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Kuva 1 Alueen sijainti satelliittikuvalla 

 

 Kuva 2 Alueen yleissijainti perinteisellä kartalla 

  Valokuvat: Kimmo Mustonen 15.6.2010, 23.6.2010, 6.-7.8.2010 ja 11.8.2017 
 
  Viistokuvat: Lentokuva Vallas 1.6.2010
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2.1 Kaavaprosessin vaiheet 

Kaavan muuttaminen lähti liikkeelle Koivikon kiinteistön 20:29 aloitteesta v. 2017 kesällä. Muu-
toksesta keskusteltiin jo v. 2010 aloitetun kaavanmuutoksen yhteydessä, mutta silloin tämä 
alue jäi pois työstä. 
 
Kaavan luonnostelu alkoi vuoden 2017 syksyllä maastokäyntien ja alustavien keskustelujen jäl-
keen.  
 
Kaavan vireilletuloilmoitus on julkaistu … 2017. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on 
nähtävillä em. päivästä alkaen sekä kaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä … 2017. välisen 
ajan. Tekninen lautakunta …. 2017 ja kaupunginhallitus …. 2017 päättivät asettaa kaavaehdo-
tuksen nähtäville. Kaavaehdotus oli nähtävillä …. 201 ... Pyhäjärven kaupunginvaltuusto hy-
väksyi kaavan …. 201 .. 

 

2.2. Asemakaava 

Ranta-asemakaava on pääasiassa asumis- ja lomakäyttöä palveleva, varsin tehokas kaava. 
Tehokkuutta pitää tarkastella koko alkuperäisen kaavan osalta, josta muutosalue käsittää vain 
pienen osan.  
 

2.3. Asemakaavan toteuttaminen 

Maanomistaja vastaa kaavan toteuttamisesta rakentamisen osalta. Vattenfall Oy vastaa sähkö-
huollosta. Kaupungin vesijohto on alueella. Jätevesien käsittely toteutetaan tontti- tai aluekoh-
taisesti. Alue on erittäin hyvin kaavanmuutoksen mukaiseen käyttöön soveltuvaa luonnonkau-
nista ranta-aluetta. Eteläpuoleisella alueella on jo pitkään toiminut lomakylä. 
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3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus 
 

Marjoniemen kärjen lähellä on pitkään toiminut lomakylä, joka on rakentunut alueella olleen ti-
lan talouskeskuksen ympärille. Niemen koillisrannalla sekä lomakylän ja Puturinlahden etelä-
puolella on osittain jo ennen aiempaa kaavaa ollut omarantaisia, tavanomaisia lomarakennus-
paikkoja. Alue on suurimmalta osaltaan erittäin hyvin asumiseen, matkailutoimintaan ja lomara-
kentamiseen soveltuvia hyväpuustoisia suuren järven ranta-alueita. Metsät ovat pääasiassa 
hoidettuja talousmetsiä. Pyhäjärven ympärillä on erittäin paljon pysyviä asuntoja, matkailuyri-
tyksiä ja loma-asuntoja. Alueen ja sen ympäristön yleiskuva, rakentamistilanne, luonto-olot 
yms. selviävät selostuksessa olevista kartoista, valo- ja viistokuvista ja luontoselvityksestä. 

 

 

Kuva 4 Muutosalue on kokonaan harvennettua koivikkoa 

3.1.2 Luonnonympäristö 
 

 Koko alue on käsiteltyä koivuvaltaista sekametsää. Rannat ovat varsin tasaisesti nousevia. 
Rantojen laatu vaihtelee; osa on matalia luhtarantoja, osa metsäisiä moreenirantoja, osa tasai-
sia hiekkarantoja jne. Rantojen laatu selviää hyvin selostuksen viistokuvilta. Pyhäjärvi on n. 
139,6 m tasolla säännöstelyvälin ollessa 138.87-140.12 m välillä. Kaava-alueen korkeimmat 
kohdat ovat n. 145 m tasolla. Korkeusvyöhykkeet on esitetty oheisella kartalla muutosalueen 
osalta. 
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 Kuva 5 Marjoniemen pohjoisosan korkeusvyöhykkeet 

 Luonnonympäristöä on kuvattu selostuksen valokuvilla ja kartoilla. Ekotoni Ky on kesällä 2010 
tehnyt tarkemman selvityksen kaava-alueen luonto-oloista. Selvitystä on täydennetty linnus-
toselvityksellä 2012. Lyhennelmä selvityksestä nyt käsiteltävän muutosalueen ja yleisten asioi-
den osalta on liitteenä. Koko alkuperäisen kaavan linnustoselvitys on myös liitteenä. 

 

  

 Kuva 6 Auringonlasku Pyhäjärvellä 6.8.2010 

 Alueella ei ole tiedossa perinnemaisemia (Länsi-Suomen ympäristökeskus: ”Keski-Pohjanmaan 
perinnebiotoopit”), kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kohteita tai kallioalueita (Suomen ympäris-
tökeskus: ”Luonnon ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Pohjois-
Pohjanmaalla”).  

