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1 JOHDANTO 

Pyhäjärvellä kaivostoiminta on loppumassa lähivuosina, koska Pyhäsalmen kaivoksen 
malmi ehtyy näillä näkymin vuonna 2019, jonka jälkeen toimintaa jatketaan rikastus-
hiekka-alueelle B-altaaseen varastoidun pyriitin rikastuksella arviolta vuoteen 2026 
saakka. 

Kaivos ja sitä ympäröivät maa-alueet tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia sekä uusille 
innovatiivisille hankkeille että vakiintuneille, uusia toimintatapoja tavoitteleville toimi-
joille. Kaivoksen tiloihin on selvitetty ja selvitetään useita uusiokäyttömahdollisuuksia, eli 
alueella tehdään töitä sen eteen, että tiloilla ja osaamisella on käyttöä myös tulevaisuu-
dessa. 

Kaivostoiminnan loputtua kaivoksen paikalle alkaa syntyä Pyhäjärven Callio, maailmanlaa-
juisesti ainutlaatuinen, monialainen toimintaympäristö, joka tarjoaa monipuolisia menes-
tymisen mahdollisuuksia sekä uusille innovatiivisille hankkeille, että vakiintuneille, uusia 
toimintatapoja tavoitteleville yrityksille, samoin kuin koulutus-, tutkimus- ja tuotekehitys-
toiminnalle. (https://www.pyhajarvi.fi/pyh%C3%A4j%C3%A4rven-callio-0  4.5.2018) 

Vapautuviin kaivostiloihin, kaivosalueelle ja sen lähiympäristöön on suunniteltu monen-
laista toimintaa. Varteenotettavimmat ja pisimmällä kehitystyössä olevat hankkeet ovat 
tällä hetkellä: 

• Data Center kaivoksessa 

• Kaivos energiavarastona 

• hiukkastutkimus-hanke 

Kaikki em. kolme hanketta edellyttävät myös maanalaisen että maanpäällisen asemakaa-
van laadinnan. Maanalaiset tila- ja aluevaraukset osoitetaan maanalaista asemakaavaa 
koskevalla kartalla ja maanpäällisten toimintojen osalta asemakaavan laajennusta koske-
valla kartalla. Kokonaisuus tarkastellaan tällä yleiskaavallisella tarkastelulla. 

Kaivoksessa toimii tällä hetkellä mm. Oulun yliopiston ja Jyväskylän yliopiston toteuttama 
EMMA-koe (tasolla -75m). Lisäksi luolasto-olosuhteisiin on tutkittu mahdollisuutta kasvin-
viljelyyn. Luonnonvarakeskus (LUKE) käynnisti vuoden 2017 alussa Pyhäjärven Kehitys 
Oy:n ja Pyhäsalmi Mine Oy:n kanssa tutkimuksen, jossa selvitetään kasvinviljelyn mahdol-
lisuuksia kaivostoiminnalta vapautuvissa tiloissa. (”Noin sadan neliömetrin kokoinen kas-
vintuotantotila tulee 600 metrin syvyyteen, jossa on jo ennestään sähkö- ja valokuituyh-
teydet sekä huoltotilat”, sanomalehti Kaleva 29.1.2017.) 

Alueelle kaavaillut suunnitelmat, tarvittavan infrastruktuurin yleis- ja rakentamissuunni-
telmat ja niiden vaikutukset täsmentyvät tämän kaavaprosessin aikana. Osayleiskaavan 
tulee olla riittävän yleispiirteinen, jotta alueen kehittymisen myötä tulevat uudet mahdol-
liset hankkeet voidaan toteuttaa joustavasti. 

 

https://www.pyhajarvi.fi/pyh%C3%A4j%C3%A4rven-callio-0
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Data Center kaivoksessa 

”Datakeskus eli palvelinkeskus (myös tietokonesali tai konesali) on huone tai rakennus, 
jossa on useita tietokoneita ja niiden oheisjärjestelmiä, jotka tallentavat ja käsittelevät 
suuria määriä dataa. Niissä voi olla suurimmillaan useita satoja tuhansia yksittäisiä palve-
limia ja sähkönkulutus voi olla useiden megawattien luokkaa” (Wikipedia). 

