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Nähtävillä olleeseen kaavaehdotukseen on tehty lukuisia pieniä, vaikutuksiltaan vähäisempiä korjauksia 
muistutusten johdosta. Korjaukset noudattavat kaavassa käytettyjä periaatteita ja tavoitteita tasapuo-
lisuusperiaatteen mukaisesti. 
 
Asianosaisia maanomistajia on kuultu muutoksissa silloin, kun tilanne oleellisesti muuttuu maanomistajan 
mailla ja muutoksilla katsotaan olevan selvä vaikutus alueen maankäyttöön ja rakentamiseen tavalla, jota 
maanomistaja ei itse ole esittänyt. Esim. mikäli muutokset koskevat rakennusoikeuksia tai rakennuspaik-
koja rantavyöhykkeen alueella. Ns. pelkästään teknisistä ja vaikutuksiltaan vähäisissä muutoksissa ei ole 
kuultu maanomistajia erikseen (maanomistajan edun / toiveen mukaisiksi tulkitut ratkaisut, jotka vaikutta-
vat lähinnä kyseisen maanomistajan maankäyttöön). 
 
Viranomaisten kanssa on sovittu, että kaavaehdotusta tarvitse asettaa tehtyjen korjausten johdosta uudel-
leen nähtäville. 
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LAUSUNNOT 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 10.4.2013 
 
Alueidenkäyttöyksikkö: 
Osayleiskaavaehdotuksessa on otettu huomioon kaavaluonnoksesta annetussa lausunnossa ja viran-
omaisneuvotteluissa esitettyjä näkökohtia. 
 
Kaavaselostukseen on lisätty selvitykset vapaan rantaviivan muuttumisesta yleiskaavan seurauksena 
sekä kyläalueille kohdistuvan uuden pysyvän asutuksen määrä. Selvityksen perusteella vapaan ranta-
alueen määrä on riittävä kokonaisuutena ja myös osa-alueittain, lukuun ottamatta Jaaskamovaaran osa-
aluetta, jossa vapaan rantaviivan määrä on pudonnut kolmannekseen nykyisestä. Kyläalueilla eniten 
uusia rakennuspaikkoja sijoittuu Pirinrannan, Kipinän, Ervastin ja Kurjen alueille, mikä on asetettujen 
tavoitteiden mukaista. 
 
Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet on tarkistettu voimassa olevan maakuntakaavan rajausten 
mukaisesti. 
 
Alueen tulvakorkeuksia ja niiden huomioon ottamisesta kaavassa on keskusteltu mm. viranomaisneuvot-
telussa 28.11.2012. ELY-keskus on tutustunut selvitykseen tulvakorkeuksien muuntamisesta kaavakart-
tojen korkeusjärjestelmiin. ELY-keskuksella ei ole lisättävää aiempiin kannanottoihinsa tulva-alueiden 
määrittelyn osalta. 
 
Kun kaikki lausunnot ja muistutukset kaavaehdotuksesta on saatu, tulee ne toimittaa ELY-keskukselle. 
Viranomaisneuvottelu järjestetään tarvittaessa. 
 
Vastine: Kaikki lausunnot ja muistutukset on toimitettu skannattuina sähköisesti ja paperikopioina ELY-
keskukselle. Myös kaikki vastineet toimitetaan ELY-keskuksen tietoon. Muutamassa muistutuksessa 
kritisoitiin laajasti koko kaavahanketta ja siinä käytettyjä lähtötietoja ja periaatteita. Näihin muistutuksiin 
kaavoittajan vastineena toimii kaavoittajan yleinen vastine, jonka kaupunki lähettää samalla kaikille muis-
tutuksen jättäneille maanomistajille. Yleiseen vastineosioon on koottu myös muut merkittävimmät kaava-
ehdotukseen tehtävät korjaukset. 
 
Luonnonsuojeluyksikkö: 
Nykyinen sl-merkintä olisi parempi nimetä s-kohdemerkinnällä, jotta kaavamerkinnät ovat yhdenmukaisia 
yhtä aikaa valmisteilla olevan Livojoen rantayleiskaavan kanssa. 
 
Sl-2 –merkinnällä osoitetut maisemapuut tai –puuryhmät voisi sisällyttää luo-merkintään. Luo-
merkinnässä viittaus luonnonsuojeluasetuksen 10 §:ään ei ole tarpeen (viittaus luonnonsuojelulakiin riit-
tää). 
 
Luo-alueisiin samoin kuin muihinkin kaavan yleismääräyksien kohdassa 16 viitattuihin kohteisiin olisi 
hyvä lisätä maisematyöluvan tarve (toimenpiderajoitus MRL 43.2 §) myös varsinaisen kohteen kaava-
merkintään. 
 
Sotkajärven SL-1 –alueen osalta SL-merkintä puuttuu Sotkajärven vesialueiden kohdalta sekä Pikku-
lammen eteläpuolelta kolmen kiinteistön osalta (4:21, 4:20, 4:16). SL-1 –merkintä tulee puolestaan pois-
taa Pikkulammen koillispuolelta kiinteistöltä 4:10. SL-1 aluemerkinnän selite tulisi muuttaa 1. kohdan 
osalta muotoon: ”Luonnonsuojelualueet valtion omistamilla alueilla perustetaan luonnonsuojelulain 3 
luvun 10 §:n momentin 3 mukaisiksi muiksi luonnonsuojelualueiksi, joiden rauhoituspäätöksistä määrä-
tään laissa (LSL 3 luvun 17 a §).” 
 
Perinnebiotooppimerkinnästä tulee jättää pois viittaus LsL:n 29 §:ään. 
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Vastine: Kaavamerkintöihin ja -määräysteksteihin tehdään luonnonsuojeluyksikön esittämät muutokset ja 
SL-1 alueisiin tehdään esitetyt korjaukset kaavakartoille näkyviin, vaikka Pikkulammen lähiympäristö jää 
Iijokivarren kaava-alueen ulkopuolelle. Kaavarajauksen ulkopuolisilla alueilla esitystapaa muutetaan si-
ten, että esitetään vain aluerajat ja käyttötarkoitustunnukset luonnonsuojelualueisiin, maisema-alueisiin 
ja Natura-rajaukseen liittyen. 
 
Pudasjärven kaupunki / viranomaislautakunta 21.2.2013, § 16 
Ei huomautettavaa. 
 
Museovirasto 26.3.2013 
Museoviraston luonnosvaiheessa esittämät täydennykset on otettu huomioon kaavaehdotuksessa. Ei 
huomautettavaa. 
 
Vastine: Muinaisjäännöskohteiden läheisyyteen kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen on tehty kaksi 
vaikutuksiltaan vähäistä muutosta, joissa on kuultu Museovirastoa erikseen (lausuntopyyntö 8.5.2013). 
 
Pohjois-Pohjanmaan museo 22.3.2013 
Ei huomautettavaa. 
 
Vastine: Kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen paikallisesti arvokkaan kulttuurihistoriallisen kohteen 
nro 209 Kaarlela suojelumerkintä on poistettu maanomistajan pyynnöstä. Suojelumerkinnän poistaminen 
katsottiin perustelluksi ja asiasta sovittiin museoviranomaisen / Juhani Turpeisen kanssa sähköpostitse 
8.5.2013. Lisäksi Hilturannan alueelle katsottiin tarpeelliseksi tehdä joitain kulttuuriympäristöä koskevia 
muutoksia ja lisäyksiä, joista on myös keskusteltu erikseen museoviranomaisten kanssa, ks. kaavoittajan 
yleiset vastineet. 
 
Oulunkaaren ympäristölautakunta 
Ei lausuntoa. 
 
Oulu-Koillismaan pelastuslaitos 5.3.2013 
Ei huomautettavaa. Todetaan kuitenkin, että uudisrakentaminen RA-3 alueille ei ole pelastusviranomai-
sen näkökulmasta suositeltavaa. Rakentamisen rajoittaminen tulvavaarallisilla alueilla on tehokkain tapa 
ehkäistä tulvavahinkoja ja tulvasta aiheutuvia muita ongelmia. 
 
Fortum sähkönsiirto Oy 25.3.2013 
Kaava-alueella kulkee Haapakoski-Pudasjärvi- ja Taivalvaara 110 kV:n voimajohtomme. Voimajohtojen 
poikkileikkaukset ja niiden aiheuttamat rakennusrajoitukset on esitetty lausunnossa. Voimajohto on mer-
kitty kaavaan EN-merkinnällä, jolla tavallisesti osoitetaan energiahuoltoa palvelevia laitoksia ja rakentei-
ta. Tavallisesti voimajohtomme on kuitenkin merkitty merkinnällä 110 johto tai linja, tarkenteella z ja 
osoittamalla katkoviivalla rakennusrajoitusalue. 
 
Toivoisimme kaavamerkintöihin pientä muutosta EN-energianhuollon alueen osalta; voimalinjan 110 kW 
sijasta toivomme käytettävän Voimalinja 110 kV. 
 
Olemassa olevien voimajohtojen lisäksi kaavassa on esitetty Tolpanvaaran tuulivoimapuiston 110 kV:n 
liityntäjohdon reittivaraus, jonka sijainnista Metsähallitus ja maanomistajat ovat neuvotelleet. Toivomme 
kaavamerkintöihin lisättäväksi huomautuksen varauksen rakentamista rajoittavasta alueesta, joka on 28 
m varausalueen keskilinjasta molempiin suuntiin. 
 
Alueella sijaitsee 20kV:n jakeluverkostoa. Lausunnon liitteessä on esitetty kaavakartoilta puuttuvat ole-
massa olevat 20 kV:n johdot, jotka tulisi lisätä. 20kV:n jakeluverkostoa sijaitsee muutamilla rakennuspai-
koilla tai niiden välittömässä läheisyydessä. 20 kV:n ilmajohto rajoittaa rakentamista siten, että suositte-
lemme rakennusten sijoittamista vähintään 7 m etäisyydelle johdon keskilinjasta lukien. Pylväsmuunta-
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moille suosittelemme 10 metrin etäisyyttä ja puistomuuntamoille 5 metrin rakentamisetäisyyttä. Nämä 
rajoitteet olisi hyvä huomioida rakennuslupia käsiteltäessä. 
 