  

 Pyhäjärven ranta-alue kokonaisuudessaan kuuluu maakunnallisesti arvokkaaseen maisema-
alueeseen. Ohessa kohteen tiedot v. 2014 tehdyn päivitysinventoinnin julkaisusta. 
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 Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämän Suomen järviä koskevan tietokannan ”Järviwikin” 

perustiedot Pyhäjärvestä ovat seuraavat: 
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 Kuva 7 Järviwikin tietoja Pyhäjärvestä 
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3.1.3 Rakennettu ympäristö 

 

Muutosalue on rakentamatonta aluetta. Alueella olleet vanhat, huonokuntoiset loma- ja talous-
rakennukset on purettu. Muutosalueen eteläpuolella on Marjoniemen lomakylän rakennukset. 
Niihin kuuluu mm. päärakennus (ravintola ja kolme hotellihuonetta), 17 eritasoista ja –kokoista 
majoitusrakennusta, 9 aittahuonetta kahdessa eri rakennuksessa, sauna- ja huoltorakennuksia 
jne. Ravintolapaikkoja A-oikeuksin varustetussa kartanoravintolassa on 82 kpl. Kesällä terassi 
huomioiden paikkoja on 256 kpl. Majoituspaikkoja on kesäaikaan 137 kpl ja talviaikaan 30 kpl. 
Asuntovaunupaikkoja on 100 kpl, joista puolet sähköistetty. Telttailijoille on erittäin paljon tilaa. 
Likoperän rannalla olevat korttelin 1 rakennuspaikat 2-5 on rakennettu.  
 
Oheisella kartalla on Paikkatietoikkunan lähialueen rakennustilanne esitetty. Ylemmän Marjo-
niemi -sanan itäpuolella olevat rakennukset on purettu. 

 

 

Kuva 8 Paikkatietoikkunan rakennustilanne (kartta irroitettu 10.9.2017) 

 
3.1.4 Muinaisjäännökset 

 
Marjoniemen alue on asuinpaikkana ollut jo ainakin 1700 -luvulla. Alueelta on löytynyt 
myös merkkejä kivikautisesta asutuksesta, vaikkakin aiempien löydösten tarkka paik-
ka ei ole tiedossa. Mika Sarkkinen on edellistä kaavatyötä varten tehnyt alueen in-
ventoinnin v. 2010. Kaarlo Katiskoski Museovirastosta on sähköpostilla 17.8.2017 il-
moittanut, että selvitys voi olla riittävä. Kaava-aineiston toimittamisen jälkeen tilanne 
arvioidaan tarkemmin. Sarkkisen raportin alkuteksti ja tiedot kaava-alueen ja sen lä-
histön kohteista on ohessa.  
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3.1.5 Maanomistus 

 

Muutosalueen käsittävän Koivikon 626-401-20-29 kiinteistön omistaa Kiinteistö Oy Koivikko. 
 

3.2. Suunnittelutilanne 

 
3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 

 

Maakuntakaava ei ole voimassa oikeusvaikutteisen yleiskaavan tai asemakaavan alueella. 
Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 11.6.2003, vahvis-
tettu Ympäristöministeriössä 17.2.2005 ja tullut lainvoimaiseksi KHO:n päätöksellä 25.8.2006. 
Maakuntakaava on ohjeena yleis- ja asemakaavoja laadittaessa ja muutettaessa. Vaihemaa-
kuntakaavoituksen 1. osa on hyväksytty maakuntavaltuustossa 2.12.2013 ja vahvistettu Ympä-
ristöministeriössä 23.11.2015. 2. vaihemaakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 
7.12.2016. 3. vaihemaakuntakaavan kaavaluonnos on ollut nähtävillä 10.4.-12.5.2017. 

 
 Oheisella kartalla on yhdistelmä vahvistettujen maakuntakaavojen ja nähtävillä olleen 3. vaihe-

maakuntakaavan sisällöstä. Koska maakuntakaava ei ole voimassa asemakaavojen alueella, ei 
merkintöjä ole tarkemmin selostettu. Muutosalue on violetin ympyrän sisällä.  
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 Kuva 9 Ote maakuntakaavojen yhdistelmästä 

Pyhäjärven rantojen osayleiskaava on hyväksytty Pyhäjärven kaupunginvaltuustossa 12.7.2001 
§ 63. Se ei koske ranta-asemakaava-alueita, joita on muitakin muutosalueen lähellä, Humala-
mäen ja Hiidenmäen kaavat lähimpinä. Rantayleiskaavan muutos on hyväksytty Pyhäjärven 
kaupunginvaltuustossa 22.2.2011 § 16. Ote osayleiskaavasta on ohessa. Kartalta näkyy myös 
lähellä olevien ranta-asemakaavojen alueet värittämättöminä alueina. 
 

 

Kuva 10 Ote Pyhäjärven rantojen osayleiskaavasta 
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 Pyhäjärven kaupunginvaltuusto on hyväksynyt rakennusjärjestyksen 30.6.2008 § 43. 
 
 Alue ei ole rakennuskiellossa. 
 
 Pohjakarttana käytetään erikseen laadittua pohjakarttaa mittakaavassa 1:2000. Kartta on alun 

perin hyväksytty 2.10.1991. Kartta on laitettu ajantasalle ja muutettu digitaaliseen muotoon. 
Kartan täydennys on hyväksytty 26.4.2011 Pohjois-Savon maanmittaustoimistossa. Nyt käsitel-
tävän alueen osalta kartta on ajan tasalla. Muutamia rakennuksia on purettu ja ne on poistettu 
kartalta. 