Pyhäjärvellä olisi tarjota Datakeskuksen paikaksi ainutlaatuiset tilat, myös maan alle aina 
syvyyteen 1 430 m saakka. Hankkeesta on toteutettu esiselvitys - Pyhäjärvi Data Center 
Campus Pyhäsalmen kaivoksen hyödyntämisestä datakeskuksen sijoituspaikaksi. Esiselvi-
tyksen pohjalta konesalien sijoituspaikkoja tarvitsevat toimijat pystyvät arvioimaan alu-
een tiloja ja ympäristöä sijoittumiskohteena.  

Esiselvityksen perusteella Data Centerin sijoittamisen kannalta paras vaihtoehto on Kei-
teleentien länsipuolella Pyhäjärven läheisyydessä, kaivoksen ollessa tien itäpuolella. Koh-
teessa on sekä maanpäällinen että maanalainen osuus. Kohteessa on paljon tilaa hyödyn-
nettävissä (60 ha) ja kyseessä on ns. Greenfield kohde. Kohteeseen on sijoitettu maanalai-
nen osuus lähelle maanpintaa. Syvemmälle maanalle meneminen kasvattaa kustannuksia 
– sähkön syöttö, tilat ja jäähdytyksen järjestäminen, ja myös tästä syystä syvälle maan alle 
meneminen ei tuo merkittävää hyötyä. Alueella olemassa oleva infrastruktuuri, hyödyn-
nettävät tilat sekä osaaminen ja laitteisto maanalaisuuteen liittyen ovat selkeitä kilpailu-
valtteja. Esimerkiksi kaivoksen pumppuasema järvenrannalla voidaan hyödyntää jäähdy-
tysvedenottopaikkana.  Yhtenä mielenkiintoisena seikkana on lisäksi datakeskuksesta syn-
tyvän hukkalämmön hyödyntämisen potentiaaliset kohteet. 

 

Kuva 1. Periaatekuva maanpäällisten ja –alaisten  toimintojen sijoittumisesta alueelle (Pyhäjärvi Data Center 
Campus, CTS Enteg). 
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Kaivos Energiavarastona 

Kaivos Energiavarastona on Pyhäjärven Kehitys Oy:n hallinnoima hanke, jonka tavoitteena 
on selvittää Suomen sähköntuotantojärjestelmään optimoidun tulevaisuuden pump-
pusäätövoimalaitoksen konseptin toimintamalli sijoitettuna Pyhäsalmen kaivokseen. 

Pyhäsalmen kaivosympäristö on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen, koska mahdollisuus 
on jopa 1400 m pudotuskorkeuteen. Alueella on riittävän suuri avolouhos yläaltaaksi so-
veltuvaksi sekä maanalainen olemassa oleva infrastruktuuri. Pumppuvoimalaitos on Eu-
roopassa yleinen sähkön varastoimisen muoto. Suomessa pumppuvoimalaitosten mah-
dollisuudet ovat erittäin rajatut maanpinnan vähäisten korkeuserojen ja esimerkiksi luon-
nonarvojen vuoksi, joten sopivia kohteita ei juurikaan ole.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 2. Periaatekuva säätövoimalan sijoittumisesta alueelle. Vesi johdetaan ylävesialtaasta maanalaista put-
kistoa pitkin pystysuuntaiselle pudotusputkelle, missä vesimassat pudotetaan alas aina 1500 metrin syvyyteen 
ja pumpataan jälleen yläaltaalle edullisemmalla ”yösähköllä”. Suunnitelma perustuu suljettuun vedenkiertoon 
(https://callio.info/fi/). 