Hilturannan rky-alueella sijaitsee 20 kV:n ilmajohto. Johtokatu tullaan säilyttämään nykyisellään, sähkö-
turvallisuusmääräysten mukaisessa kunnossa. Tämä merkitsee mm. 20 kV:n johtokadun raivausta huol-
to-ohjelman mukaisesti. 
 
Pyydetään tiedonsaantia, kun kaava on saanut lainvoiman. 
 
Vastine: EN-energianhuollon alueen kaavamerkinnän tekstissä oleva virhe korjataan teknisenä korjauk-
sena. Nykyisten voimajohtojen suojaetäisyydet (22 m ja 23 m johdon keskilinjasta) ja uuden voimajoh-
don reittivarauksen rakentamisetäisyys (28 m) lisätään kaavaselostukseen. Etäisyyksiä ei lisätä kaava-
merkintälehdelle erikseen vaan suoja-alueet sisältyvät kaavassa näytetyille EN-alueille. Selostukseen 
lisätään myös 20 kV:n sähköjohtojen ja muuntamoiden suositellut suojaetäisyydet. 
 
Uuden voimajohdon kaavamerkinnän alle lisätään tarkentava teksti: ” Merkinnällä on osoitettu Tolpan-
vaaran tuulivoimapuiston 110 kV:n liityntäjohdon reittivaraus.” 
 
Puuttuvat 20 kV:n sähkölinjat lisätään Kipinän ja Kellolammen alueille. 
 
Metsähallitus 22.3.2013 
Kaavaehdotuksessa on otettu hyvin huomioon Metsähallituksen aiemmat huomiot ja lausunnot ran-
tayleiskaavaluonnoksesta. Metsähallitus esittää kuitenkin vielä seuraavia muutoksia kaavaehdotukseen: 
 

 MY-1 alueen kaventaminen Lapinlampi-Pisamovaara –alueella liitekartan mukaan. Tälläkin raja-
uksella pystytään turvaamaan alueen luontoarvot ja ottamaan huomioon ma-1.1 alueen rajaus. 
Kaavaehdotuksessa esitetty rajaus on tarpeettoman leveä. 

 
 Räpättävän laavun paikka: VR-alueen kaventaminen liitekartan mukaan ja loppuosan muuttami-

nen M-alueeksi. 
 

 Yhden erillisen rakennuspaikan poistaminen ja siirtäminen liitteessä esitettyyn paikkaan kahden 
muun RA-2 rakennuspaikan yhteyteen, mihin rakentamista halutaan keskittää. 

 
Ei muuta huomautettavaa. 
 
Vastine: Esitetyt muutokset voidaan huomioida ennen kaavan hyväksymiskäsittelyä seuraavasti: 
 
Lapinlampi-Pisamovaaran MY-1 aluetta kavennetaan vaaranrinteen ja maisema-alueen takana. 
 
Osa Helanniemen laajasta VR-1 alueesta muutetaan M-alueeksi tiehen rajoittuvalla osalla, jolla ei ole 
virkistystarpeita. VR-1 –merkintä ei sinänsä rajoita metsätaloutta, kunhan virkistystarpeet huomioidaan 
toimenpiteissä. 
 
RA-2 –rakennuspaikka siirretään muistutuksessa esitettyyn paikkaan. 
 
Pudasjärven luonnonsuojeluyhdistys 24.3.2013 
Kaavaluonnoksessa on paljon hyviä periaatteita rakentamisesta jokivarteen. Iijoen mahdollisuudet vesis-
töretkeilyyn on jäänyt kuitenkin liian vähälle huomiolle. Olisikohan myös hieman asiantuntemattomuudel-
la osaa asiassa, koska mm. sivulla 27 todetaan, että soutua ja melontaa rajoittavat kosket. Iijoki soveltuu 
poikkeuksellisen hyvin jokiretkeilyyn, koskia on paljon, mutta esim. III-luokan koskia ei ole kuin Kipinäs-
sä. Joki soveltuu tämän takia myös yleisötapahtumille ja vesiretkeilyn lisäämismahdollisuuksia Iijoella 
onkin. Melojat puolestaan suosivat koskisia alueita. Soutuveneet kulkevat edelleen kosket ylävirtaan 
perinteisesti sauvomalla tai sitten moottorilla. 
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Yhdistys järjestää tänä vuonna 31. kerran Iijokisoudun. Soutu kulkee kolme viimeistä päivää viidestä nyt 
suunnitellulla alueella. Mukana on vuosien mittaan ollut tuhansia ihmisiä, jotka katselevat jokimaisemaa 
erityisesti joelta käsin. Soudun osanottajat tulevat eri puolilta Suomea ja ulkomailta, pieni osa soutajista 
ja melojista on Pudasjärveltä. Iijoki toimii kävijöille myös alueen käyntikorttina, ja sen takia monet palaa-
vat joelle vuosi toisensa perään. Muutokset jokivarressa huomataan ja ne herättävät paljon keskustelua. 
Jokirantaan asti ulotetut hakkuut herättävät suurta kritiikkiä, ikävä kyllä sellainenkin vielä tapahtuu. Ei ole 
mikään ihme, että Kuusamossa Kitkajokivarren hakkuut herättivät maanlaajuisen uutisen. Sama reaktio 
voi tulla myös Iijokivarren hakkuista. 
 
Erittäin tärkeää on, ettei loma-asuminen valloita koko jokivartta, vaan jää myös rakentamattomia alueita. 
Vanhan jokivarsikulttuurin, rakennusten ja kylien säilymisellä on merkittävä maisemallinen seikka sen 
vuorotellessa rakentamattomien rantojen kanssa. Rakentamisen toteuttaminen tulee tehdä maisema ym. 
seikat huomioon ottaen, aivan kuten määräysten kohdassa 2. todetaan. 
 
Kiitettävää on se, että koskien rannat on jätetty rakentamiselta vapaaksi. Kalastus on saanut enemmän 
huomiota ja hyvä, että kalastajien mahdollisuus kulkea jokivarressa on otettu huomioon. Myös erittäin 
merkittävät Iijoen vaellushankkeet (Vaelluskalat palaavat Iijokeen ja Iijoen kalatiet) on hyvä tuoda esille, 
koska niillä on vaikutusta jokivarren käyttöön. Iijoen kalastoon kuuluu nykyisin myös omat alkuperäiset 
lohi ja meritaimen suunnittelualueelle tehtyinä kotiutusistutuksina ja isojen lohien ylisiirtoina ja kalateiden 
kautta lähitulevaisuudessa. 
 
Luonnosta lukiessa ei käynyt selville, onko kaavaan suunniteltujen tonttien kohdalla otettu huomioon, 
onko niille mahdollista rakentaa esim. jätevesien imeytyskenttä. Jätevesikysymyksen kohdalla tulisi asi-
aa tarkastella vesienhoitosuunnitelman ja sen toimenpideohjelman kautta. Hyvän vedenlaadun on todet-
tu olevan erittäin merkittävä tekijä loma-asunnon paikkaa valitessa ja hyvä vedenlaatu on myös keskei-
nen tekijä kun mitataan tyytyväisyyttä lomapaikkaan. 
 
Kappaleessa 7.5.2 todetaan maakuntakaavassa osoitetun uusia turvetuotannon selvitysalueita runsaas-
ti. Tarkoitetaanko tässä voimassaolevaa vai valmisteilla olevaa maakuntakaavaa? Hyvä merkitä lopulli-
seen, mitä tarkoitetaan. 
 
Alueen maisema-alueet, Naturakohteet ja toivottavasti myös kaikki uhanalaisten ja silmälläpidettävien 
lajien esiintymispaikat ja elinympäristöt on otettu huomioon. Koska meillä ei ole pääsyä tietojärjestel-
mään, emme niitä voineet tarkistaa. Muutamia tiedossamme olevia paikkoja tarkistimme luonnoskartoilta 
ja ne siellä olivat. 
 
Erittäin keskeinen ja paljon keskustelua herättänyt asia on tulvakorkeuksien määrittäminen erityisesti 
suunnittelualueen länsiosassa. Koska kaavan kesto ja vaikutus on todennäköisesti hyvin pitkäaikainen, 
on tämä asia todellakin tarpeen tarkastella vielä kerran. ELY:n viranomaisten kanssa käydyn viimeisen 
(23.11.2012) neuvottelun jälkeen tietoon tulleet seikat antavat aihetta asian tarkistamiseen. Viittaamme 
tässä Matti Korhosen 14.3.2013 päivättyyn muistutukseen rantayleiskaavaluonnoksesta ja keskusteluun 
Peter Reiterin kanssa. 
 
Vastine: Kaavaselostusta täydennetään vesiretkeilyn ja vaelluskalojen kotiuttamishankkeiden osalta (Ii-
joen kalatiet 2011–2013 -hanke). 
 
Rakentamisessa ja siihen liittyvissä kaavamääräyksissä on otettu huomioon jätevesien käsittely. Tonttien 
vähimmäiskoot on sisällytetty kaavamääräyksiin ja lisäksi jätevesien käsittelyä ohjaa joukko erillisiä 
yleismääräyksiä, joita tulee noudattaa koko kaava-alueella. Pohjavesialueisiin on myös liitetty jätevesien 
käsittelyä koskeva määräys. Loma-asuntotonteilla tontin vähimmäiskoko 2000 m2 ei välttämättä ole riit-
tävä tonttikohtaisen jätevesien imeytyskentän rakentamiseen, mutta loma-asuntoihin ja saunarakennuk-
siin tuleekin ensisijaisesti rakentaa kompostoiva käymälä tai kiinteällä säiliöllä varustettu kuivakäymälä. 
A, AT-3- ja AT-2 –alueilla tontin vähimmäiskoko on katsottu olevan riittävä imeytyskentän toteuttamiselle, 
mikäli tontti ei ole liitettävissä keskitettyyn jätevesien käsittelyyn (3000-5000 m2:n tonttikoko). AT-1 alu-
eilla tontin vähimmäiskoko on pienempi. AT-1 -tontit sijaitsevat Ervastin kylällä, Kipinässä pohjavesialu-
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eella, jossa tarve viemäriverkon toteuttamiselle tai jo olevan viemäriverkon alueella taajaman tuntumas-
sa. Mikäli AT-1 -tontti ei ole (vielä) liitettävissä keskitettyyn jätevesien käsittelyyn, on rakentaminen mah-
dollista ainoastaan kaavamääräysten sallimien mahdollisuuksien mukaan. Kipinän pohjavesialueella 
sijaitsevilla AT-1 tonteilla jätevesien imeyttäminen tai muu päästäminen maaperään on joka tapauksessa 
kielletty, joten Kipinän kylälle voi rakentua uutta asutusta suurelta osin vasta siinä vaiheessa kun keski-
tetty jätevesien käsittely on saatu ratkaistua. AT-1 – ja RA-4 –alueiden kaavamääräyksiä muutetaan si-
ten, että tontin vähimmäiskoko myös näillä nostetaan 2000 m2:een kuten maankäyttö- ja rakennuslaissa 
edellytetään asemakaavan ulkopuolisten alueiden osalta. 
 