 
 Marjoniemen ranta-asemakaava on alun perin hyväksytty valtuustossa 29.1.1993 § 29 ja 

vahvistettu Oulun lääninhallituksen päätöksellä A825P / 8.9.1993. Kaavan osittainen muutos ja 
laajennus on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 18.12.2012 § 152. Ohessa on alueen pohjois-
osaa koskevat otteet ko. kaavoista. 

 

 

Kuva 11 Alkuperäisen rantakaavan pohjoisosa 
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Kuva 12 Ote kaavanmuutoksesta. Koivikon tila 20:29 ja sen itäpuoleiset tilat eivät olleet muutoksessa 
mukana 

 

 

4.1. Asemakaavan suunnittelun tarve 

Rantakaava on tarpeen järkevän ja tasapuolisen suunnitteluratkaisun aikaansaamiseksi. Yli 20 
vuotta sitten laadittu kaava ei vastaa tämän hetken vaatimuksia. Siinä Koivikon tila on osoitettu 
yhtenä suurena rakennuspaikkana. Alueen eteläpuolella on toimiva lomakylä, jonka alueelle 
vuokrakäytössä oleva tai yhtiömuotoinen rakentaminen on syytä keskittää. Muutosalue soveltuu 
paremmin yksittäisten asuin- ja lomarakennusten alueeksi tämän alueen itäpuolen tapaan. 
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Kuva 13 Muutosalueen länsirantaa 

4.2. Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 

Kaavan muuttaminen on lähtenyt liikkeelle maanomistajan aloitteesta v. 2017 kesällä. Välittö-
mästi käytiin alustavia keskusteluja maanomistajan kanssa. Maanomistaja on keskustellut 
myös kaupungin kanssa muutostarpeesta. Kaavan muun osalta muutos on suurimmalta osalta 
tehty tai tarpeet kyselty muutama vuosi sitten, joten laajempi kysely ei ole ollut tarpeen. 
 
Kaavan luonnostelu alkoi vuoden 2017 syksyllä. 
 
Kaavan vireilletulosta ilmoitettiin … 2017. Kaavan valmisteluaineisto pidettiin nähtävillä .. 2017 
välisen ajan. Tekninen lautakunta .. 201.. ja kaupunginhallitus .. 201 .. päättivät hyväksyä laadi-
tun ehdotuksen asettamisen nähtäville…. 

 

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, moottorikelk-

kailijat jne 
-   kaupungin hallintokunnat 

- maankäyttö 
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- rakennusvalvonta 
- ympäristötoimi 
- tekninen toimi  

- yhdyskuntatekniikka 
- Vattenfall Oy 
- kaupungin vesilaitos 

- viranomaiset 
- Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
- Pohjois-Pohjanmaan liitto 
- Jokilaaksojen pelastusliikelaitos 
- Pohjois-Pohjanmaan museo 
- Museovirasto 

- pyhäjärviset seurat ja yhdistykset 
 

4.3.2. Vireilletulo 
 

Uuden maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on päivätty 
alun perin 14.8.2017. Kaavan vireilletulosta on ilmoitettu .. 201... Suunnitelma on kaavaselos-
tuksen liitteenä ja sitä pidetään ajan tasalla työn kuluessa. 
 
4.3.3. Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 

 

Kaavan laatimisen yhteydessä on käyty mm. seuraavia neuvotteluja: 
- ennen kaavan virallista liikkeellelähtöä ovat maanomistaja ja kaavoittaja käyneet neuvotte-

lun tekninen johtaja Sami Laukkasen kanssa  
- kaupungin ja ympäristökeskuksen virkamiesten kanssa on käyty epävirallisia keskusteluja 

ja sähköpostien vaihtoa 
- kaavan valmisteluaineisto (=kaavaluonnos) oli nähtävillä .. 201...  Käsittely on selostettu 

kohdassa 4.5.3. 
 
4.3.4. Viranomaisyhteistyö 

 

Alueelle ei ole valta- tai maakunnallisesti merkittäviä kohteita tai alueita, joten viranomaisten 
kanssa yhteydet hoidetaan sähköpostilla, puhelimitse ja lausuntopyynnöillä. 

 

4.4. Asemakaavan tavoitteet 

 
4.4.1. Lähtökohtatavoitteet 

 

Valtioneuvosto on 30.11.2000 antanut päätöksensä maankäyttö- ja rakennuslain 22 § mukaisis-
ta valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. Ne tulivat voimaan 1.6.2001. Tavoitteet on 
vähäisillä tarkistuksilla uudistettu 13.11.2008 tullen voimaan 1.3.2009. Tavoitteiden tehtävänä 
on varmistaa: 

▪ valtakunnallisesti merkittävien seikkojen huomioon ottaminen maakuntien ja kuntien 
kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa 

▪ auttaa saavuttamaan maankäyttö- ja rakennuslain ja alueidenkäytön suunnittelun ta-
voitteet, joista tärkeimmät ovat hyvä elinympäristö ja kestävä kehitys 

▪ toimia kaavoituksen ennakko-ohjauksen välineenä valtakunnallisesti merkittävissä alu-
eidenkäytön kysymyksissä ja edistää ennakko-ohjauksen suunnitelmallisuutta ja yhte-
näisyyttä 

▪ edistää kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanoa Suomessa sekä 
▪ luoda alueidenkäytöllisiä edellytyksiä valtakunnallisten hankkeiden toteuttamiselle 
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Valtakunnallisen alueidenkäyttötavoitteet käsittelevät seuraavia kokonaisuuksia: 
▪ toimiva aluerakenne 
▪ eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 
▪ kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 
▪ toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 
▪ Helsingin seudun erityiskysymykset 
▪ luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet 

 
Kaavan vaikutusta tavoitteisiin tai erityistavoitteisiin sekä niiden edistämistä on kuvattu seuraa-
vassa taulukossa.  