Hiukkastutkimus-hanke 

Hiukkastutkimus-hankkeessa suunnitellaan syvälle maan alle sijoitettavan suuren hiuk-
kasfysiikan tutkimuskeskuksen perustamista Eurooppaan. Pyhäsalmen kaivos Pyhäjär-
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vellä on ollut vahvassa asemassa ehdolla olevien sijoituspaikkojen joukossa. Hanke on ol-
lut vireillä useamman vuoden ja sen asemakaavoituksesta on pidetty viranomaisneuvot-
telu 26.1.2012, minkä jälkeen hanke on odottanut sijoituspäätöksiä. 

Pyhäjärven kaupungin tavoitteena on kaavoituksella luoda edellytykset hankkeiden to-
teuttamiselle ja mahdollistaa niiden rakennustöiden käynnistäminen.  

2 SUUNNITTELUALUE 

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 §:n mukaan ”kaavaa laadittaessa tulee riittävän 
aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoituksen  ja merkityksen nähden tarpeellinen suun-
nitelma  osallistumis-  ja  vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavan vaikutusten arvioin-
nista”. 

Suunnittelualue sijaitsee Pyhäjärven keskustasta kaakkoon, rajautuen pohjoisessa n. 300 
metrin etäisyydellä Kiuruvedentiestä sijaitsevaan voimalinjaan, idässä Ruotasen kylään, 
etelässä Niemelänrannan asemakaava-alueeseen ja lännessä Pyhäjärveen. Suunnittelu-
alueen likimääräinen sijainti on esitetty kuvassa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 3. Suunnittelualueen (punainen ympyrä) likimääräinen sijainti 

3 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 

3.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet eli VAT:t ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain 
(132/1999) mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Valtion ja kuntien viran-
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omaisten on otettava tavoitteet huomioon toiminnassaan ja edistettävä niiden toteutta-
mista.  Viranomaisten tulee myös arvioida toimenpiteidensä vaikutuksia valtakunnallisten 
alueidenkäyttötavoitteiden suhteen. 

Valtioneuvosto on tehnyt päätöksen uusista valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 
14.12.2017. Päätös korvaa valtioneuvoston vuonna 2000 tekemän ja 2008 tarkistaman 
päätöksen. Valtioneuvoston päätös tuli voimaan 1.4.2018. 

Keskeiset teemat uusissa valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa ovat toimivat yh-
dyskunnat ja kestävä liikkuminen, tehokas liikennejärjestelmä, terveellinen ja turvallinen 
elinympäristö, elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat ja uusiutu-
miskykyinen energiahuolto. 

3.2 Maakuntakaava 

Hankealueella on voimassa Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava. Maakuntakaava on vah-
vistettu 17.2.2005. Maakuntakaavan keskeisin oikeusvaikutus on, että se on ohjeena laa-
dittaessa tai muutettaessa kunnan yleiskaavaa ja asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muu-
toin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. Voimassa olevassa maakuntakaa-
vassa suunnittelualue sijaitsee Pyhäjärven taajamatoimintojen alueen (A) etelälaidalla. 
Suunnittelualue on osoitettu ek-merkinnällä kaivosalueeksi. Kaava-alueen länsipuolella 
Pyhäjärvi ranta-alueineen on osoitettu luonnon monikäyttöalueeksi ja maiseman kan-
nalta tärkeäksi alueeksi. Suunnittelualueen itäpuolelta on osoitettu kulkevaksi moottori-
kelkkailureitti. 

 

 
Kuva 4.Ote Pohjois-Pohjanmaan voimassa olevasta maakuntakaavasta (lähde: Pohjois-Pohjanmaan liitto). 
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KAIVOS  

Merkinnällä osoitetaan toiminnassa olevat kaivokset. 

 

TAAJAMATOIMINTOJEN ALUE  

Merkinnällä osoitetaan asumisen, palvelujen, teollisuus- ja muiden työpaikka-alueiden 
ym. taajamatoimintojen sijoittumisalue ja laajentumisalueita. 