Kappaleessa 7.5.2 mainitut turvetuotantoalueet liittyvät valmisteilla olevaan maakuntakaavaan. Maakun-
takaavaa varten on selvitetty olevat turvetuotantoalueet ja uusiksi tuotantoalueiksi soveltuvat / pontenti-
aaliset alueet. Asia selvennetään selostukseen. Uuden maakuntakaavan 1. vaihekaavan luonnoksessa 
esitetyt turvetuotantoalueet on näytetty liikenne ja tekninen huolto – teemakartalla Iijoen kaava-
alueeseen liittyen. 
 
Kaikki tiedossa olevat maisema-alueet, Natura-kohteet ja uhanalaisten ja silmälläpidettävien lajien esiin-
tymispaikat ja elinympäristöt on huomioitu kaavassa ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen luonnon-
suojeluyksikkö on antanut niistä lausuntonsa. Maisema-alueet on huomioitu ja tarkistettu kaavaan Poh-
jois-Pohjanmaan liiton ohjeiden mukaisesti. 
 
Ks. kaavoittajan yleinen vastine tulva-alueisiin liittyen. 
 
Taivalkosken kunta / kunnanhallitus 11.3.2012, § 108 
Ei huomautettavaa. 
 
Oulun kaupungin kaavoittajan lausunto 22.3.2013 
Iijokivarren osayleiskaava ulottuu Pudasjärven kaupungin länsirajalle rajoittuen Oulun kaupungin Yli-Iin 
suuralueeseen. Pudasjärven rajan tuntumassa Yli-Iin suuralue on hyvin harvaan asuttua, asutuksen si-
joittuessa jokivarteen. Joen etelä- ja pohjoispuoliset alueet ovat pääosin valtion omistamia soisia erä-
maa-alueita. 
 
Lausunnossa on kuvailtu maakuntakaavan tilanne ja lisäksi Yli-Iin suuralueen yleiskaavatilanne: 
Yli-Iin suuralueella Iijokivarsi ja Siuruanjokivarsi ovat pääosin rantayleiskaavojen piirissä. Ainostaan juuri 
Pudasjärven Iijokivarren osayleiskaavaan rajautuva Iijoen varren osa, Pahkakosken kylän yläpuolella on 
yleiskaavoittamatta. Yli-Iin rantayleiskaavoilla on pyritty turvaamaan rantarakentamismahdollisuudet, 
perinteisten jokivarsien nauhakylien elinvoimaisuus. Myös Yli-Iin Kierikkikeskus on osa Iijokivarren arvo-
kasta kulttuuriympäristöä ja liittyy kiinteästi koko Iijokilaakson matkailun kehittämiseen. 
 
Pudasjärven koko Iijokivarren käsittävä rantayleiskaava jatkaa jokivarren kehitystyötä turvaten kehityk-
sen myös keskijuoksulla. Kaavan mukaisella mitoituksella mahdollistetaan rantavyöhykkeen rakennus-
kannan puolitoistakertaistaminen, mikä on piristysruiske kylien kehitykselle. Iijokivarren arvokas luonnon- 
ja kulttuuriympäristö on ollut kaavan valmistelun yhtenä tärkeänä lähtökohtana tavoitteena sen säilyttä-
minen ja hyödyntäminen, mikä on valtti mm. matkailun ja lomailun kehittämiseksi. 
 
Lausunnossa ei ollut huomautettavaa.  
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KAAVOITTAJAN YLEISET VASTINEET 

 
Merkittävimmät korjaukset nähtävillä olleeseen kaavaehdotukseen: 
 
AT-1 ja RA-4 -alueet 
Maankäyttö- ja rakennuslain 116 §:n mukaan tonttikoon on oltava asemakaava-alueiden ulkopuolella vähintään 
2000 m2. Määräykset tonttien vähimmäiskoosta muutetaan lain mukaisiksi (molemmilla alueilla 2000 m2). 
 
RM-1 alueet (Kipinän kalastuskeskus ja Eeten) 
RM-1 aluemerkintöihin lisätään näkyviin rakennuspaikkakohtaiset rakennusoikeudet vastaavasti, kuin RM-2 -
rakennuspaikoillekin on esitetty. Kipinän kalastuskeskus on toteutettu tulva-alueelle. Kaavaehdotusta korjataan 
siten, että vain vuokratuvan kohta osoitetaan RM-1 alueeksi ja sen rakennusoikeus rajataan sille jo aikaisemmin 
myönnetyn rakennusluvan suuruiseksi (125 k-m2). Tulva-alueille ei haluta mahdollistaa kaavassa lisää rakentamis-
ta. Muu osa kalastuskeskuksesta, jolla mm. katosrakennukset sijaitsevat, muutetaan VL-1 –alueeksi eli lähivirkis-
tysalueeksi, jolle voidaan sijoittaa kalastusta palvelevia polkuja, laavuja ja venevalkamia kaavamääräyksen mukai-
sesti. Eetenin RM-1 alueen kokonaisrakennusoikeudeksi merkitään kaavaan 250 k-m2. 
 
MA-1 – maisemallisesti arvokas peltoalue / niitty. 
Merkinnällä on osoitettu niittyalueet ja lisäksi myös entisiä peltoalueita/niittyjä, jotka ovat jo kasvamassa umpeen. 
Määräysteksti muutetaan muotoon: ”Alue tulisi säilyttää avoimena niittynä tai mikäli mahdollista, palauttaa viljely-
käyttöön. Alueella sallitaan maa- ja metsätaloutta palveleva rakentaminen”. (Määräys muuttuu vähemmän velvoit-
tavaksi, aiemmin oli ”Alue tulee säilyttää…”). 
 
sl-2 merkinnät (maisemapuut ja puuryhmät) 
ELY-keskuksen lausunnon perusteella merkintä sisällytetään luo-merkintään, jonka määräysteksti jo sisältää riittä-
vät kaavamääräykset ja luonnonsuojelulain 29 §:n huomioimisen. Muutos ei lisää velvoitteita ja eikä määräys koh-
teen ominaispiirteiden säilyttämisestä muutu. Maisemapuut on eroteltu muista luo-kohteista tarkemmin luontoselvi-
tyksessä. 
 
Tulva-alueet: 
Kaavan itäosalle (Haapokari-Haapua) saatiin maanmittauslaitokselta tarkempi aineisto maan pinnan korkeusase-
mista. Aineisto sisältää maaston korkeusasemien mittauspisteet 10 m välein. Kaavan itäosan tulva-alueen rajaus 
tarkennetaan aineiston perusteella hyväksymiskäsittelyyn vietävään kaavaehdotukseen ja kaavaselostusta korja-
taan vastaavasti. Tulva-alueen tarkentuminen kaavan itäosalla johti noin 7 uuden rakennuspaikan muodustumi-
seen rantavyöhykkeelle. Lisäksi yksi rantavyöhykkeen ulkopuolelle siirretty rakennusoikeus jouduttiin poistamaan 
tulva-alueen vuoksi. 
 
RA-3 -alueet 
Käyttötarkoituksen muutoksia RA-3 alueista RA-2 alueiksi on tehty kaavan itäosalla tarkentuneen tulva-alueen 
perusteella. Tulva-alueen rajaus on laadittu parhaan saatavilla olleen maaston korkoaineistojen perusteella, mutta 
pientä epätarkkuutta voi vielä kaavaan jäädä. RA-3 –merkintään lisätään määräysteksti: ”Mikäli myöhemmissä 
selvityksissä todetaan, että tontti tai riittävän suuri tontin osa sijaitsee tulvarajauksen yläpuolella, voidaan tontin 
rakennusoikeus ratkaista tapauskohtaisesti tontin koosta ja sijainnista riippuen kuten RA-2-alueella”. 
 
Saunarakennukset: 
Saunarakennuksia ei edelleenkään osoiteta kaavassa kaavamerkinnällä. Kaavaehdotukseen lisätään jo luonnos-
vaiheessa suunniteltu ja aiemmissa vastineissa luvattu yleismääräys: ”MT, MT, MA, MA-1, MY ja MY-1 -alueilla 
olevat nykyiset saunarakennukset saa säilyttää ja tuhoutuneiden vanhojen saunojen paikalle saa rakentaa uuden, 
enintään 20 m2 suuruisen saunarakennuksen ympäristöön sopivalla tavalla. Muussa tapauksessa saunarakennuk-
sen saa rakentaa vain rakennusalueeksi osoitetulle alueelle.” 
 