 

Tavoite  Kaavan vaikutus ja tavoitteen edistäminen 

  

Toimiva aluerakenne Kaava-alue on Marjoniemen lomakylän, muiden asuin-
ryhmien ja loma-asutuksen vierellä, joten lisärakentaminen 
tukee aluerakennetta ja tavoitetta edistetään. Pyhäjärven 
työpaikat ovat vähentyneet, joten pienikin toimeliaisuuden 
lisäys on tervetullutta 

  

Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja 
elinympäristön laatu 

Yhdyskuntarakenteeseen ei ole merkittävää vaikutusta. 
Rakentaminen tulee pieneltä osalta lomakylän ja lähialu-
een kylien palveluja ja tarjoaa työntekijöille asumismahdol-
lisuuden. Tulvan vaikutus on kaavamääräyksissä huomioi-
tu. Lähistöllä ei ole merkittävää melua tai muuta häiriötä 
aiheuttavaa toimintaa veneilyä sekä matkailua ja sen lii-
kennettä lukuun ottamatta. Tavoitetta edistetään täten vä-
häisessä määrin. 

  

Kulttuuri- ja luonnonperintö, 
virkistyskäyttö ja luonnonvarat 

Muinaismuistot on inventoitu ja otettu huomioon. Lomaky-
län, Pyhäjärven ja lähialueiden virkistyskäyttömahdolli-
suuksia voidaan hyödyntää, mutta suurta lisäpainetta nii-
hin ei suuntaudu. Jätevesien käsittely hoidetaan lainsää-
dännön edellyttämällä tavalla. Alueella ei ole merkittäviä 
luontoarvoja rakentamisalueilla.  Tavoitetta edistetään. 

  

Toimivat yhteysverkostot ja 
energiahuolto 

Nykyiset verkostot riittävät alueen vesihuoltoon eikä suurta 
lisäkuormitusta aiheudu. Rakentamisen ja tonttijaon muu-
toksen myötä on tehtävä hieman uutta tietä. Energian tar-
ve on suhteellisen vähäinen ja hoidetaan liittymällä sähkö-
verkostoon. Tavoitteeseen ei ole suurta vaikutusta. 

  

Helsingin seudun erityiskysy-
mykset 

Kaavalla ei ole näihin minkäänlaista vaikutusta eikä tavoi-
tetta edistetä 

  

Luonto- ja kulttuuriympäristöinä 
erityiset aluekokonaisuudet 

Rannikkoalueen, Lapin tunturialueen tai Vuoksen vesistö-
alueen erityispiirteiden säilymiseen ei kaavalla ole vaiku-
tusta, joten tavoitetta ei edistetä. Kaavalla ei ole suurta 
vaikutusta poronhoitoon. 

 

Maakuntakaavassa tai vaihemaakuntakaavoituksessa alueelle ei ole osoitettu varsinaisia 
varauksia maisema-aluetta ja kehittämistavoitteita lukuunottamatta.  
 
Kaupungilla ei ole erikseen alueelle annettuja tavoitteita.  
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Ranta-asemakaava pyritään laatimaan siten, että kaava olisi mahdollisimman toteuttamiskel-
poinen ja luonnon erityispiirteet huomioon ottava. 
 
4.4.2. Työn aikana syntyneet tavoitteet 

 
Työn aikana on uusia 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 

 
Kaavanmuutoksen johdosta ei ole laadittu toisistaan poikkeavia vaihtoehtoja. Korttelialue pysyy 
lähes ennallaan, mutta pienenee hieman. Kaavoituksessa varaudutaan yksittäisten rakennus-
paikkojen muodostamismahdollisuuteen. 
 
4.5.2. Ratkaisun valinta ja perusteet 

 

Kaupungin ja ely -keskuksen sekä muiden viranomaisten kanssa käytyjen neuvottelujen ja tie-
tojen vaihdon perusteella päädyttiin esillä olleeseen ratkaisuun.  
 
Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 
 

Kaava-alueella rakentamisen määrä lisääntyy nykykaavaan nähden. Näin tapahtui myös aiem-
massa kaavanmuutoksessa. Uuden rakentamisen sopeuttaminen olemassa olevaan on tehty 
kaavamääräyksillä koskien rakennusten kokoa, sijoittelua, käyttötarkoituksia jne. Rakennusvai-
heen aikana voi esiintyä vaihtelua, mutta sen vaikutuksia voidaan minimoida hyvällä arkkitehti- 
ja ympäristösuunnittelulla. 

 

   

Kuva 14 Niemeen johtavaa tietä oikaistaan muutaman kymmenen metrin matkalta  

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 
 

Rakentaminen muuttaa hieman alueensa maa- ja kallioperän pintakerroksia. Vesistöön ei ole 
vaikutuksia, koska vesihuolto hoidetaan nykyhetken lainsäädännön ja viranomaisten vaatimuk-
sia vastaavasti. Rakentavien yritysten ja yksityisten ihmisten imago nykyaikana edellyttää, että 
ympäristöasioihin kiinnitetään erityistä huomiota. Ilmaan tai ilmastoon ei ole vaikutuksia.  
 