LUONNON MONIKÄYTTÖALUE 

Merkinnällä osoitetaan virkistyskäytön kannalta kehitettäviä, arvokkaita luontokohteita 
sisältäviä aluekokonaisuuksia. Pyhäjärvi ranta-alueineen on osoitettu luonnon monikäyt-
töalueeksi. 

Alueen maankäyttöä suunniteltaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota luontoalueiden 
virkistys-käyttömahdollisuuksien edistämiseen, niiden välisten reitistöjen muodostami-
seen sekä maisema- ja ympäristöarvojen säilymiseen. 

 

KULTTUURIYMPÄRISTÖN TAI MAISEMAN VAALIMISEN KANNALTA TÄRKEÄ ALUE  

Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ja rakennetun kult-
tuuriympäristön alueet. 

 

Suunnittelumääräykset:  

Alueiden suunnittelussa ja käytössä tulee edistää alueiden maisema-, kulttuuri- ja luonnonperintö-

arvojen säilymistä.  

Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa on otettava huomioon maisema-alueiden ja rakennettujen 

kulttuuriympäristöjen kokonaisuudet ja ominaislaatu. Alueiden erityispiirteitä, kuten avoimien pel-

toalueiden säilymistä arvokkailla maisema-alueilla, tulee vaalia. 

 

Maakuntakaavan yleisiä suunnittelumääräyksiä: 

RANTOJEN KÄYTTÖ  

Kehittämisperiaatteet:  

Turvataan tasapuoliset mahdollisuudet ranta-alueiden käyttöön varaamalla rantaa riittä-
västi yleiseen virkistykseen. Varaudutaan loma-asutuksen kasvun jatkumiseen ja eri tyyp-
pisten loma- 

asuntoalueiden kysyntään: perinteinen omarantainen asutus järvialueilla, tiivis lomakylä-
tyyppinen asutus merenrannikolla ja matkailukeskusten läheisyydessä. Tavoitteena on hy-
vien vapaa-ajan ympäristöjen muodostaminen tasapuolisesti eri käyttäjäryhmille.  
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Rakentamista ohjataan sietokyvyltään hyville rannoille. Rakentamattomien ja pienten ve-
sistöjen  

rannoille rakentamista ei suosita. Maisemallisesti keskeiset ja arat rannat jätetään raken-
tamisen ulkopuolelle.  

Vakituisen asumisen ja loma-asutuksen sijoittumisessa suositaan kyläkeskusten, taaja-
mien ja matkailukeskusten läheisyyttä. Suunnitelmallisella asuntorakentamisella tuetaan 
erityisesti maaseudun asutuksen ja palvelujen säilymistä. 

Yleisiä suunnittelumääräyksiä:  

Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee ottaa huomioon ranta-alueen ympäristö-
olosuhteet, vesihuollon järjestäminen sekä rakennusoikeuden, yhteiskäyttöalueiden ja 
yleisten alueiden tasapuolinen jakautuminen eri maanomistajille. Yksityiskohtaisemmissa 
kaavoissa voidaan enintään puolet rantaviivasta osoittaa rakennusmaaksi. Pienissä vesis-
töissä rantarakentamisen mitoituksessa tulee lisäksi ottaa huomioon vesistön sietokyky ja 
vesipinta-ala. Pienissä saarissa mitoituksen tulee perustua saaren pinta-alaan. 

1.vaihemaakuntakaava 

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistaminen on aloitettu syksyllä 2010. Maakun-
takaavan uudistamisen pääteemana on energia, joka on ilmastonmuutoksen hallinnan 
kannalta keskeinen alueidenkäytöllinen kysymys. Siihen sisältyy sekä energian tuotan-
toon että kulutukseen liittyvä alueidenkäytön yleispiirteinen ohjaus: mm. energian tuo-
tantoalueet (maa- ja merituulivoima, turve, bioenergian tuotanto). 1. vaihemaakunta-
kaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 2.12.2013. Ympäristöministeriö on vahvista-
nut 1. vaihemaakuntakaavan 23.11.2015. 1. vaihemaakuntakaava on lainvoimainen. 