Kollajan yleiset venevalkamat (LV-1) ja uimapaikat 
Kollajan seurojentalon (Tönön) kohdalle yksityiselle maa-alueelle osoitettu yleinen venevalkama LV-1 siirretään 
nykytilanteen mukaiselle paikalle noin 300 metriä alajuoksun suunnassa sijaitsevalle yhteispalstalle, jossa on ve-
neenlaskupaikka ja valmis tieyhteys rantaan. Myös uuden uimapaikan merkintä poistetaan. Seurojentalon kohdalla 
rannassa olevalle yksityiselle maalle osoitetaan loma-asunnon rakennuspaikka emätilamitoituksen perusteella ja 
tilasta erotettu pieni yhteispalsta rannassa muutetaan V-1 –alueeksi, jonka on tarkoitus palvella seurojentaloa. V-1 
alueelle osoitetaan seurojentalon tontilta ulkoiluyhteystarve ja sille on kaavamerkinnän perusteella mahdollista 
toteuttaa tarvittaessa myös pieni uimapaikka. 
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Kollajanniemen päässä yksityiselle tonttimaalle osoitettu yleinen venevalkama (LV-1) poistetaan. Jotta yleinen ve-
neenlaskumahdollisuus Kollajanniemessä tulisi huomioitua, osoitettaan uusi veneenlaskupaikka lv-
kolmiomerkinnällä tilojen 83:14 ja 28:7 rajalle (MA-1 –aluetta). Uudelle veneenlaskupaikalle lisätään myös uusi 
ohjeellinen tieyhteys olevalta tieltä. Vesialueen kohdalta LV-1 –merkintä ja tieyhteysmerkinnät poistetaan. Vasta-
rannalla Kantolanharjun puolella LV-1 merkintä säilyy kaavassa. 
 
Hilturannan kulttuuriympäristö (useita muutostarpeita) 
Hilturannan alueen kulttuurihistoria on jäänyt liian vähälle huomiolle tuoreimmassa inventoinnissa ja lisäksi alueelle 
on osoitettu myös uutta rakentamista, joka tulisi sovittaa huolellisesti muuhun ympäristöön myös Lukkarinlahden-
tien ympäristössä rky-alueen ulkopuolella. 
 
Kaavaehdotukseen lisätään Lukkarinlahteen uusi paikallisesti arvokas kulttuuriympäristö (sk-3-alue, Lukkarinlahti). 
Alue liittyy valtakunnallisesti arvokkaaseen Hilturannan kulttuuriympäristöön (rky) sijoittuen sen itäpuolelle. Vanhat 
pellot ovat liittäneet entisen Lukkarilan alueen aikanaan kiinteästi Hilturannan muuhun arvokkaaseen kulttuuriym-
päristöön. Alueella on yksi paikallisesti arvokas rakennuskohde sekä muuta vanhaa rakennuskantaa (Kanttorila), 
jota ei kaavassa ole osoitettu suojeltaviksi yksittäisinä rakennuskohteina erikseen. AT-3 –alueiden aluerajauksia 
tarkennetaan sk-3 –alueella ja rantaan lisätään MA-1 aluetta vanhan pellon kohdalle vastaavalla periaatteella kuin 
muuallakin kaavassa. 
 
Seurakunnan maille Siivolaan kulkevan Lukkarinlahdentien varteen on osoitettu kaksi emätilamitoituksen perusteel-
la tullutta uutta AT-3 –rakennuspaikkaa. Itäisempi rakennuspaikka sijaitsee osittain hiekkamontussa ja sen rintees-
sä, eikä rinteen yläpuolelle tien varteen jää kovin paljoa tasaista maata kahden rakennuspaikan rakentamista ja 
jätevesien käsittelyä ajatellen (yhden tontin vähimmäiskoko on 3500 m2). Toteutettavuuden vuoksi toinen raken-
nuspaikka siirretään Lukkarinlahdentien itäpuolelle paremmin rakennettavissa olevalle alueelle. 
 
Kaavassa on osoitettu myös vanhoja kyläteitä ja –raitteja. Merkintään sisältyy kaavamääräys: ”Tien linjaus ja leve-
ys tulee säilyttää”. Merkintä poistetaan Hilturannasta Petäjäkankaan tien kohdalta (ei ole vanha kylätie). Vanha 
Hilturannan kylätie on kulkenut Lukkarinlahdentieltä Kotikankaan tilan kohdalta pellon reunaa pitkin rantaan ja ran-
nan kautta aina Hilturannan pappilaan saakka. Pappilasta tie on jatkunut edelleen Tuulisalmeen, johon silta on 
aikanaan rakennettu joka vuosi jäiden lähdön jälkeen uudelleen. Vanhasta kylätiestä on lähtenyt myös vanha he-
vosilla kuljettu reitti Kanttorilan ja Lepolan vanhojen asuinpaikkojen suuntaan. Vanhan kylätien merkinnät lisätään 
Lukkarilantiestä Alahiltulan rantaan siltä osin, kun vanha tielinjaus on vielä olemassa. Yleistä kulkua vanhan tielin-
jauksen kautta rakennuspaikkojen pihapiirien läpi ei tarvitse sallia, mutta muilta osin vanha tiepohja soveltuu hyvin 
lähialueen asukkaiden lähivirkistysreitiksi Pudasjärven rantaan. Yleistä virkistysyhteystarvetta ei kuitenkaan enää 
tässä vaiheessa kaavoitusta lisätä. Toinen vanhan kylätien merkintä lisätään Lukkarilahden kulttuuriympäristössä 
kulkevalle Siivolan, Kanttorilan ja Lepolan asuinpaikkojen välissä olevalle vanhalle tieosuudelle. Merkintä ei hanka-
loita tien käyttöä tonttitienä uusille ja oleville rakennuspaikoille. 
 
Kaavaehdotukseen Hilturannan pihapiiriin rky-alueelle on osoitettu kolme valtakunnallisesti arvokkaan kulttuurihis-
toriallisen kohteen merkintää. Niistä eteläisin, lähinnä Petäjäkankaantietä oleva suojelumerkintä poistetaan, koska 
kyseessä on 1980-luvulla rakennettu tehdasvalmisteinen talo tilalla Viertola 8:14. 
 
RM-2 alue Kellolammelle 
Kellolammen itäpuolella tilan 10:18 alueelle kaavarajauksen laitaan osoitetaan uusi RM-2 –alue maanomistajan 
toiveesta vuokramökkejä varten. Alue ei rajoitu suoraan muihin lähistön tonttialueisiin ja matkailualue voidaan to-
teuttaa myös kaava-alueen ulkopuolelle kauemmas Papinkallion suuntaan. Alueen kokonaisrakennusoikeus on 
500 k-m2. Rantaan lisätään matkailualueeseen liittyvä VL-1 alue vastaavalla tavalla, kuin muihinkin kaavassa osoi-
tettuihin RM-2 alueisiin liittyen. 
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Muut yleiset vastineet kaavaehdotukseen ja koko kaavahankkeeseen liittyen: 
 
Kopiot kaikista muistutuksista, lausunnoista on toimitettu sellaisenaan kaupungin ja kaavan laatijan lisäksi myös 
ELY-keskuksen tietoon. Alueelta saatiin 4 koko kaavahanketta koskevaa muistutusta, jotka koskivat erityisesti Kol-
lajan aluetta (muistutukset nro 18, 19, 26 ja 30). Kaavoittajan vastineena näihin muistutuksiin toimii yleinen vastine. 
 
Näiden neljän mustutuksen lisäksi Kollajan alueelta saatiin noin 10 kpl maanomistajien muistutuksia, jotka koskivat 
tulvakorkeuksien oikeellisuutta. Useissa näistä muistutuksista vaadittiin kaavoituksen keskeyttämistä ja uudelleen 
laatimista kyseisille alueille. Kaikilta muilta kaavan osa-alueilta (Kipinä, Petäjäkangas, Haapokari, Ervasti, Kurki, 
Haapua) saatiin huomattavasti vähemmän, yhteensä noin 5 kpl tulvakorkeuksien oikeellisuutta koskevaa muistu-
tusta. 
 
Vastineiden otsikointi viittaa muistutuksissa esiin nousseisiin väittämiin. 

 
Suunnittelun väärät lähtöoletukset eli laskennalliset tulvakorkeudet 
 

Suunnittelussa on käytetty ELY-keskuksen hyväksymiä tulvakorkeuksia, joita on käytetty aiempien poik-
keamislupapäätöstenkin perusteena. Tiedot ovat poikkeuksellisen tulvan, 13.5.1982 mittaustuloksia / las-
kennallisia arvioita (tulvatähystys tehtiin 18.5. jolloin tulva oli jo laskemassa), joiden pohjalta Reiter Oy laati 
tulvan pituusleikkauskartan vuonna 1983. Lisäksi apuna on käytetty tulvavuoden 1989 tietoja. Tuulisalmen 
mittausaseman tietojen mukaan vuoden 1982 ja 1993 (toinen huipputulvavuosi) välinen ero tulvahuipussa 
oli 13 cm, mikä ei vaikuta käytännössä tulvavaaraan. 
  
Syksyllä 2012 Pudasjärven kaupunki mittasi tarkempia maaston korkeuksia ja asukkaiden maastoon ja ra-
kennuksiin tekemien tulvamerkintöjen korkeustasoja, yhteensä yli sadassa kohteessa, maanomistajien toi-
veesta. Mitattuja havaintoja / tulvamerkkejä v. 1982 huipputulvasta oli Kollajan alueella yhteensä 7 tontilla, 
ja koko muulla kaava-alueella 2 tontilla. Muut mittaukset koskivat maan pinnan todellista korkeustasoa. 
 
Eniten kritiikkiä tulva-alueista tuli Kollajan alueelta väliltä Kollajaniemi-Potanniemi, missä maanomistajien 
tulvarajamerkinnät ja havainnot vuodelta 1982 olivat noin metrin alempana kuin ELY-keskuksen aineiston 
tulvakorkeudet. Vuormankosken yläpäässä, Niskasaaressa, ylin tulvakorkeus on Reiterin arvion mukaan 
107,30–39 mmpy kun se ylävirrassa, Puukkoputaan kannaksella, olisi ollut asukkaiden merkintöjen mu-
kaan vain korkeustasolla 106.50–62 mmpy, eli noin 80 cm kuopalla alavirran tasoon nähden.  
 
Lisäksi kaupunki mittasi tulvakorkeudet veneestä käsin tulva-aikana 2.5.2013 välillä Pudasjärvi-Kipinä. Tä-
mä tulva oli tavanomainen, ei huipputulva. Kipinän sillankorvassa uusi mittaus oli noin 50 cm alempana 
kuin 1982 mutta siitä ylävirtaan päin ero kasvoi niin, että Vuormankosken niskalla ero oli jo 1,5 m ja siitä 
ylöspäin mentäessä erot vaihtelivat 1,6 - 1,8 m välillä. 
 