Alueen metsät ovat käsiteltyjä talousmetsiä ja puusto on peittävää. Alue on hyvin kulutusta kes-
tävää, tuoretta kangasta. Metsänhoidon on oltava jatkuvaa ja siinä on erityisesti otettava huo-
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mioon ulkoilu- ja virkistyskäyttötarve sekä riittävä puuston ja muun kasvillisuuden peittävyys. 
Kaavamääräyksillä pyritään varmistamaan arvokkaimpien piirteiden ja luonnonarvojen säilymi-
nen. Alue ei ole pohjavesialuetta.  
 
Rakentamisalueiden pintakasvillisuus poistuu ja saattaa lähialueilla muuttua. Samantyyppistä 
aluetta jää myös rakentamisen ulkopuolelle.  

 
Kaava-alueen lähivesistö on suuri, mutta alue sijaitsee sen reunaosissa, kapeahkojen salmien 
takana. Kasvillisuus on peittävää, joten rakentaminen ei vaikuta kaukomaisemiin.  Lähempää 
tarkastellen maisemakuva muuttuu enemmän. Koska ympäristö on jo aiemman rakentamisen 
myötä otettu varsin tehokkaaseen rakentamiskäyttöön, ei muutos ole kovin merkittävä. Raken-
tamisen sopeutumiseen maisemaan on kiinnitettävä rakennussuunnittelussa erityistä huomiota. 
 

 

Kuva 15 Vesijohto on muutosalueen eteläreunassa 

 
Vaikutukset talouteen 
 

Tiestö on alueen reunalle toteutettu, mutta kaipaa osittain parantamista ja hieman uusia linjauk-
sia. Rakennuspaikoille on tehtävä uudet tiet. Sähköhuolto on myös alueelle rakennettu. Vesi-
huolto toteutetaan liittymällä yleiseen vesijohtoverkostoon.  Toteuttaminen ei aiheuta valtiolle, 
kaupungille tai maanomistajille kohtuuttomia kustannuksia. Jätevesien käsittely suositellaan 
tehtäväksi yhteishankkeina lähekkäin olevien rakennuspaikkojen kesken.  
 
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. Tiestöä on parannettava jonkin verran. Uusi rakentaminen edellyttää vain lyhyiden 
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tonttiliittymien rakentamista. Tiestö toteutetaan vaatimukset täyttävällä tavalla. Alueen viitoitus 
suoritetaan toteutumisen yhteydessä.  
 
Vaikutukset eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä 
 

Vapaa liikkumismahdollisuus vähenee hieman kaavan toteuduttua. Alueen ympäristö on jo ra-
kennettua ja siellä on myös yleisessä käytössä olevia venelaitureita ja rantautumispaikkoja. 
Maalla kulkeminen on joka tapauksessa syytä ohjata oleville poluille ja reiteille, koska muutoin 
lomanviettäjien rauha häiriintyy ja luonnonolot saattavat heikentyä. Lomakylän asiakkaiden en-
sisijainen liikkuminen on järjestettävä sen omistajien alueille. 
 
Vaikutukset sosiaalisiin oloihin 
 

Rakentaminen tarjoaa alueelle työmahdollisuuksia sekä rakentamisen aikana että huollossa, jo-
ten sosiaaliset vaikutukset ovat myönteisiä. Alueelle voi asettua asumaan lomakylän työntekijöi-
tä sekä myös muualla työssäkäyviä. 
 
Vaikutukset kulttuuriin 
 

Alueen ympäristö on vanhaa asumisaluetta vuosisatojen ajalta. Myös ennen historiallista aikaa 
on alueella ilmeisesti asuttu. Niitä koskevat tiedot ja löydöt on selostettu aiemmin ja otettu kaa-
vassa huomioon. Vanhan historian esilletuonti ja kunnioittaminen tuovat oman lisänsä matkai-
luyrityksen, asukkaiden ja mökkiläisten ohjelmatarjontaan ja imagoon. 
 
Metsät ovat käsiteltyjä talousmetsiä. Muutos ei aiheuta merkittäviä muutoksia rantamaisemaan 
lukuun ottamatta rakennusten lisääntymistä. Muutosalueen molemmin puolin on jo rakennettua 
aluetta. Rakentaminen tukee ja täydentää järven ja sen ympäristön asutusta ja loma-asutusta.  
 
Muut kaavan merkittävät vaikutukset 
 

Kaavanmuutoksella ei ole merkittäviä muita vaikutuksia. 
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Kuva 16 Marjoniemen kärjen harvennettua aluetta 

4.5.3. Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset 
 

- kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä .. 2017 alkaen ja kaavaluonnos oli 
nähtävillä .. 2017. Huomautuksia ….. Lausunnoissa todettiin seuraavaa kaavoittajan vasti-
neella täydennettynä: 

 

- kaavaehdotus oli nähtävillä … 201 ... Huomautuksia …  Lausunnoissa todettiin seuraavaa 
kaavoittajan vastineella täydennettynä: 
 
 

5.1. Kaavan rakenne 

 
5.1.1. Mitoitus 

 