2. vaihekaava 

kulttuuriympäristö, maaseudun asutusrakenne, virkistys ja matkailu, jätteenkäsit-
tely.  Kaava on tullut vireille 2013. 2.vaihemaakuntakaava on hyväksytty 7.12.2016 ja on 
lainvoimainen. 

3. vaihekaava 

kiviaines- ja pohjavesialueet, mineraalivarat ja kaivokset, tarvittavat tuulivoima ym. päivi-
tykset. Kaava on tullut vireille tammikuussa 2016. 3. vaihemaakuntakaava on hyväksytty 
maakuntavaltuustossa 11.6.2018 ja määrätty tulemaan voimaan maakuntahallituksessa 
5.11.2018 maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n nojalla. 
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Kuva 5.Ote maakuntakaavojen yhdistelmäkartasta 5.11.2018. (lähde: Pohjois-Pohjanmaan liitto). 

 
Kaivosalue on osoitettu ek-1-merkinnällä. 

Merkinnällä osoitetaan kaivosalue, jota kehitetään kansainvälisen tieteellisen tutkimus-
keskuksen sijoituspaikkana.  

 
Mineraalivarantoalue 

Merkinnällä osoitetaan sellaisia vyöhykkeitä, joissa on todettu merkittäviä malmi- ja mi-
neraalivarantoja. 

Maakuntakaavan keskeisin oikeusvaikutus on, että se on ohjeena laadittaessa tai muutet-
taessa kunnan yleiskaavaa ja asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin 
alueiden käytön järjestämiseksi. Maakuntakaava toteuttaa osaltaan valtakunnallisia alu-
eidenkäyttötavoitteita. 

Kaavassa on osoitettu maankäyttö- ja rakennuslain 25§:n mukaan Pohjois-Pohjanmaan 
alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet. Aluevarauksia on osoitettu vain siltä 
osin ja sillä tarkkuudella kuin alueiden käyttöä koskevien valtakunnallisten tai maakunnal-
listen tavoitteiden kannalta tai useamman kuin yhden kunnan alueiden käytön yhteenso-
vittamiseksi on tarpeen. 
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3.3 Yleis- ja asemakaava 

Suunnittelualueen länsilaidalla on voimassa Pyhäjärven rantojen osayleiskaava vuodelta 
2001 sekä itäosassa osayleiskaavan laajennus ja tarkistus välillä Ruotanen-Niemelänranta 
vuodelta 1992. 

Suunnittelualue rajautuu idässä Ruotasen asemakaavaan. Asemakaavassa Ruotasen kai-
vosalue on osoitettu kaavamerkinnällä T-teollisuusalue. Suunnittelualueen keskelle on vi-
reillä asemakaava (Ruotasen asemakaavan laajennus ja Ruotasen maanalainen asema-
kaava). Alueen eteläosassa on Niemelänrannan asemakaava. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 6.Ote Pyhäjärven rantojen osayleiskaavasta. Suunnittelualue rajattu sinisellä. 

 
SUOJAVIHERALUE  

Kaivoksen vesialtaiden ympärille on osoitettu EV-suojaviheralue. 
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MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE. 

Alue on tarkoitettu maa- ja metsätalouden harjoittamiseen. Loma-asutusta tai pysyvää 
asutusta ei saa sijoittaa rantavyöhykkeelle. Rantavyöhykkeen rakennusoikeus on siirret-
ty RA-, AM-, RM- ja AP-alueille. Rantavyöhykkeen ulkopuolella on sallittu haja-asutusluon-
toinen rakentaminen. 

MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE, JOLLA ON ERITYISTÄ ULKOILUN 
OHJAAMISTARVETTA. 

