NURMEKSEN KAUPUNKI
HYVÄRILÄN JÄÄHALLI
Hyvärilän (123) kaupunginosan korttelin 101 osan (YU ja RL) asemakaavan
muutos.
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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT
Alueen nimi:
Kunta:
Kaupunginosa:
Kiinteistö:
Kaavan nimi:

Hyvärilä
Nurmeksen kaupunki
Hyvärilä 123
541-123-101-2 ja 101-3
hyvärilän jäähalli,
Hyvärilän 123 kaupunginosan asemakaavan muutos

Yhteystiedot ja
Laatijan nimi:

NURMEKSEN KAUPUNKI
Kaupunkirakennepalvelut/ Maankäytön yksikkö
Kirkkokatu 14, 75500 Nurmes
Kaava-asiakirjat ja kaavan luonnos:
Maankäyttösuunnittelija Stiina Seitavuo
puh. 040 104 5716, stiina.seitavuo@nurmes.fi
MRL 10 §:n mukainen kaavan laatija:
Suunnittelu Haltilahti (2060419-4)
Jukka Haltilahti, puh. 040 726 4535
suunnittelu.haltilahti@telemail.fi

Hopantie 11, 81200 Eno
Asemakaavamuutoksen sijainti:

Kuva 2. Asemakaavamuutoksen sijaintialue ilmakuvassa Hyvärilässä Lomatien varrella. (© MML)
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2 TIIVISTELMÄ
Kaavamuutos on käynnistetty Nurmeksen kaupungin aloitteesta. Kaavatyö on Nurmeksen kaupungin strategian mukainen ja otettu ohjelmaan jo vuonna 2018. Kaavamuutoksen edellytyksiä on selvitetty 2019 - 2020.
Nurmeksen kaupungin nykyinen jäähalli on tulossa käyttöikänsä päähän. Sen käyttöaste on ollut hyvä, joten tarve uudelle jäähallille on olemassa. Kaupunki on päätynyt
esittämään Hyvärilän aluetta jäähallin sijainniksi. Hyvärilää puoltavat synergiaedut
viereisen liikuntahallin sekä matkailualueen olemassa olo alueella.
Vireilletulo
Kaavamuutos on esitelty kaavoituskatsauksessa 2020.
Käsittelyvaiheet
Vireilletulo kuulutus:
Luonnos nähtävillä:
Ehdotus nähtävillä:

_._.2020
_._.2020 – _._.2021
_._. – _._.2021

Kaavan hyväksyminen:
Kaupunkirakennelautakunta _._. – _._.202_ §_
Kaupunginhallitus
_._. – _._.202_ §_
Kaupunginvaltuusto
_._. – _._.2021 §_
Kaavan tavoite
Kaavamuutoksen tavoitteena on osoittaa Hyvärilän matkailu- ja urheilualueelle paikka uudelle jäähallille ja siihen liittyville toiminnoille.
Kaavoitus prosessi
Kaavatyön vireilletulo, OAS ja kaavaluonnosvaihe
Maankäyttö ja rakennuslain 62 §:n mukainen kuulutus kaavan vireille tulosta julkaistiin kunnallisessa ilmoituslehdessä (Ylä-Karjala) 14.1.2021.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä kaavaluonnos pidetään nähtävillä
14.1. – 8.2.2021. Kaavaluonnoksesta pyydetään tarvittavat viranomaislausunnot ja
siitä voi jättää mielipiteen.
Kaavaehdotusvaihe
Kaavaluonnos valmistettiin kaavaehdotukseksi saatu palaute huomioiden. Kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi _._. – _._.2021. Kaavasta voi
jättää kirjallisen muistutuksen.
Kaavan hyväksyminen
Maankäyttö laatii vastineet kaavaehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin, ja kaava voidaan päivittää ennen hyväksyntäkäsittelyä vähäisissä määrin ja teknisluontoisesti. Asemakaavamuutos tullee kaupunginvaltuuston hyväksymiskäsittelyyn loppukeväällä 2021.
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Kaava-asiakirjat:
Kaavasuunnitelma:
Kaavakartta:

Nurmeksessa 14.1.2021

Jukka Haltilahti, YKS 631
Maankäytön suunnittelija

Jukka Haltilahti
Stiina Seitavuo
Jukka Haltilahti
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3 LÄHTÖKOHDAT
3.1 Selvitys kaavamuutosalueen oloista
3.1.1 Alueen yleiskuvaus
Kaavamuutosalue sijaitsee Nurmeksen Hyvärilän alueella Lomatien varrella. Alueella
on jo rakennettuna liikuntahalli sekä osalla aluetta on leirintäaluetta. Kaava-alueen
laajuus on noin 2,96 hehtaaria.
3.1.2 Luonnonympäristö
Alue on kokonaan rakennettua ympäristöä. Lomatien varrella laajoja viheralueita,
jotka liittyvät golf kentän alueisiin sekä leirintäalueen istutuskoivikkoon ja sen viherympäristöihin.

Kuva 3. Alueen maisemaa ja uuta ympäristöä ilmakuvassa (kuva © Nurmeksen kaupunki).

Alue ei ole pohjavesialuetta.
Maapohja on alueen lounaisosassa löyhää savista silttiä (saSi), jonka kerrospaksuus
on noin 0,2- 1,5m. Löyhien kerrosten alla maapohja on keskitiivistä moreenia (Mr),
jossa esiintyy hienoja sekä karkeista lajitteita. Ylempänä alueen koilis- ja kaakkoisosissa maapohja on kivistä moreenia. Maanpinnan luontainen korkotaso on noin
+97.00 - +102.00 mmpy. viettäen loivasti länteen.
3.1.3 Rakennettu ympäristö ja tekninen huolto
Kaavamuutosalue on rakennettua ympäristöä. Alueella on laajoja päällystettyjä pysäköintialueita ja kulkuteitä. Leirintäalue on rakennettua viherympäristöä sorapintasine
kulkuväylineen.

Nurmeksen kaupunki
Hyvärilän jäähalli, kaavaselostuksen luonnos

7
14.1.2021

Alue on liitetty tekniseen huoltoon.
3.1.4 Kulttuuriperintö, maisema ja kaupunkikuva
Kaavamuutosalueella tai sen lähistöllä ei ole kulttuurihistoriallisia kohteita. Alueella ei
ole rekisteröityjä arkeologisia kohteita. Alueella ei sijaitse valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä tai arvokkaita maisemaalueita.

Kuva 4. Alueen maisemalliset, RKY, kulttuurihistorialliset ja arkeologiset kohteet sekä luonnonsuojelualueet (https://liiteri.ymparisto.fi/ )

3.1.5 Liikenne ja väestö
Kaavamuutosalue rajoittuu Lomatiehen. Alueen liikennettä lisää Liikuntahallin käyttäjät sekä Hyvärilän alueen merkittävä virkistys ja matkailualue ja sen käyttäjien liikenne. Kadun liikennemääriä ei ole mitattu. Niiden arvioidaan olevan alueen toiminnot ja
tavanomaiset liikennesuunnat huomioiden enintään noin 600 ajoneuvoa vuorokaudessa keskivuorokausiliikenteenä (ajon/kvl) poikkileikkauspisteessä molemman
suuntainen liikenne huomioiden. Alueen katuverkoston varrella ei ole teollisuutta, eikä myöskään läpiajoa muille alueille. Tällöin raskaan liikenteen osuus on vähäistä.
Alueen liikennöinnistä ei ole ilmoitettu merkittäviä ongelmia.
Alueella ja sille saavuttaessa, mm. Esa Timosen tien kautta, on lähtökohtaisesti hyvät kevyen liikenteen yhteydet. Lisäksi rannan puolella on valaistu kuntorata.
Asemakaavamuutosalueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole vakituista asutusta. Alueella on runsaasti majoitusta (leirintäalue ja hotelli).
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3.1.6 Maanomistus
Kaavamuutosalueen omistaa Nurmeksen kaupunki. Alueelle kohdistuu vuokrasopimuksia.
3.1.7 Ympäristöhäiriöt
Asemakaavamuutosalueella tai sen läheisyydessä ei ole ympäristöhäiriöitä aiheuttavaa toimintaa.
3.2 Suunnittelutilanne
3.2.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja selvitykset ja ohjeet
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Tavoitteilla varmistetaan muun muassa, että valtakunnallisesti merkittävät asiat huomioidaan kaavoituksessa. Alueelle ei
kohdistu sellaisia VAT -tavoitteita, joita tulisi huomioida kaavassa.
3.2.2 Paikallisia selvityksiä
– Pohjatutkimusraportti Hyvärilän jäähalli (SGM consulting / Suomen GPS- Mittaus
Oy 12.2.2020). Sisältää maaperän pohjavesiolosuhteiden ja maaperän rakennettavuuden / rakentamistavan selvitykset.
3.2.2 Maakuntakaava