Koko alkuperäisen kaava-alueen rantaviivan pituus on muuntamattomana n. 3240 m ja muun-
nettuna n. 2550 m. Rantaviivan pituus on laskettu yleistäen viimeksi lunastetun vesijätön rajaa 
myöten. Aiemmassa kaavassa laskeminen on ilmeisesti tehty kaavassa mukana olevan alueen 
rajaa myöten, jolloin siihen kuuluu nykyistä vesialuetta. Määrä oli aiemmassa kaavassa hieman 
suurempi eli 3380 m. Kaavan aluerajaus noudattaa aiempaa kaavaa. Kaavan muutosalueeseen 
kuuluu muuntamatonta rantaa n. 710 m, mikä muunnettuna on n. 665 m. Rantaviivan muunta-
minen koko alkuperäisellä kaava-alueella on esitetty oheisella kuvalla. 
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Kuva 17 Rantaviivan muuntaminen 

Kaavaluonnoksessa 21.9.2017 on pinta-alaa ja rakennusoikeutta seuraavasti: 
 
AP 8785 m2 1200 k-m2 
RA-2 10503 m2 750 k-m2 
VL 1349 m2 
VL/yk 6473 m2 
Yhteensä 27110 m2 1950 k-m2 
 

Voimassa olevassa kaavassa on vastaavasti; 
 
RA-1 22693 m2 1200 k-m2 
VL 4417 m2 
Yhteensä  27110 m2 1200 k-m2 
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5.1.2 Palvelut 
 

Alueen eteläpuolella on Marjoniemen lomakylän varsin monipuoliset matkailuun liittyvät ravinto-
la-, majoitus-, ohjelma- yms. palvelut. Muut palvelut ovat lähinnä Pyhäjärven keskustassa n. 25 
km päässä.  
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Kuva 18 Lomakylän palveluita 

5.2. Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 

Rakennusoikeuden lisääntymisestä huolimatta rakennettavaksi tulevien alueiden määrä ei li-
säänny. Kaavanmuutosta varten on luonnonolot aiempaa tarkemmin selvitetty ja otettu huomi-
oon. Yleiset kulkumahdollisuudet järvelle ja sieltä maalle säilyvät ennallaan. Myös muut tavoit-
teet on pystytty toteuttamaan varsin hyvin.  
 

 

Kuva 19 Kesäyö Marjoniemen kärjessä muutosalueen itäpuolella 

5.3. Aluevaraukset 

5.3.1. Korttelialueet 
 

Voimassa olevassa kaavassa tällä alueella on yksi kortteli merkinnällä RA-1. Kaavamääräyk-
sen mukaan alueelle saa rakentaa lomakylämuotoisia loma-asuntoja. Muutoksella kortteli jae-
taan rakennuspaikoiksi. Osa niistä osoitetaan pysyvään asumiseen ja osa lomarakentamiseen. 
Mahdollisesti osa niistä tulee olemaan vuokrakäytössä, mikä tukee osaltaan lomakylän palve-
luiden käyttöä ja vähentää siellä investointitarvetta majoitukseen. Kortteleiden pinta-alat on esi-
tetty edellä ja muita tietoja on tilastolomakkeessa selostuksen lopussa. 
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5.3.2. Muut alueet 
 

Kortteleiden ulkopuolelle jääneet alueet on merkitty lähivirkistysalueiksi (VL tai VL-yk). Niille 
saadaan sijoittaa ulkoilu- ja virkistysreittejä ja niitä palvelevia pienehköjä rakennelmia ja laittei-
ta. Muinaismuistoselvityksen arvokkaat kohteet on erillisillä merkinnöillä osoitettu. 
 
Kaavatiet on merkitty ohjeellisilla merkinnöillä aiemmasta kaavasta poiketen, jotta toteutusvai-
heessa niille voidaan etsiä paras mahdollinen linjaus. Suurin osa teistä on jo rakennettu ainakin 
raivattuina urina. 
 

5.4. Kaavan vaikutukset 

Kaavan vaikutukset on selostettu kappaleessa 4.5.2 ratkaisun valinnan yhteydessä. 
 

5.5. Ympäristön häiriötekijät 

Järvellä on verrattain paljon mökkejä ja asuntoja, joka aiheuttaa hieman häiriötä. Alue on kui-
tenkin sivussa järven pääosista, joten todennäköisesti merkittävää häiriötä ei aiheudu. Alue on 
myös sivussa pääteistä, mutta kuitenkin varsin hyvin tavoitettavissa oleva. 
 

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 on nimetty opastuksen helpottamiseksi. Nimistö on laadittu alueen perinteistä nimis-
töä hyödyntäen.  

 

6.1. Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 

Alueesta on alkukesällä 2010 otettu kattavat viistokuvat, jolle alueen kortteleiden ja teiden sijoit-
telu on osoitettu.   
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Kuva 20 Alueen kortteleiden tai rakennuspaikkojen sijoittelu viistokuvalla. Kuvan perspektiivi vääris-
tää hieman tilannetta 

6.2. Toteuttaminen ja ajoitus 

Maanomistajat vastaavat kaavan toteuttamisesta rakentamisen osalta. Vattenfall Oy toteuttaa 
sähköhuollon maanomistajan tilausten mukaisesti. Tiet hoidetaan ja pidetään kunnossa asuk-
kaiden ja loma-asukkaiden toimesta. Mahdollisesti pysyvän asutuksen johdosta valtio tai kau-
punki osallistuu kunnossapitoon. 
 

