881
pekka.raisanen@kuusamo.fi
www.kuusamo.fi

Kaiterantie 22
93600 KUUSAMO

PALAUTE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA
Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi esittää kaupungin virkamiehille
tai kaavoittajalle.
Kuusamossa, 4.5.2022, täydennetty viimeksi …. 2022

DI (maanmittaus, YKS 124)
Kimmo Mustonen

