OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SUUNNITELMANNIMI JA SUUNNITTELUALUE
KUUSAMON KAUPUNKI
ONKERNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS KORTTELEISSA 1, 4, 7, 9JA 11 SEKÄ NIIHIN LIITTYVILLÄ VIRKISTYS- JA SUOJELUALUEILLA JA LAAJENNUS KIINTEISTÖLLÄ
305-416-92-27

SUUNNITTELUTEHTÄVÄN
MÄÄRITTELYJA TAVOITTEET
Kaavoitustyön tarkoituksena on muuttaa ja laajentaa kaavaa siten, että se vastaa täman hetken kaavamääräyksiä, maanomistustilannetta ja rakentamisoikeuden määrää
vastaavilla alueilla. Alueen sijainti ja koko voimassa oleva kaava on ohessa. Samalla
kaavaa laajennetaan itään.

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT,TEHDYT SELVITYKSETJA AIEMMAT SUUNNITELMAT
Alueen ranta-asemakaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 17. 3. 1986 ja vahvistettu lääninhallituksessa 4. 9. 1987. Osittainen muutos ja laajennus on hyväksytty yhdyskuntatekniikan lautakunnassa 26. 11. 2013. Maakuntakaava on vahvisteHu 17. 2. 2005

ja Rukan osayleiskaava hyväksytty valtuustossa 3. 4. 2007 § 15.

VAIKUTUSALUE
Kaavan välitön vaikutusalue on varsinainen kaava-alue. Välillisiä vaikutuksia on lähi-

alueen maanomistajille, asukkaille, matkailijoille, lomanviettäjille, retkeilijöille jne.

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
Fortum Sähkönsiirto Oy
Kuusamon Energia- ja vesiosuuskunta
- viranomaiset

Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus
Pohjois-Pohjanmaan liitto
Pohjois-Pohjanmaan museo
Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos
kuusamolaiset seurat ja yhdistykset

TIEDOTTAMINEN
Muutoksen ja laajennuksen vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

tiedotetaan kirjeillä lähialueen maanomistajille, kuulutuksella ja informaatiolla muille
osallisille. Samalla esitellään alustavat luonnokset, jotka pidetään nähtävillä. 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 keskusteluilla ja lausuntopyynnöillä kaavoittajan ja
viranomaisten kanssa. Neuvottelut koskevat korkeintaan Natura -alueita

SELVITETTÄVÄT
VAIKUTUKSET
vaikutukset rakennettuun ympäristöön
palveluihin
virkistykseen ja matkailuun
liikenteeseen
tekniseen huoltoon

- vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön.

Uusi luontoselvitys on laadittu erityi-

sesti vaikutuksista Natura -alueeseen
maisemaan

luonnonoloihin (kasvillisuus, eläimistö, luontotyypit)
luonnon monimuotoisuuteen
vesistöihin

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

VAIKUTUSTENARVIOINNINMENETELMÄT
Kaavan laatija suorittaa vaikutusten arvioinnin. Niitä tarkastellaan työn kuluessa kaavoittajan, kaupungin ja viranomaisten välisissä palavereissa. Työssä käytetään tarvit-

taessa asiantuntija-apua erityisesti luonnonoloihin ja Naturaan kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa ja muilla osasektoreilla.

VAIHTOEHDOT
Ranta-asemakaava noudattaa pääpiirteissään toimintojen sijoittelun osalta olemassa
olevaa kaavaa. Rakennusoikeutta lisätään tonteille hieman. Muutosalueella tonttien

määrävähenee. Merkittäviä eri vaihtoehtoja ei tulla laatimaan. Laajennusalueella tutkitaan eri vaihtoehtoja uuden tontin sijainnista, jotta vaikutukset Natura -alueeseen
olisivat mahdollisimman vähäiset. Korttelit ja tontit sijoitetaan siten, että luonnon merkittävimmät ominaispiirteet säästyvät ja alueen retkeily- ja matkailukäyttö parantuu
alueen reittien tultua rakennetuiksi.

KAAVOITUKSENKULKU, AIKATAULU JA PÄÄTÖKSENTEKO
Luonto- ja maisemaselvitys, pohjakartan täydentäminen
07-08/2019

Muutoksen vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tiedotetaan
kirjeillä lähialueen maanomistajille, kuulutuksella ja informaatiolla muille osallisille.
Alustavat luonnokset pidetään nähtävillä. Pyydetään tarvittavat lausunnot.
10. 9. -9. 10. 2020

Suunnitelmia tarkennetaan saadun palautteen perusteella. Kaavaehdotuksen laatiminen, asiakirjojen viimeistely
10-12/2020

Kaavaehdotus nähtävillämaankäyttö-ja rakennuslain 65 § mukaisesti, esittelyt osallisille, viranomaisneuvottelu

tarvittaessa

01-02/2021

Kaavanmuutoksen hyväksyminen yhdyskuntatekniikan lautakunnassa
03-05/2021

Suunnitelmia ja asiakirjoja tarkennetaan jatkuvasti työn kuluessa. Neuvotteluista ja
osallistumisesta pidetään pöytäkirjaa. Tärkeimmät asiat dokumentoidaan kaavaselos(uksessa.

YHTEYSTIEDOT
KAAVOITTAJA:

Kimmo Mustonen

KimmoKaava

Dl (maanmittaus, YKS 124)

Kitkantie 34 F 40
93600 KUUSAMO
www.kimmokaava.fi

0400 703 521
kimmo, mustonen@kimmokaava. fi

KAUPUNKI:

Jarkko Tammi

yhdyskuntajohtaja

Pekka Räisänen
kaavoitusteknikko

0405645716
Earkko. tammi@kuusamo. fi

040 759 4218
93600 KUUSAMO
pekka. raisanen@kuusamo. f! www.kuusamo. fi

Kuusamon kaupunki
Maankäyttö
Kaiterantie 22

PALAUTE OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA
Palaute annetaan lähinnä kaavoittajalle ja kaupungin virkamiehille.
Kuusamossa, 6. 8.2020, täydennetty viimeksi 3. 9. 2020
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