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, 21.9.2017  
 

 DI (maanmittaus, YKS 124)  
    Kimmo Mustonen 
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Asemakaavan seurantalomake 

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto 
Kunta 626 Pyhäjärvi Täyttämispvm 21.09.2017 

Kaavan nimi MARJONIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS 

Hyväksymispvm   Ehdotuspvm   

Hyväksyjä   Vireilletulosta ilm. pvm   

Hyväksymispykälä   Kunnan kaavatunnus   

Generoitu kaavatunnus   
  

Kaava-alueen pinta-ala [ha] 2,7110 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]   

Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]   Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 2,7110 

  
  

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]  0,71 

Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset  9   Ei-omarantaiset    

Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset 5 Ei-omarantaiset   

 

Aluevaraukset 
Pinta-ala 

[ha] 
Pinta-ala 

[%] 
Kerrosala [k-

m²] 
Tehokkuus 

[e] 
Pinta-alan muut. 

[ha +/-] 
Kerrosalan muut. 

[k-m² +/-] 

Yhteensä 2,7110 100,0 1950 0,07 0,0000 750 

A yhteensä 0,8785 32,4 1200 0,14 0,8785 1200 

P yhteensä             

Y yhteensä             

C yhteensä             

K yhteensä             

T yhteensä             

V yhteensä 0,7822 28,9     0,3405   

R yhteensä 1,0503 38,7 750 0,07 -1,2190 -450 

L yhteensä             

E yhteensä             

S yhteensä             

M yhteensä             

W yhteensä             

 

Maanalaiset 
tilat 

Pinta-ala 
[ha] 

Pinta-ala 
[%] 

Kerrosala [k-
m²] 

Pinta-alan muut. 
[ha +/-] 

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-] 

Yhteensä           

 

Rakennussuojelu 
Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos 

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] 

Yhteensä         
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Alamerkinnät 

Aluevaraukset 
Pinta-ala 

[ha] 
Pinta-ala 

[%] 
Kerrosala [k-

m²] 
Tehokkuus 

[e] 
Pinta-alan muut. 

[ha +/-] 
Kerrosalan muut. 

[k-m² +/-] 

Yhteensä 2,7110 100,0 1950 0,07 0,0000 750 

A yhteensä 0,8785 32,4 1200 0,14 0,8785 1200 

AP 0,8785 100,0 1200 0,14 0,8785 1200 

P yhteensä             

Y yhteensä             

C yhteensä             

K yhteensä             

T yhteensä             

V yhteensä 0,7822 28,9     0,3405   

VL 0,7822 100,0     0,3405   

R yhteensä 1,0503 38,7 750 0,07 -1,2190 -450 

RA 1,0503 100,0 750 0,07 -1,2190 -450 

L yhteensä             

E yhteensä             

S yhteensä             

M yhteensä             

W yhteensä             
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SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE 

MARJONIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS  
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI  

 KOIVIKKO 626-401-20-29 
 
SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET 

Kaavanmuutoksen tarkoituksena on muuttaa alueen kaavaa siten, että yhtenä rakennuspaikkana oleva 
kortteli 1 jaetaan erillisiksi rakennuspaikoiksi. Samalla viheralueita lisätään. Alueen pohjakartta on laitet-
tu ajan tasalle. Liitteenä olevassa kartassa on muutosalueen nykyinen kaava esitetty. 

 
SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT, TEHDYT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT 

Pyhäjärven rantojen osayleiskaava on hyväksytty Pyhäjärven kaupunginvaltuustossa 12.7.2001 § 63. 
Se ei koske ranta-asemakaava-alueita, joita on muitakin muutosalueen lähellä, Humalamäen ja Hiiden-
mäen kaavat lähimpinä. Rantayleiskaavan muutos on hyväksytty Pyhäjärven kaupunginvaltuustossa 
22.2.2011 § 16. Ote osayleiskaavasta on ohessa. Kartalta näkyy myös lähellä olevien ranta-
asemakaavojen alueet värittämättöminä alueina. 
 

 
  

Maakuntakaava ei ole voimassa oikeusvaikutteisen yleiskaavan tai asemakaavan alueella. 
Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 11.6.2003, vahvis-
tettu Ympäristöministeriössä 17.2.2005 ja tullut lainvoimaiseksi KHO:n päätöksellä 25.8.2006. 
Maakuntakaava on ohjeena yleis- ja asemakaavoja laadittaessa ja muutettaessa. Vaihemaa-
kuntakaavoituksen 1. osa on hyväksytty maakuntavaltuustossa 2.12.2013 ja vahvistettu Ympä-
ristöministeriössä 23.11.2015. 2. vaihemaakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 
7.12.2016. 3. vaihemaakuntakaavan kaavaluonnos on ollut nähtävillä 10.4.-12.5.2017. 

 
 Oheisella kartalla on yhdistelmä vahvistettujen maakuntakaavojen ja nähtävillä olleen 3. vaihe-

maakuntakaavan sisällöstä. Maakuntakaava ei ole voimassa asemakaavojen tai oikeusvaikut-
teisen osayleiskaavojen alueella. Muutosalue on violetin ympyrän sisällä.  
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VAIKUTUSALUE 

Muutoksen välitön vaikutusalue on varsinainen kaava-alue. Välillisiä vaikutuksia on lähialueen maan-
omistajille, asukkaille, lomanviettäjille, vesistössä liikkuville jne.  
 