Alue on tarkoitettu pääasiassa maa- ja metsätaloudenharjoittamiseen, jolle suuntautuu 
tai on odotettavissa myös ulkoilukäyttöä. Alueelle saa rakentaa vain maa-ja metsätaloutta 
palvelevia rakennuksia. 

LOMA-ASUNTOALUE. 

Alue on tarkoitettu loma-asuntojen rakentamiseen. Rakennuspaikalle saa rakentaa loma-
asunnon, saunan, savusaunan ja talousrakennuksia. Rakennuspaikalle saa rakentaa enin-
tään neljä rakennusta. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 150 k-m2. 

Loma-asunnon ja saunan yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 120 k-m2. Saunara-
kennus saa olla enintään 20 k-m2. Olemassa olevia rakennuksia tai niiden osia saadaan 
korjata uudisrakentamiseen verrattavalla tavalla sen estämättä mitä on määrätty raken-
nuspaikan rakennusoikeudesta. 

OLEMASSA OLEVA LOMA-ASUNTO. 

 

OHJEELLINEN MOOTTORIKELKKAREITTI. 

 

OHJEELLINEN ULKOILUREITTI. 

 

Suunnittelualue rajautuu idässä Ruotasen asemakaavaan. Asemakaavassa Ruotasena kai-
vosalue on osoitettu kaavamerkinnällä T-teollisuusalue. 

3.4 Rakennusjärjestys 

Pyhäjärven rakennusjärjestys on tullut voimaan vuonna 2008 (KV 30.06.2008, 43§). 

3.5 Asemakaavan perusselvitykset   

Kaavoitusta varten tarvittavat lähtötiedot saadaan-pääosin Pyhäjärven kaupungilta.  
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4 OSALLISET 

Maankäyttö- ja rakennuslain 62 § mukaan kaavoitukseen osallisia ovat alueen maanomis-
tajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti 
vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa 
käsitellään. Osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavan vai-
kutuksia ja lausua, kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta. Tiivis vuorovaikutus kaa-
van laatijan ja osallisten välillä on perusta työn onnistumiselle. Kaavaprosessin aikana jär-
jestetään MRL:n mukaiset julkiset nähtäville asettamiset, jolloin kunnan asukkailla ja 
muilla osallisilla on mahdollisuus tutustua kaava-aineistoon ja jättää siitä mielipiteitä ja 
muistutuksia. Tässä hankkeessa osallisia ovat mm.: 

• Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus  

• Kainuun ELY-keskus, patoturvallisuusviranomainen 

• Pohjois-Pohjanmaan liitto 

• Kunnan  toimielimet  ja  viranhaltijat,  joiden toimialaa asia koskee  

• Pyhäsalmen kaivos 

• Alueen  ja  lähiympäristön  maanomistajat, asukkaat, yrittäjät, yhdistykset ja yh-
teisöt  

• Jokilaaksojen pelastuslaitos 

• Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 

• Museovirasto ja Pohjois-Pohjanmaan museo 

Kaavasuunnitelmien nähtäville asettamisesta ilmoitetaan julkisilla kuulutuksilla niin kuin 
kunnalliset ilmoitukset Pyhäjärven kaupungissa ilmoitetaan. Ilmoitus julkaistaan sanoma-
lehden, kuntatiedotteen sekä kaupungin virallisen ilmoitustaulun lisäksi internetissä kau-
pungin kotisivulla. 

OAS on nähtävillä Pyhäjärven kaupungintalolla vähintään 15 päivän ajan. Sen jälkeenkin 
OAS:aan voi tutustua Pyhäjärven kaupungintalolla ja siitä voi antaa palautetta koko kaa-
van laatimisen ajan. 