 
Karttaote Vuorman kohdalla maastossa mitattuine korkeuksineen, sinisellä tekstillä maanomistajan tulva-
merkki. Vaaleansininen tulva-alue myötäilee hyvin tarkasti vanhaa asutusta, mikä todistaa sen likimain oi-
keaksi pitkällä aikavälillä. 
 
 



 
   10 (17)  
    
 

Vastineet_ehdotus_julkiset_2013_08_20.docx 

 
Jos maanomistajien merkkejä ja kaavan tulvakorkeuksia verrataan vuoden 1989 tulvaan, niiden väliset erot 
ovat pienempiä:  
 
  asukkaan havainto lukema kaavakartalla, normaali  
alue  tulvamerkki  5.5.1989 tulva-arvio 1983/Reitel Oy tulva 2.5. 2013 
   
Pudasjärvi - 110,8 110,95 (tähystys 100,65) 109,56  
Koiralampi - 110,42 110,33  109,24 
Varpuvirta - 108,14 108,62 (tähystys 107,71) 107,04 
Kollajaniemi 107,01  +50> 107,51 + 57 > 108,08     106,33 
Marjasaari 106,69  +52> 107,21 + 68 > 107,89  106,15 
Vuorma 106,58  +43>   107,01 + 82 >  107,83  106,12 
Puukkotörmä 106,59...,62   -      + 107  > 107,70  105,96 
Niskasaari - - 107,39  105,61 
Kipinän silta - 102,92 104,03  102,31  
 
(Lähde tulva-arvoille 1989: Tulvariskien alustava arviointi Iijoen vesistöalueella, kartta sivulla 16, Vuoden 
1989 tulvan vedenpeittämän alueen laajuus ja vedenkorkeudet Kipinän ja Kurenalan välisellä osuudella, 
SYKE, Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus) Kaikki lukemat ovat N60 järjestelmässä. 
 
Tulva-asian selvittelyä ja rajaamista koskevia tekstejä ja karttoja on täydennetty koko suunnitteluprosessin 
ajan sekä asiasta on neuvoteltu ELY-keskuksen asiantuntijoiden kanssa. Eri lähteistä saadut lukemat ovat 
eri korkeusjärjestelmissä ja tulvakorkeudet ovat arvioita, mikä tekee asiasta monimutkaisen ja antaa vaiku-
telman epäselvyydestä. ELY-keskukselta saatu poikkileikkausdiagrammi on kuitenkin looginen esitys tulva-
korkeuksista ja lukemat alenevat tasaisesti alajuoksulle päin. Yksittäisten maanomistajien tulvamerkkejä ei 
voida ottaa suunnittelun lähtökohdaksi koska se olisi epäoikeudenmukaista muille maanomistajille. Näiden 
merkintöjen puolueettomuuskin voidaan asettaa kyseenalaiseksi. 
 
Kaavassa on käytetty tulvalukemaa, joka toistuu arviolta kerran 50 vuodessa, mikä on selvästi alempi kuin 
kerran 100 vuodessa tapahtuva tulva, joita yleisemmin käytetään kaavojen tulvakorkeuksina. Reiterin selvi-
tyksen suurimpia mahdollisia, laskennallisia tulvahuippuja, jotka ovat noin 1 ja 2 metriä korkeampia kuin 
kaavaan merkityt arviot, ei otettu kaavan lähtöoletuksiksi, vaikka sellainenkin tilanne voi teoriassa syntyä, 
jos säännöstelyaltaat Irni ja Kosto ovat tulvan alkaessa täynnä ja kevät on sateinen. 
Yhteenvetona voidaan todeta etteivät kaavan arvioidut tulvakorkeusluvut virhemarginaaleineenkaan ole lii-
oiteltuja tai merkittävästi virheellisiä. Kiistanalaisilla kohdillakin ero vuoden 1989 tulvaan on suuruusluokkaa 
60–80 cm.  
 
Kaikki maanomistajien ilmoittamat havainnot ja kaavoituksen aikana tullut kritiikki tulvakorkeuksista on do-
kumentoitu, koottu yhteen erillisille selvityskartoille ja toimitettu myös ELY-keskuksen tietoon. Asia on 
noussut vahvasti esille vasta kaavoituksen yhteydessä, vaikka samoja tulvakorkeuksia ja periaatteita on 
käytetty jo ennen kaavoitusta poikkeuslupien myöntämisen perusteena. Kaavaehdotus on laadittu sillä aja-
tuksella, ettei kaava tai siihen sisältyvät kaavamääräykset sinänsä vaikeuta entisestään maanomistajien ti-
lannetta ja rakennuslupien saamista kaavassa osoitetuilla tulva-alueilla, päinvastoin. (Katso kaavoittajan 
yleiset vastineet ns. ”erämaa-alueiden” mitoituksesta ja RA-3 alueille lisätystä rakennusoikeutta koskevasta 
kaavamääräyksestä.) Tulvan huomioimista koskeva kaavamääräys sisältää myös ehdon ”…elleivät kaavan 
hyväksymisen jälkeen vahvistuvat selvitykset muuta osoita”. 
 
Tulva-alueiden määrittely perustuu parhaaseen ja loogisimpaan, koko alueen kattavaan aineistoon ja asi-
antuntijoiden arvioihin huipputulvan korkeuksista. V.1983 laadittu selvitys tulvakorkeuksista perustuu laati-
mishetken aikaiseen parhaaseen tietämykseen ja käytössä olleisiin selvitysmenetelmiin. Tulvakorkeudet 
ovat osittain arvioita, ja arvioihin sisältyy aina jonkinasteinen virhemarginaali. Rakentaminen tulva-alueille 
jää jatkossakin vastaavalla tavalla poikkeuslupa-asiaksi, kuin ennen kaavan vahvistumista. Yleiskaavassa 
ei kuitenkaan yhtään tapauskohtaista poikkeamista voida tehdä, vaan rakennuspaikat on määriteltävä kaik-
kialla samojen periaatteiden nojalla, perustuen samoihin lähtöselvityksiin. 
 
(Tulvarajauksen tekemisen kuvaus seuraavalla sivulla sekä liitteenä tulvakartat korkeuslukuineen) 
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TULVAVAARA-ALUEEN RAJAUKSEN TEKO IIJOEN RAN-
TAYLEISKAAVA-ALUEELLE.                                          
kartoittaja Markku Nikula ja arkkit. Riitta Yrjänheikki 5.3.2013 
 
TULVAMITTAUKSET  
Tulva-alueen laskennassa on käytetty ELY-keskuksen määrittämien vedenkorkeuksien 
(osin mitattu ja osin laskennallinen) pohjalta laadittua  Iijoen tulvalaskennan pituusleikkaus 
diagrammia ja siitä tulvahuippu viivaa. Pituusleikkaukseen on kirjattu ylimmät havaitut tul-
vaveden korkeudet vuosilta 1981/82.  

 

TULVAKORKEUKSIEN MUUNTAMINEN SUUNNITTELUKARTTOJEN KORKEUSJÄR-
JESTELMIIN 

Tulva-alueen laskennan lähtöaineiston eli pituusleikkauksen korkeusjärjestelmä oli N43, 
joka muutettiin suunnittelukartan pohjakartan eli Maanmittauslaitoksen maastotietokannan 
korkeusjärjestelmään N60, lisäämällä N43 korkeuksiin +0,13m.  Nämä luvut on kirjattu 
kaavakartalle ylimpinä tulvakorkeuksina, koska kaavan pohjakartta on tehty N60 korkeus-
järjestelmään. 

Kurenalan keskustan alapuolisten alueiden tulva-alueen rajaus voitiin kuitenkin tehdä tar-
kemmin, koska alueen maastosta on vastikään tehty laserkeilaus N2000 järjestelmään. 
Niinpä rajaustyötä varten pituusleikkauksen lukemat nostettiin  N2000 korkeusjärjestel-
mään, lisäämällä tulvakorkeuksiin N60 ja N2000 korkeusjärjestelmän erotus +0,37m. Näi-
tä lukuarvoja käytettiin siis vain rajaustyön apuna ja niitä ei  ole kirjattu kaavakartalle. Itä-
osalla tarkempaa laserkeilausaineistoa ei ollut saatavilla, joten siellä tätä muuntamista ei 
tarvittu vaan tulva rajattiin peruskartan pohjalle, mistä johtuen tulva-alueen rajaus on siellä 
melko epätarkka (katso seuraava kappale). 

 

SUUNNITTELUALUEEN MAASTOMALLIN RAKENTAMINEN 

Iijokivarren yleiskaavan maastomallin laskennassa käytettiin Kurenalan keskustan alapuo-
lisella alueella Maanmittauslaitoksen laserkeilausaineistoa (20.5.-22.5.2010), jonka korke-
ustarkkuus on 0,15m. Aineistosta käytettiin vain maanpinnaksi luokiteltuja pisteitä, jotka 
rajattiin suunnittelualueeseen. Kurenalan yläpuolisella alueella käytettiin Maanmittauslai-
toksen maastotietokannan korkeuskäyräaineistoa, jonka korkeustarkkuus on heikompi eli 
n. 1,4m. Näistä rakennettiin tietokoneohjelmalla 3-ulotteinen maastomalli. 

 

TULVA-ALUEEN JA -RAJAN MÄÄRITTÄMINEN 

Joen keskiuoman vaakageometria luotiin käyttäen hyväksi pituusleikkauksessa olleita 
kiinnekohtia, kuten koskia ja paikkoja joiden nimet ja paikat esiintyvät pohjakartalla sekä 
siltojen sijaintia. Tulva-alueiden määrityksessä käytetty pituusleikkauksen tulvapintamalli 
luotiin tietokoneohjelmalla yhdistämällä vaakageometria ja pituusleikkauksesta saadut tul-
vakorkeusluvut. Maastomallin ja tulvapintamallin tietokoneohjelmalla laskettuun leikkaus-
kohtaan syntyi tulva-alueen raja.  

Työskentelyohjelmistona käytettiin YTCadia ja  AutoCad Civil 3D 2012 –ohjelmia.  
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Kosteudelle alttiiden rakennusosien korkeusvaatimus johtaa ympäristöön sopimattomaan rakentamiseen. 
Lisäksi eri alueilla on käytetty eri turvaväliä.  