OSALLISET 
- maanomistajat ja asukkaat 

kaava-alueen ja lähialueiden maanomistajat  
lähialueiden asukkaat ja loma-asukkaat 
kalastajat, veneilijät, hiihtäjät, moottorikelkkailijat jne 

- kaupungin hallintokunnat 
maankäyttö 
rakennusvalvonta 
ympäristötoimi 
tekninen toimi  

- yhdyskuntatekniikka 
kaupungin vesihuolto 
Vattenfall Oy 

- viranomaiset 
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
Pohjois-Pohjanmaan liitto 

 Pohjois-Pohjanmaan museo  
 Jokilaaksojen pelastusliikelaitos 
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Museovirasto 
- pyhäjärviset ja alueelliset seurat ja yhdistykset 

 
TIEDOTTAMINEN 

Kaavan muutoksen aloittamisesta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tiedotetaan kirjeillä lähi-
alueen maanomistajille, lehtikuulutuksella kaupungin päättämissä ilmoituslehdissä ja informaatiolla muil-
le osallisille. Kaavan valmisteluaineisto pidetään samalla nähtävillä. Pyydetään tarvittavat lausunnot. 
Kaavaehdotuksesta tiedotetaan samalla tavalla. Kaavan vahvistumisesta julkaistaan kuulutus. 

 
OSALLISTUMINEN 

Osallistuminen hoidetaan lähinnä neuvotteluilla ja keskusteluilla kaavoittajan ja osallisten kanssa. Kaa-
voittajan yhteystiedot toimitetaan kaikille osallisille eri vaiheissa ja kehotetaan olemaan yhteydessä. 
Kaavan varsinainen vaikutusalue rajautuu kaava-alueen välittömään läheisyyteen, joten laajempi osallis-
tuminen ja osallistaminen ei ole tarpeen. 

 
VIRANOMAISYHTEISTYÖ 

Osallistuminen hoidetaan lähinnä neuvotteluilla ja keskusteluilla kaavoittajan ja viranomaisten kanssa. 
 
SELVITETTÄVÄT VAIKUTUKSET 

- vaikutukset rakennettuun ympäristöön  
- palveluihin 
- virkistykseen 
- liikenteeseen 
- tekniseen huoltoon 

 - vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön. Metsälain mukaisten arvokkaiden elinympäristöjen ja 
luonnonsuojelu- tai vesilain mukaisten erityisten luontotyyppien tarkempi inventointi on tehty aiemman 
kaavoitustyön yhteydessä. 

- maisemaan 
- luonnonoloihin (kasvillisuus, eläimistö, luontotyypit) 
- luonnon monimuotoisuuteen 
- vesistöön 
- 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 

Vaikutukset arvioidaan työn kuluessa sekä kaavoittajan ja viranomaisten välisissä palavereissa. Työssä 
käytetään asiantuntija-apua erityisesti luonnonoloihin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa ja tarvittaes-
sa muilla osasektoreilla. 
 

VAIHTOEHDOT 
Ranta-asemakaavan muutos koskee vain yhden tilan aluetta, jolle on jo laadittu alustavia maankäyttö-
suunnitelmia. Merkittäviä eri vaihtoehtoja ei tulla laatimaan vaan kaavatyön kuluessa edetään kohti lo-
pullista ratkaisua neuvotellen eri tahojen kanssa. 

 
KAAVOITUKSEN KULKU, AIKATAULU JA PÄÄTÖKSENTEKO 

Luonnonarvojen inventointien tarkennus, maastokäynnit, pohjakartan tarkistus 
 08 / 2017 
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 Kaavatyön vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tiedottaminen kirjeillä lähialueen 
maanomistajille, kuulutuksella ja informaatiolla muille osallisille. Kaavan valmisteluaineisto pidetään näh-
tävillä. Pyydetään tarvittavat lausunnot. 

  09-11 / 2017   
 Kaavaehdotuksen laatiminen, asiakirjojen viimeistely, havainnollistamisen parantaminen ja mahdolliset 

erillisselvitykset 
  01-02 / 2018 

Kaavaehdotus nähtävillä maankäyttö- ja rakennuslain 65 § mukaisesti, esittelyt osallisille, viranomais-
neuvottelut tarvittaessa 

  03-04 / 2018 
Kaavanmuutoksen hyväksyminen 

  06-09 / 2018 
 

Suunnitelmia ja asiakirjoja tarkennetaan jatkuvasti työn kuluessa. Neuvotteluista ja osallistumisesta pi-
detään pöytäkirjaa. Tärkeimmät asiat dokumentoidaan kaavaselostuksessa. 

 
YHTEYSTIEDOT 
KAAVOITTAJA:  Kimmo Mustonen  KimmoKaava   puh. 0400 703 521 

DI (maanmittaus, YKS 124)   Kitkantie 34 F 40  
kimmo.mustonen@kimmokaava.fi  93600KUUSAMO  
www.kimmokaava.fi 

 
KAUPUNKI:  Sami Laukkanen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI 
  tekninen johtaja  Ollintie 26 
  sami.laukkanen@pyhajarvi.fi  86800 PYHÄSALMI 
  044-4457 684   
        
PALAUTE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA 

Palaute annetaan kaupungin virkamiehille tai kaavoittajalle. 
 
 
 

Kuusamossa, 14.8.2017, tarkistettu viimeksi 21.9.2017 
 

DI (maanmittaus, YKS 124)  
   Kimmo Mustonen 
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