4.1 Viranomaisyhteistyö 

Kaavoituksen alkuvaiheessa ELY-keskuksen ja muiden keskeisten viranomaisten sekä kau-
pungin kesken järjestettiin  viranomaisneuvottelu 16.10.2017. Siinä käsiteltiin kaavahank-
keen yleisiä tavoitteita, osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa ja yleiskaavan tavoitteita ja 
selvitystarpeita. Muita työpalavereja voidaan pitää kaavoituksen eri vaiheessa tarpeen 
mukaan. Viranomaisilta pyydetään lausunnot sekä asemakaavan muutoksen luonnos- 
että ehdotusvaiheessa.  
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4.2 Vaikutusalue 

Yleiskaavan välittömät vaikutukset kohdistuvat suunnittelu- ja erityisesti kaivosalueelle. 
Toiminnasta riippuen vaikutuksia tulee myös laajemmalle alueelle liikenteeseen, elinkei-
noihin ja elinoloihin sekä tätä kautta palveluihin ja väestöön.  

 

5 SUUNNITTELUYÖN AIKATAULU 

 

Ensiksi kartoitetaan lähtötiedot.  

Hankkeen aluksi laaditaan OAS ja sen sisällöstä ja laajuudesta 
keskustellaan tilaajan (ja mahdollisesti Pohjois-Pohjanmaan 
ELY:n ympäristö ja luonnonvarat–vastuualueen) kanssa. Kaa-
vatyön tavoitteet tarkennetaan.  

KAAVALUONNOS 
Kaavatyössä hyödynnetään alueen hankekehitystyön yhtey-
dessä tehtyjä selvityksiä. 

MRL 66§:n edellyttämä viranomaisneuvottelu on pidetty 
16.10.2017. 
Konsultti laatii tilaajalta, osallisilta ja viranomaisilta saadun 
palautteen pohjalta kaavaluonnoksen. Kaavaluonnos 
asetetaan nähtäville ja kaavaluonnoksesta pyydetään 
lausunnot. Konsultti laatii vastineet mielipiteisiin ja 
lausuntoihin. 

Nähtävilläolon aikana järjestetään tarvittaessa 
yleisötilaisuus, jossa osalliset voivat esittää mielipiteensä 
suunnitelmista. 

 

KAAVAEHDOTUS 
Luonnosvaiheesta saadun palautteen pohjalta konsultti 
täydentää ja muokkaa kaavaluonnoksen kaavaehdotukseksi.  

Kaavaehdotus asetetaan nähtäville ja siitä pyydetään lausun-
not. Konsultti laatii vastineet lausuntoihin ja muistutuksiin. 
Pidetään tarvittaessa viranomaisneuvottelu sen jälkeen, kun 
kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävänä ja sitä koskevat 
mielipiteet ja lausunnot on saatu (MRL 66§). 
 

Konsultti laatii vastineet lausuntoihin ja muistutuksiin. 
Kaupunginhallitus käsittelee lausunnot, mahdolliset saadut 

Aikataulu: 

10/2016 

Aikataulu: 

10/2016-02/2019 
 

Aikataulu: 

03-08/2019 
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muistutukset ja niiden vastineet ja päättää voidaanko 
kaavaehdotus esittää kaupunginvaltuustolle 
hyväksyttäväksi. Kaupunginvaltuusto tekee 
hyväksymispäätöksen. 

 

6 YHTEYSHENKILÖT JA –TIEDOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Kaavoittaja: 

Pyhäjärven kaupunki, Tekninen toimi, PL 15 (Ollintie 26), 86801 PYHÄSALMI 
tekninen johtaja Sami Laukkanen  p. 044 445 7684  
sami.laukkanen@pyhajarvi.fi 

 
Kaavakonsultti: 

Sweco Ympäristö Oy, Mäkelininkatu 17 A, 90100 OULU 
arkkitehti Iikka Ranta   p. 040 763 1061 
iikka.ranta@sweco.fi 

 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus: 

Veteraanikatu 1, 90101 Oulu, 
Elina Saine   p. 029 503 8432 
elina.saine@ely-keskus.fi 
http://www.ely-keskus.fi 

 
 
 
 

Kaavoitusasioita voi seurata myös kunnan nettisivuilla http://www.pyhajarvi.fi 
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