 
Kaupungin rakennusjärjestyksessä määrätään alimmat rakennuskorkeudet kosteudelle alttiille rakennus-
osille. Jokialueilla tulvan ennustaminen on vaikeampaa kuin järvialueilla, mistä syystä sinne tarvitaan isom-
pi turvaväli eli 1 m kun järvialueilla riittää 0,7 m. 
 
Suuri osa kansalaisten varallisuudesta on sitoutuneena rakennuskantaan, joten sen turvaaminen tuhoilta 
on kaikkien etujen mukaista. Kaupunki ei voi edistää kaavoituksella riskien kasvattamista. 
 
Korkeusvaatimus koskee kosteudelle alttiita rakennusosia kuten kotelorakenteisia, lämpöeristettyjä lattioita 
ja seiniä. Rakennukset voidaan perustaa ja rakentaa tätä alemmaksi, jos ne rakennetaan siten että raken-
teet voivat kuivua kastuttuaan. Yleensähän tulvahuippu kestää enintään pari päivää. Hirsiseinä ja rossilattia 
60–70 cm korkeilla pilariperustuksilla kuivuu nopeasti kastumisen jälkeen, kun rakenteet pääsevät tuulet-
tumaan. Näin toteutettuna rakennusta ei tarvitse rakentaa kahteen kerrokseen ja se istuu maisemaan nor-
maalilla tavalla. 
 

Rantavyöhykkeen laajuus 50-200 m, suunnittelu aiheuttaa vahinkoa 
 

Yleisohjeessa mitoitettavan rantavyöhykkeen leveydeksi on määritelty 50–200 m maiseman luonteesta 
riippuen siten, että metsäisillä alueilla vyöhyke voi olla kapeampi ja peltoaukeilla leveämpi. Tälle vyöhyk-
keelle sijoittuville tiloille on tehty emätilaselvitys ja laskettu rakennusoikeudet. 
 
Ranta-alue taas voi olla laajempikin kattaen esim. koko kylän, joka on rannan vaikutuspiirissä ja jolta vesis-
töön kohdistuu käyttöpainetta tai maisemanäkymiä. Rantavyöhykkeen tonteille kuljetaan ranta-alueen läpi. 
Tätä aluetta ei ole mitoitettu ja kunta voi myöntää sinne rakennuslupia ilman yleiskaavaakin. Yleiskaavassa 
on kuitenkin osoitettu tällekin alueelle rakentamiseen suositeltavat alueet erilaisilla AT ja A-merkinnöillä, 
huomioiden tehdyt ympäristöselvitykset. Suunnittelulla on pyritty turvaamaan alueiden arvokkaimpien omi-
naisuuksien säilyminen tulevaisuudessakin ja siten turvaamaan alueiden vetovoimaisuus asumisen ja lo-
ma-asumisen alueina. 
 
Kaavoituksen tavoitteena oli myös kylien kehittäminen, mistä syystä kylät on rajattu mukaan kaavaan, 
suunnittelullisten seikkojen kuten kulkuyhteyksien järjestämisen, rakennusoikeuksien siirtämisen ja vaiku-
tusarviointien lisäksi. 

 
Rantaviivan määrittäminen eli muuntaminen suoritettu erikoisella tavalla  
 

Muuntamisessa on käytetty kaavaselostuksessa kuvattuja menetelmiä ja periaatteita. Lähes kaikkialla joen 
kapeus vaikuttaa rantaviivaa lyhentävästi.  
Rantaviivan pituus on muunnettu Etelä-Savon liiton ohjetta soveltaen vesistön tai maa-alueen leveyden pe-
rusteella. Tässä on kuitenkin käytetty hieman pienempiä etäisyyksiä, koska kyseessä on jokivesistö. 

- vesistön leveys yli 150 metriä, kerroin 1 
- vesistön leveys 100–150 metriä, kerroin 0,75 
- vesistön leveys alle 100 metriä, kerroin 0,5 

 
Maisemallisesti arvokkaat yhtenäiset peltoalueet huomioidaan mitoituksessa siten, että niiden kohdalla 
muunnetusta rantaviivasta huomioidaan vain puolet. Maisemapellot sijoittuvat useimmiten kyläalueille, joilla 
mitoitus on muuten melko suuri. Saarissa periaatteena on yksi rakennuspaikka / kaksi hehtaaria, mikä on 
maakuntakaavan mukainen mitoitus. Alle 2 hehtaarin saariin ei saa rakennusoikeutta. Yli 2 ha saarten ran-
taviivat on kuitenkin laskettu. Mikäli saaren tai niemen osa on kapeampi kuin 50 metriä, rantaviivaa ei las-
keta, koska rakennusjärjestyksen mukaan rakentamisen etäisyys rannasta on oltava vähintään 25 m. 

 
Rakentamisen mitoitus tulee perustua kantatilaselvitykseen, ei rakentamisen nykytilanteeseen   

 
Rakentamisen mitoitus rantavyöhykkeellä perustuu emätilamitoitukseen. Suunnittelualue on jaettu viiteen 
eri tyyppiseen alueeseen: kehittyvä kylä, kylä, pienkylä, maaseutu ja erämaa. Mitoitusluvut ovat 10 - 8 -6 - 
4 - 2 eli keskimäärin 6 las/km. Näitä tyyppejä on eri alueilla ja ne ovat keskenään samanlaisia, joten mitoi-
tus on tasapuolista samantyyppisillä alueilla. 
 
Mitoitusalueet on rajattu ympäristöselvitysten ja tavoitteiden pohjalta. Erityisesti erämaa-alueiden rajauk-
seen ja mitoitukseen vaikutti saavutettavuuden lisäksi tulvavaara. 
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Kaavan tavoitteena oli myös kylien kehittäminen (rakentamisen nykytilanne), mistä syystä rakentamista 
painotettiin kyliin, osoittamalla niille isommat mitoitusluvut. Tällä tosin ei ollut suurta vaikutusta, koska kylis-
sä oli jo ennestään runsaasti rakennettu. Eniten uutta rakennusoikeutta tulikin pienkylä, maaseutu- ja erä-
maa-alueille, joilla oli alhaisimmat mitoitusluvut. 
 

Kaavassa ei ole annettu lain sallimia rakennuspaikkamääriä, kokonaismitoitus alhaisempi kuin Suomessa 
keskimäärin. 

  
Rakentamisen määrää ei sanella rakennuslaissa vaan se määräytyy kunkin suunnittelualueen olosuhteiden 
mukaan. Jokivarteen voi yleensä kaavoittaa hieman vähemmän kuin järvi- ja merialueille, missä vastaranta 
on kaukana. Myös laajat tulva-alueet rajoittavat täällä rakentamisen määrää. 
 
Suunnittelua ohjaava kaupunginhallitus asetti tavoitteeksi noin 200 uuden rakennuspaikan kaavoittamisen, 
mihin mitoituskertoimet sovitettiin. Uusia rakennuspaikkoja kaavoitettiin rantavyöhykkeelle hieman yli 200 
kpl ja noin 90 kpl siirrettiin tulvarannoista rantavyöhykkeen taakse. Uusia rakennuspaikkoja on siis noin 300 
kpl. Kun lukua vertaa alueella aiemmin rantavyöhykkeelle rakennettujen loma-asuntojen määrään, 330 lo-
ma-asuntoon, on kasvumahdollisuus likimain sama mitä 50 viimeisen vuoden aikana alueelle on rakentu-
nut. Tätä taustaa vasten rakennuspaikkamääriä ei voi pitää alhaisina. Rantaan kohdistuu lisäksi ranta-
vyöhykkeen taustalla, ranta-alueella olevissa kylissä olevien 840 asunnon tai loma-asunnon käyttöpaine 
sekä sinne mahdollisesti tulevien uusien, noin 200 rakennuspaikan yhteystarve vesistöön. 
 
Rantasuunnittelun yleisenä periaatteena on, että vähintään puolet rantaviivasta jää rakentamisesta va-
paaksi. Tällaisen rannan yhtäjaksoinen pituus tulee olla vähintään 250 metriä ja sen syvyys sisämaahan 
päin noin 75–100 metriä, joka on keskimääräinen rantavyöhykkeen leveys. Jos mökkien väli on em. arvoa 
lyhempi, sitä ei lasketa vapaaksi rantaviivaksi. Rakennetun rantaviivan määrää ei siis voi laskea kertomalla 
tonttien lukumäärä oletetulla tontin leveydellä. 
 
Rakennuspaikkojen määrää rajoittaa myös Iijokivarren merkitys valtakunnallisestikin mitattuna tärkeänä ka-
lastusvesistönä, mikä edellyttää keskimääräistä enemmän vapaita rantoja. 
 

Vapaa rantaviiva taulukon vaikea luettavuus esim. Naisjärven osalta 
 

Taulukon luettavuus edellyttää mitoituksen osa-aluejaon huomioimista (kartat kaavaselostuksen sivuilla 32-33).  
  

 
Suunnittelualueen länsiosan mitoituksen osa-aluejako välillä Takakangas-Petäjäkangas. 
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Kaava-alueen rajaus sivujärvien ja lampien osalta 

 
Kaava-alueeseen on rajattu Iijokeen välittömästi liittyvät isot vesialueet kuten Sotkajärvi ja Naisjärvi ja joki-
rannan tuntumassa olevat pienet lammet.  Iijoen toinen haara kulkee Sotkajärven läpi, mistä syystä tämä 
vesistö otettiin mukaan kaavaan, jolloin myös Sotkajärven kylä kokonaisuudessaan saatiin kaavoitettua. 
Kaavan tavoitteenahan oli rantarakentamisen suunnittelun lisäksi myös kylien kehittäminen, mistä syystä 
kylät on rajattu mukaan kaava-alueeseen. Useimmiten rantaan tulevat tiet kulkevat kylien kautta ja siten 
rantarakentamisella on vaikutusta myös kyliin, joten oli selkeämpää että kylät ovat mukana ja osallisina 
kaavassa. 
 