Kuva 5. Ote maakuntakaava 2040:sta: matkailupalvelujen alue (RM).

Pohjois-Karjalan kokonaismaakuntakaava 2040 on hyväksytty maakuntavaltuustossa
7.9.2020.
Matkailupalvelujen aluevarausmerkinnällä RM osoitetaan maakunnallisesti ja valtakunnallisesti merkittävien matkailukeskusten ydinalueita, joihin sijoittuu hotellitason
rakentamista ja muita matkailupalveluita. Matkailupalvelujen kohdemerkinnällä osoitetaan vähintään seudullisesti merkittäviä matkailupalvelujen olemassa olevia tai
suunniteltuja kohteita sekä kehittämishankkeita.
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Suunnittelumääräys
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota matkailullisesti vetovoimaisen keskuksen muodostamiseen sekä ottaen huomioon eri toimintojen ja rakentamisen sopeuttaminen ympäristöön.
Maakuntakaavoitusta koskevat aineistot ovat nähtävänä Pohjois-Karjalan maakuntaliiton internetsivuilla: https://www.pohjois-karjala.fi/
3.2.3 Yleiskaava

Kuva 6. Ote Nurmeksen keskustaajaman yleiskaavasta 1975.

Nurmeksen keskustaajaman yleiskaava on vuodelta 1975 ja on kaavamuutosta ohjaava yleiskaava. Alueet ovat merkitty loma-asuntoalueeksi (Lo3 ja Lo4) ja puistoalueeksi.
Nurmeksen koko kunnan oikeusvaikutukseton yleiskaava (Rakennesuunnitelma
2010) on hyväksytty valtuustossa 2.10.2000. Tässä yleiskaavassa alue on keskustoimintojen aluetta.

Kuva 7. Ote Nurmeksen rakennesuunnitelmasta vuodelta 2010.
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3.2.4 Asemakaava

Kuva 8. Ote voimassaolevasta asemakaavasta. Kaavamuutosalue on rajattu sinisellä katkoviivalla.

Alueella on voimassa kaksi asemakaavaa. Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten
korttelialue YU on päivitetty vuoden 2011 asemakaavassa ja leirintäalue RL on hieman vanhemmasta vuoden 2008 asemakaavasta.
3.2.5 Rakennusjärjestys
Nurmeksen rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.3.2012.
3.2.6 Tonttijako ja kiinteistötilanne
Asemakaavan muutosalueen muodostaa rakentamiseen tarkoitetut tila 541-123-1013 ja osa tilasta 541-123-101-2.
3.2.7 Pohjakartta
Asemakaavan pohjakarttana on käytetty kaupungin elinvoimapalveluiden
maankäytön ylläpitämää pohjakarttaa. Kaavan pohjakartta päivitetään tarvittaessa ja
hyväksytetään ennen kaavan hyväksyntmenettelyyn saattamista.

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET
4.1 Asemakaavan tarve
Asemakaavamuutos on tarpeen, koska Nurmeksen kaupungin nykyinen jäähalli on
tulossa käyttöikänsä päähän. Olemassa olevalle sijainnille ei mahdu rakentamaan
uutta jäähallia kun entinen on vielä käytössä. Muun muassa sen perusteella jäähallil-
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le on etsittävä uusi sijainti. Uusi sijainti on myös kaupunkirakenne ja matkailu huomioiden parempi kuin vanha sijainti. Alueella jo olevat toiminnot tukevat jäähallin toimintaa ja päinvastoin.
4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Kaavaprosessi on käynnistetty Nurmeksen kaupungin aloitteesta vuonna 2018. Sijainti on käsitelty maankäytön laatimassa ja kaupunkirakennelautakunnan 24.2.2020
§ 10 hyväksymässä kaavoituskatsauksessa 2020.
4.3 Osallistuminen ja yhteistyö
4.3.1 Osalliset
Osallisia ovat: Kunnassa maata omistavat ja asuvat, kaikki ne, joiden asumiseen
työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikutta, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (MRL 62 §).
Yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, ovat Nurmeksessa seuraavat:
(kirjoitettu tummennetulla kursiivilla ne, joille lähetetään erillinen tieto mahdollista lausunnon
antoa varten)

