
 
 

SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE 

HÄMEENNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA  
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI  

 LIISANNIEMI 626-403-78-29 
 

SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET 

Kaavan tarkoituksena on lisätä kiinteistölle muutamia rakennuspaikkoja rantayleiskaavaan verrattuna. 
Tarkemmalla kaavatarkastelulla ja -selvityksillä voidaan mitoitusta kasvattaa. Laskelmat tehdään 
kaavatyön kuluessa. Alueen sijainti on oheisella kartalla. 
 

 
Alue sijaitsee sinisen ympyrän sisällä 

 

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT, TEHDYT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT 

Pyhäjärven kaupunginvaltuusto on 28.2.2022 § 17 tehnyt päätöksen ryhtymisestä Hämeenniemen 
ranta-asemakaavan laatimiseen maanomistajan esityksen perusteella. 
 
Pyhäjärven rantojen osayleiskaava on hyväksytty Pyhäjärven kaupunginvaltuustossa 12.7.2001 § 63. 
Rantayleiskaavan muutos eräille alueille on hyväksytty Pyhäjärven kaupunginvaltuustossa 22.2.2011 § 
16. Ote osayleiskaavasta on ohessa.  
 



 
Rantaosayleiskaavan ote. Kaava-alue sinisen ympyrän sisällä. 
 
Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 11.6.2003, vahvistettu 
Ympäristöministeriössä 17.2.2005 ja tullut lainvoimaiseksi KHO:n päätöksellä 25.8.2006. 
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. Kaava on saanut lainvoiman KHO 17.1.2022 tekemän päätöksen tultua 
kuulutetuksi. Pyhäjärvi on maakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta, ”Pyhäjärven kulttuurimaisemat”. 
Oheisella kartalla on yhdistelmä maakuntakaavojen sisällöstä.  

 



  
Maakuntakaavojen yhdistelmän ote. Kaava-alue sinisen ympyrän sisällä. 
 
 

VAIKUTUSALUE 

Muutoksen välitön vaikutusalue on varsinainen kaava-alue. Välillisiä vaikutuksia on lähialueen 
maanomistajille, 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 
Museovirasto 

- pyhäjärviset ja alueelliset seurat ja yhdistykset 
 

TIEDOTTAMINEN 

Kaavatyön aloittamisesta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tiedotetaan kirjeillä lähialueen 
maanomistajille, lehtikuulutuksella kaupungin päättämissä ilmoituslehdissä ja informaatiolla muille 
osallisille. Kaavan valmisteluaineisto pidetään myöhemmin nähtävillä. Pyydetään tarvittavat lausunnot. 
Kaavaehdotuksesta tiedotetaan MRL:n edellyttämällä tavalla. Kaavan vahvistumisesta julkaistaan 
kuulutus. 

 

OSALLISTUMINEN 

Osallistuminen hoidetaan lähinnä neuvotteluilla ja keskusteluilla kaavoittajan ja osallisten kanssa. 
Kaavoittajan yhteystiedot toimitetaan kaikille osallisille eri vaiheissa ja kehotetaan olemaan yhteydessä. 
Kaavan varsinainen vaikutusalue rajautuu kaava-alueen välittömään läheisyyteen, joten laajempi 
osallistuminen 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 inventointi on tehty rantayleiskaavan 
yhteydessä. Tarkennetaan tarvittaessa 

- 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, muinaisjäännöksiin jne. Alustava selvitys tehty rantayleiskaavan yhteydessä. 

Selvityksiä tarkennetaan tarvittaessa 
- 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 
tarvittaessa muilla osasektoreilla. 
 



VAIHTOEHDOT 

Ranta-asemakaava koskee vain yhden tilan aluetta. Merkittäviä eri vaihtoehtoja ei tulla laatimaan vaan 
kaavatyön kuluessa edetään kohti lopullista ratkaisua neuvotellen eri tahojen kanssa. 

KAAVOITUKSEN KULKU, AIKATAULU JA PÄÄTÖKSENTEKO 

Maastokäynnit, pohjakartan laatiminen 
 09 / 2021 

 Kaupunginvaltuuston päätös kaavan laatimisen aloittamisesta 
  28.2.2022 § 17 
 Kaavatyön vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tiedottaminen kirjeillä lähialueen 

maanomistajille, kuulutuksella ja informaatiolla muille osallisille.  
  03-04 / 2022 
 Kaavan valmisteluaineisto pidetään nähtävillä. Pyydetään tarvittavat lausunnot. 
  05–06 / 2022  
 Luonto-, maisema-, muinaismuisto- yms. selvitykset tarvittaessa 
  06-09 / 2022 
 Kaavaehdotuksen laatiminen, asiakirjojen viimeistely 
  08-09 / 2022 

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

  09-12 / 2022 
Kaavanmuutoksen hyväksyminen 

  01-03 / 2023 
 

Suunnitelmia ja asiakirjoja tarkennetaan jatkuvasti työn kuluessa. Neuvotteluista ja osallistumisesta 
pidetään pöytäkirjaa. Tärkeimmät asiat dokumentoidaan kaavaselostuksessa. 

 

YHTEYSTIEDOT 

KAAVOITTAJA:  Kimmo Mustonen  KimmoKaava    
DI (maanmittaus, YKS 124)   Kitkantie 34 F 40  
kimmo.mustonen@kimmokaava.fi  93600KUUSAMO  
www.kimmokaava.fi 0400 703 521 

 
KAUPUNKI:  Sami Laukkanen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI 
  tekninen johtaja  Ollintie 26 
  sami.laukkanen@pyhajarvi.fi  86800 PYHÄSALMI 
  044 4457 684  www.pyhajarvi.fi   
        

PALAUTE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA 

Palaute annetaan kaupungin virkamiehille tai kaavoittajalle. 
 

Kuusamossa, 14.10.2021, päivitetty viimeksi 14.3.2022 
 
 
DI (maanmittaus, YKS 124) 

    
   Kimmo Mustonen 
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