Naisjärven osalta mukana oloon vaikutti Kollajan kylän sijainti vesistöjen välisellä kannaksella, jolloin koko 
kyläalueen rakentaminen voitiin tasapuolisesti mitoittaa sekä joen että järven puolisille rannoille. Mukana 
on myös Naisjärven itärannan kylät, jolloin kaikki Iijoen välittömässä vaikutuspiirissä olevat asutustaajamat 
tulivat tasapuolisesti suunnitelluiksi. 
 
Jongunjärvelle ja Tuulijärvelle tätä kaavaa ei laajennettu, koska niissä oli vireillä muita kaavahankkeita (yk-
sityisten ranta-asemakaavat, keskustan yleiskaava). 

 
Suunnitelma rajoittaa jokivarsikulttuuria ja rantarakentamista sekä kehittämistä 
 

Maankäyttö ja rakennuslain  72 §:n mukaan vesistöjen rannoille ei saa myöntää rakennuslupia muuten kuin 
yksittäisissä tapauksissa poikkeuslupamenettelyllä (ELY-keskuksen myöntämä rakennuslupa) tai laajem-
massa mitassa oikeusvaikutteisella yleis- tai asemakaavoilla (kunta myöntää rakennusluvat). Poikkeusluvat 
myöntävä ELY-keskus edellytti jokivarren kaavoittamista, sillä yksittäistapauksina etenevä rakentaminen 
alkoi vaikeuttamaan alueen suunnitelmallista ja järkevää maankäyttöä MRL 43§. 
 
Yleiskaava mahdollistaa rantarakentamisen ja jokivarsikulttuurin kehittämisen, ei suinkaan rajoita sitä. Il-
man yleiskaavaa ranta-alueelle ei voitaisi rakentaa niin paljon kuin yleiskaava mahdollistaa. 
(poikkeamisluvan peruste 4-5 loma-asuntoa/km, yleiskaavan peruste 10-8-6-4-2 loma-asuntoa/km) 

 
Maisematyöluvat 

 
Kulloinkin voimassa olevaa metsälakia ja metsänhoitosuosituksia tulisi noudattaa kaikissa metsätalouden 
toimenpiteissä kaavoituksesta riippumatta. Metsänhoitosuositusten noudattaminen on pitkälti maanomista-
jien omalla vastuulla ja käytäntö on osoittanut, ettei metsänhoitosuosituksia aina ymmärretä huomioida riit-
tävästi. Tietämättä saatetaan aiheuttaa ympäristöön esim. pitkäaikaista maisemavaurioita tai heikentää tär-
keitä luontoarvoja. 
 
Tämän vuoksi yleiskaavassa on ympäristön kannalta herkimmille ja arvokkaimmille alueille määrätty maan-
käyttö- ja rakennuslain 128 §:n tarkoittama toimenpiderajoitus, jonka mukaan maisematyölupa tarvitaan 
maisemaa merkittävästi muuttavia toimenpiteitä varten. Näillä alueilla on katsottu, ettei pelkkä metsälaki 
ohjaa riittävästi metsätalouden toimenpiteitä ja toimenpiderajoituksen (maisematyölupa) avulla voidaan pa-
remmin varmistaa, ettei metsätaloutta harjoiteta metsänhoitosuositusten vastaisesti ja aiheuteta pysyvää 
tai pitkäaikaista vahinkoa arvokkaalle ympäristölle. Iijokivarren ympäristössä on erityisen paljon metsäta-
louden toimenpiteissä huomioitavia ympäristöarvoja.  
 
Valtakunnallisesti arvokkaan jokimaiseman vaaliminen on tärkeä paitsi paikallisten asukkaiden ja loma-
asukkaiden, myös muun virkistyskäytön ja matkailun kannalta, mikä on tullut selkeästi esille kuulemisvai-
heissa saadussa palautteessa. Myös Iijoen suojeluyhdistys on kiinnittänyt lausunnossaan huomiota met-
sänhoitotoimenpiteiden vaikutuksiin jokimaisemassa: ”Muutokset jokivarressa huomataan ja ne herättävät 
paljon keskustelua. Jokirantaan asti ulotetut hakkuut herättävät suurta kritiikkiä, ikävä kyllä sellaistakin vielä 
tapahtuu metsänhoitosuosituksista huolimatta. Ei ole mikään ihme, että Kuusamossa Kitkajokivarren hak-
kuut herättivät maanlaajuisen uutisen. Sama reaktio voi tulla myös Iijokivarren hakkuista.” 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:än tarkoittamaan toimenpiderajoitukseen sisältyy ehto, jonka mukaan 
”Lupaa ei tarvita yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten taikka myönnetyn rakennus-, ja toi-
menpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen eikä vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin”. Turhaa rajoi-
tetta ei toimenpiderajoituksella maanomistajalle näillä perusteilla aiheudu. Esim. yleiskaavassa MY-1 mer-
kinnällä on nimenomaan korostettu alueen maisemallista merkittävyyttä. mikäli maanomistaja harventaa jo-
kirannassa tai jokimaisemaan liittyvillä vaaranrinteillä risukkoa ja huonokuntoista puustoa muun puuston 
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elinvoimaisuuden parantamiseksi jokiympäristöön liittyvässä maisemassa (ei pelkästään maisemaa omalta 
rakennuspaikalta käsin), toteutetaan kaikkia yleiskaavassa esiin tuotuja tavoitteita eikä maisematyölupaa 
tällöin voida vaatia. 

 
MY-1 –alueiden rajauksiin tehdään joitain vähäisiä tarkennuksia karttatarkastelun perusteella. Maisematyö-
lupia koskevan yleismääräyksen sisältö säilyy ennallaan ja maininta toimenpiderajoituksesta lisätään sel-
keyden vuoksi myös yksittäisten alue- ja kohdemerkintöjen määräysteksteihin. 

 
Erämaa-alueiden mitoituksesta ja perusteista: 

 
Mitoituksessa ns. ”erämaa-alueiksi” (2 rakennuspaikkaa / muunnettu rantakilometri), on osoitettu sellaiset 
laajat kokonaisuudet, joilla on paljon rakentamiskelvotonta maata (suota, yleensä samalla myös tulva-
aluetta) ja/tai huonot tieyhteydet ja samalla huomattavan vähän jos ollenkaan nykyistä rakentamista ja 
maanomistajien itsensä toivomia uusia rakennuspaikkoja. Näiden lisäksi kaava-alueella on yksi sellainen 
erämaamitoitukseen luokiteltu osuus Lapinkorvan kohdalla, jonka alhainen mitoitus johtuu huomattavista 
maisemallisista arvoista (tienvarsimaisema) ja virkistyskäyttöarvosta. 
 
Maanomistajilta kuulemisissa saadun palautteen perusteella ristiriidat yksityisten maanomistajien raken-
nuspaikkatoiveisiin nähden jäivät kaikilla näillä ”erämaa-alueilla” hyvin vähäisiksi, myös Lapinkorvan koh-
dalla. Mikäli erämaa-alueelle toivottua rakennuspaikkaa ei ole pystytty osoittamaan kaavassa, johtui se lä-
hes jokaisessa tapauksessa tulva-alueen rajauksesta, ei erämaa-alueen alhaisesta mitoituksesta. Emätila-
laskelman mukainen mitoitus erämaa-alueiksi määritellyillä alueilla on huomattavasti suurempi, kuin maan-
omistajien itsensä toivomien rakennuspaikkojen määrä. Huomattava osa laskennallisista rakennuspaikka-
oikeuksista on jäänyt osoittamatta kaavassa ainoastaan tulva-alueen perusteella. Asia käy ilmi emätilalas-
kelmista ja erityisesti yhteenvetotaulukosta, jossa on eritelty laskennallinen mitoitus, syntyneet uudet ra-
kennuspaikat ja aloitusvaiheessa esitettyjen rakennuspaikkatoiveiden lukumäärä mitoitusalueittain. Mitoi-
tusalueet ja niiden mitoitus on katsottu perustelluiksi ja kaupunginvaltuusto on ne käsitellyt ja hyväksynyt. 

 
Kalastuspoluista 
 

Uutta rakentamista kaavoitettaessa, on tärkeää turvata samalla perinteiset rantakalastusmahdollisuudet ja 
säilyttää rannan suuntainen yleinen kulkumahdollisuus satunnaisille, jokamiehen oikeuksien turvin liikkuvil-
le kalastajille ja myös lähialueen ja kylien asukkaille. Kalastuspolkumerkinnän tavoitteena on perinteisten 
rantakalastusmahdollisuuksien turvaaminen tärkeimmillä kalapaikoilla ja koskien varsilla. Merkinnän avulla 
myös uudet, alueen perinteitä ennestään tuntemattomat rakentajat ja tontinomistajat osaavat huomioida 
asian jo siinä vaiheessa, kun alkavat suunnitella rakentamista ja tonttiin sijoittamista. Suurten matkailuryh-
mien tuominen tai esim. kalastustapahtumien järjestäminen sen sijaan ovat asioita, jotka vaativat maan-
omistajan luvan eivätkä kuulu vanhastaan alueen perinteeseen.  
 
Tällaista matkailutoimintaa varten on osoitettu kaavassa omat matkailualueensa (RM-1 ja RM-2 +VR-1) 
niille sopiville paikoille, joista jo toteutettu Kipinän kalastuskeskus on hyvä esimerkki. Kalastus- ja retkeily-
alueet (VR-1), jotka palvelevat suunniteltuja (kalastus-)matkailupalveluiden alueita, on osoitettu erikseen 
VR-1 merkinnöillä. Samalla alueet palvelevat myös yleistä virkistyskäyttöä. Nykytilanteeseen verrattuna sa-
tunnaisten rantakalastajien kulku muilla alueilla nykyisten asuin- ja loma-asuntotonttien välittömässä lähei-
syydessä tuskin merkittävästi lisääntyy kaavoituksen tai kalastuspolkujen osoittamisen vuoksi. 
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YRITYSTEN JA YHDISTYSTEN MUISTUTUKSET 

67. Destia Oy 8.3.2013 
Destia Oy:llä on kaava-alueella kiinteistö Kipinänkangas 13:14. Alueella on aktiivisesti toimiva soranotto-
alue. Myös naapurikiinteistöllä Joutensuo 13:15 on ollut ottotoimintaa. Alueella voimassa oleva ottolupa 
on vuoteen 2020 asti. Lisäksi alueelle on haettu uutta voimassa olevan luvan korvaavaa ottolupaa sekä 
ympäristölupaa, joka kattaisi koko lopun alueen. Ottoalue maisemoitaisiin lopullisesti haetun ottoluvan 
päätyttyä ja ottotoiminta alueella lopetetaan. 
 