–
–
–
–
–
–
–
–

Kaavamuutoksen vaikutusalueen asukkaat ja toimijat sekä naapurit
Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Pohjois-Savon ELY-keskus
Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto
Pohjois-Karjalan alueellinen vastuumuseo
PKS Sähkönsiirto Oy
Nurmeksen Lämpö Oy
Nurmeksen Vesi Oy

4.3.4 Viranomaisyhteistyö
Viranomaisille lähetetään tiedote kaavan vireilletulosta ja kaavan eri vaiheiden nähtävillä pidosta ja heiltä pyydetään lausunnot.
4.4 Asemakaavan tavoitteet
4.4.1 MRL:n sisältövaatimukset
Maankäyttö -ja rakennuslain 54§:n mukaan asemakaavaa laadittaessa on huomioitava asemakaavan sisältövaatimukset, sekä maakuntakaava ja oikeusvaikutteinen
yleiskaava. Lisäksi säädetään, että mikäli asemakaava laaditaan alueelle, jolla ei ole
oikeusvaikutteista yleiskaavaa, on asemakaavaa laadittaessa soveltuvin osin otettava huomioon myös mitä yleiskaavan sisältövaatimuksista säädetään.
4.4.2 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet
Kaavamuutos on maakuntakaavan matkailutoimintojen RM alueiden tavoitteiden mukainen sillä jäähalli mahdollistaa tapahtumien järjestämisiä sekä tukee alueen virkistys- ja matkailupalveluita.
Kaavamuutos ei ole suoraan sitä ohjaavan vuoden 1975 osayleiskaavan tavoitteiden
mukainen. Kaavan katsotaan kuitenkin olevan tältä osin vanhentunut.
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Kaavamuutos on oikeusvaikutuksettoman vuoden 2000 yleiskaavan tavoitteiden mukainen (keskustatoimintojen aluetta C).
Kaavamuutos on perusteltu ja lähtökohta-aineistojen sekä kaupungin strategioiden ja
päätösten mukainen.

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS
5.1 Kaavan rakenne
5.1.1 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset
Asemakaavalle ei ole tarpeen esittää vaihtoehtoja. Kaavamuutoksen lähtökohdat perustuvat olemassa oleviin tontinkäyttösuunnitelmaan ja päätöksiin.
5.1.2 Mitoitus
Kaavamuutosaluetta on yhteensä noin 2,96 hehtaaria. Kaavamuutoksella muutetaan
osa RM aluetta (1,7 ha), jonka tonttitehokkuus on alhainen (e=0.1) YU korttelialueeksi (e=0.35). Olemassa olevan YU tontin rakennusoikeus kohoaa hieman luvusta
e=0,30 lukuun e=0,35. Nykyinen yhteenlaskettu rakennusoikeus 5 452 k-m2 lisääntyy
10 358 k-m2:iin. Näin ollen kaava-alueen rakennusoikeus siten kolminkertaistuu.
Taulukko 1. aluevarausten ja rakennusoikeuden muutoksista.