Kaavaehdotuksessa Kipinänkangas ollaan kaavoittamassa MY-alueeksi. Alue sijaitsee lisäksi veden-
hankinnan kannalta tärkeällä pohjavesialueella. Koko Destia Oy:n kiinteistön laajuudelta on otettu jo ma-
teriaalia, jolloin itse ottoalueella ei ole olemassa erityisiä ympäristöarvoja. Ottoalue ei myöskään näy 
Kuusamontielle tai muualle maastoon, koska se on muuta maastoa alempana ja alueen ympärillä on 
kangasmetsää. 
 
Alueen ottotoiminnassa otetaan jo nykyisellään huomioon vedenhankinnan kannalta tärkeän pohjavesi-
alueen ympäristö- ja suojeluvaatimukset eikä näin ollen aiheuteta pohjavedelle vaaraa. Koska MY-
merkintä voi rajoittaa alueen ottotoimintaa, Destia Oy ehdottaa, että merkintää muutettaisiin siten, että 
Destia pystyisi jatkamaan ottotoimintaansa. 
 
Vastine: MY-alueelle lisätään muistutuksen ja voimassa olevan ottoluvan perusteella maa-ainesten otto-
alue (EO) kiinteistölle 13:14. MY-merkintään sisältyvä viittaus erityisistä ympäristöarvoista tarkoittaa tällä 
alueella nimenomaan tärkeää pohjavesialuetta. Vaikka vahvistuvaan kaavaan jäisi merkitsemättä jokin 
voimassa olevan luvan mukainen maa-ainesten ottoalue, toimitaan kyseisellä alueella myönnetyn ottolu-
van mukaisesti kaavoituksesta riippumatta ja kaavaan merkittyä käyttötarkoitusta sovelletaan ottotoimin-
nan päätyttyä. Maa-ainesten ottoon vaadittavista ottoluvista vastaa Oulunkaaren ympäristöpalvelut. 
 
68. Metsänhoitoyhdistys Pudasjärvi ry (mhy) 
MY-1 ja ma-1.1 merkintöjä tulee muuttaa seuraavasti: ”Maisematyölupaa ei vaadita metsänhoidon vaa-
timaan metsien käsittelyyn, jossa toimitaan kulloinkin voimassa olevan metsälain ja metsänhoi-
tosuositusten mukaisesti.” 
 
Tarpeettomat maisematyölupavaatimukset hankaloittavat huomattavasti metsien hoitoa ja hakkuita ja 
heikentävät metsätalouden kannattavuutta. Maisematyöluvan hakemisesta tulee maanomistajalle yli 
sadan euron kustannus ja töiden aikataulu saattaa viivästyä jos hakemukset ruuhkautuvat. Kaavamer-
kinnät rajoittavat satojen maanomistajien toimintaa tiloillaan ja kaavamerkinnällä merkityt alueet ulottuvat 
paikoin hyvinkin kauas rannasta, esim. Ervastin Sotkavaarassa. 
 
Mielestämme metsälaki ja metsänhoitosuositukset ohjaavat metsien käsittelyä riittävästi. 
 
Vastine: Katso kaavoittajan yleinen vastine maisematyölupiin liittyen. 
 
40. Pudasjärven seurakunnan kirkkoneuvosto 18.3.2013 
Suurin osa luonnosvaiheen mielipiteessä esitetyistä asioista on otettu huomioon. 
Tuulijärven rantaan merkitty lähivirkistysalue VL-1 tulee kokonaan poistaa, koska sille ei ole mitään tar-
vetta alueen tulevien rakentajien tai yleisen käytön kannalta. Parempi on keskittää kalastusta palvelevat 
polut, laavut ja venevalkamat Pudasjärven ja Tuulijärven välisen Tuulisalmen länsipuoleiselle VL-1 alu-
eelle, joka on myös seurakunnan maata. Siinä varaus palvelee molempia järviä. Tuulisalmen VL-1 –
varauksen ja moottorikelkkareitin sijoittelua on vielä syytä tutkia ja pyrkiä niiden tavoitteet yhdistämään. 
 
Hilturannan leirikeskuksen länsipuolella seurakunnan maalla oleva RA-2 varaus on syytä muuttaa AT-3 
–varaukseksi, joka mahdollistaa pysyvän asutuksen, mikä etenkin sisämaassa tien varressa olevan ra-
kennuspaikan osalta on todennäköisempi vaihtoehto kuin loma-asuminen. Merkintä on tällöin samalla 
yhtenäisempi muiden ympäristön kaavamerkintöjen kanssa. 
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Leirikeskuksen rakennuspaikka P-1 on alueeltaan liian suppea eivätkä kaikki toimintaan liittyvät pallo-
kentät, oleskelualueet, mahdolliset uudet rakennukset jne. sovi varauksen sisälle. Rannan puolella oleva 
MA-alue on turha, kapea kaistale. Alueen tulee olla rantaan saakka leirikeskuksen rakennuspaikkaa. 
 
Vastine: Tuulijärven rannan VL-1 alue voidaan poistaa muistutuksen perusteella ja muuttaa M-alueeksi. 
Tuulijärven rannan puolella ei ole myöskään rannan suuntaista virkistysyhteystarvetta. 
 
Seurakunnan maille osoitetut kaksi RA-2 -loma-asuntotonttia sijaitsevat valtakunnallisesti arvokkaan 
kulttuuriympäristön vaalimisen kannalta erittäin tärkeällä paikalla, sijoittuen arvokkaan maisemapel-
lon/niityn reunalle. Myös naapurissa ja tien toisella puolella on loma-asuntotontit, joiden yhteyteen on 
haluttu sijoittaa mittakaavaltaan vastaavaa pienimuotoisempaa rakentamista. Tontit on erittäin tärkeä 
toteuttaa arvokkaaseen kulttuuriympäristöön sopivalla tavalla. Uusi pysyvä asutus Hilturantaan on halut-
tu keskittää rky-alueen ulkopuolelle Lukkarinlahdentien ympäristöön ja rky-alueella Petäjäkankaantien 
eteläpuolelle, minne onkin seurakunnan maille osoitettu rakennuspaikkoja AT-3 –alueille. 
 
Seurakunnan maille osoitetut uudet RA-2 -tontit soveltuvat viljelyominaisuuksien ja sijaintinsa vuoksi 
erittäin hyvin ns. puutarhatonteiksi / kesäpaikoiksi, jotka sijaitsevat aivan Pudasjärven keskustan lähei-
syydessä hienossa kulttuuriympäristössä. Seurakunnan uusista rakennuspaikoista vain kaksi on osoitet-
tu loma-asumista varten. Käyttötarkoitusmerkintää ei muuteta. 
 
Leirikeskuksen P-1 alueen rajausta tarkistetaan siten, että nykyiset pallokentät sopivat alueelle. Raken-
nuspaikan kooksi tulee miltei 1,2 hehtaaria, johon sopii myös lisärakentamista. Pappilan rannassa on 
sijainnut aikanaan rannansuuntainen tieyhteys, joka on jatkunut Lukkarinlahdentielle ja toisessa suun-
nassa Tuulisalmeen. Pappilan ranta on ollut yleinen rantautumispaikka ja kulkureitti ja sillä on käytetty 
myös uimapaikkana. Rakennuspaikkaa ei ole syytä ulottaa rantaan saakka vaan rannassa säilyy noin 30 
m levyinen muuhun kulttuurimaisemaan liittyvä MA-alue vastaavasti kuin Hiltulan pihapiirin kohdalla. 
Käyttötarkoitusmerkintä ei estä rannan käyttöä uimapaikkana tai rantautumiseen. 
 
Hilturantaa ja Lukkarinlahtea koski myös muita muutosesityksiä, ks. kaavoittajan yleiset vastineet. Seu-
rakunta ilmoitti lisäkuulemisessa vastustavansa muutosta, jossa Lukkarinlahdentien läheisyydessä ole-
vat 2 rakennuspaikkaa siirrettäisiin tien itäpuolelle. Seurakunta näki myös, että merkintä vanhasta kylä-
tiestä hankaloittaisi teiden kunnossapitoa ja käyttöä. Lisäkuulemisen johdosta seurakunnan kanssa kes-
kusteltiin vielä Lukkarinlahden rakennuspaikkojen sijainnista erikseen (sähköpostikeskustelut ja puhelut 
Elina Marjakangas, AIRIX / Maire Puhakka, Pudasjärven seurakunta, Kimmo Mustonen, KimmoKaava). 
Arkkitehti Kimmo Mustonen on käynyt maastossa selvittämässä asiaa ja tonttien rakennettavuutta tar-
kemmin. Lukkarinlahdentien kulkee hiekkamontun pohjalla ja tien itäpuolella on sekä tulva-aluetta, että 
myös hyvää rakennusmaata. Nähtävillä olleessa kaavaehdotuksessa molemmat rakennuspaikat oli sijoi-
tettu tonttitien ja montun väliin ja osittain montun rinteeseen / monttuun. Jotta rakennuspaikat olisivat 
mahdollisimman hyvin toteutettavissa myös jätevesien käsittelyä ajatellen (tontin vaadittu vähimmäisko-
ko 3500 m2), päädyttiin kompromissiin, jossa toinen rakennuspaikka siirretään hiekkamontun pohjois-
osasta Lukkarinlahdentien itäpuolelle ja molemmat rakennuspaikat voi toteuttaa reilun kokoisina tonttei-
na (noin 4000 m2) melko tasaiselle maalle. Ehdotukseen lisätään myös merkinnät vanhasta kylätiestä, 
koska merkintä ei hankaloita uusien rakennuspaikkojen toteuttamista tai tien käyttöä ja kunnossapitoa 
tonttitienä. 
 
 
 