Aluevaraukset
YU
RM

Rakennusoikeus Rakennusoikeus
vanha k-m2
uusi k-m2
3 744
10 358
1 708
-

Pinta-ala
vanha m2
12 481
17 083

Pinta-ala
uusi m2
29594
-

5.2 Aluevaraukset
5.2.1 Korttelialueet
YU: Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue.
Alueen tonttitehokkuusluku on e=0,3. Rakennusoikeus on 10 358 k-m2 ja kerrosluku on II. Alue on tarkoitettu muun muassa urheiluhallille ja jäähallille sekä
muuhun urheiluun liittyviä toimintoja varten.
5.2.2 Muut aluevaraukset
Ei muita aluevarauksia.
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5.3 Kaavan vaikutukset
5.3.1 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen
Kaavaratkaisun vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ovat vähäiset. Nykyisen jäähallin tontti tulee tulevaisuudessa muuttumaan muuhun käyttöön. Uusi jäähalli sijoitetaan rakentamiseen tarkoitetulle alueella alueen käyttötarkoitusta muuttamalla. Uusia
katuja tai korttelialueita ei muodosteta. Yhdyskuntarakenne ei muutu.
5.3.2 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön
Kaavaratkaisun vaikutus kaupunkikuvaan ei ole kaavallisesti merkittävä. Nykyisellä
RL alueella on runsaasti rakennusoikeutta käyttämättä ja kaava sallii alueelle II kerroksisia rakennuksia. Eli kaavamuutosalueelle olisi jo voitu rakentaa nykyisen kaavan
puitteissa.
Esitetty rakentaminen poikkeaa kuitenkin tyyliltään ja mahdollisesti korkeudeltaan
voimassa olevan kaavan mukaisesta rakentamisesta. Kaavamuutoksella on siten
vaikutusta kaupunkikuvaan. Asiassa on kuitenkin annettu maisemaan sovittavia määräyksiä.
Kaavalla ei ole vaikutusta rakennettuun kulttuuriperintöön.
5.3.3 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön
Alueella ei ole alkuperäistä luonnonympäristöä, eikä alueella ole luontoarvoja. Rakentamisella ei siten ole vaikutuksia luontoon tai luonnonympäristöön.
5.3.4 Vaikutukset talouteen, palveluihin ja yritystoimintaan
Kaavaratkaisu mahdollistaa Nurmeksen kaupungin palvelutason säilyttämisen jäähallin uudisrakentamisen kautta. Lisäksi jäähallin uusi sijainti tukee alueella jo olevan liikuntahallin käyttöä. Lisäksi kaavaratkaisulla tuetaan viereisiä matkailullisesti merkittäviä alueita, palveluita ja yrityksiä.
5.3.5 Vaikutukset liikenteeseen
Kaavaratkaisulla on vaikutuksia liikennemääriin. Ratkaisu poistaa liikennettä nykyisestä sijainnista asuinalueiden läheisyydessä ja siirtää käyttäjät tänne paremmin ko.
toimintaan soveltuvaan ympäristöön. Voidaan myös ajatella, että yhdelle alueelle sijoitettuna liikuntahalli ja jäähalli mahdollistavat kahden eri palvelun käyttämisen yhdellä automatkalla. Eri toimintoja varten kaavaan on osoitettu ajoyhteyden varaus.
Lomatien liikenne tullee kasvamaan noin 300 ajoneuvolla vuorokaudessa kadun leikkauspisteessä, eli laskien tulevat ja menevät autot. Kokonaisliikennemäärät noussevat lähemmä tuhatta ajoneuvoa vuorokaudessa. Liikennemäärät ovat edelleen maltillisia ja muutospainetta katuverkoston parantamiseen ei muodostu.
Kevyen liikenteen yhteyksiin tai virkistysreitteihin ei osoiteta muutoksia.
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5.3.6 Vaikutukset väestöön, sosiaalisiin oloihin, terveellisyyteen ja turvallisuuteen
Asemakaavan muutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia väestöön tai sosiaalisiin
oloihin. Terveellisyyteen on myönteinen vaikutus liikuntamahdollisuuksien jatkumisen
ja paranemisen myötä.
5.3.7 Muut vaikutukset
Kaavalla osoitetaan uusi sitova tonttijako. Tarpeen mukaan YU-alueelle voidaan
myöhemmin tehdä erillinen tonttijako, mikäli eri toimintoja on jatkossa eriytettävä.
Kaavalla ei ole muita merkittäviä vaikutuksia.
5.4 Ympäristön häiriötekijät
Alueella ei nykyisellään ole ympäristöhäiriöitä tuottavia tekijöitä, eikä kaavalla sellaisia muodosteta. Huomiota matkailullisesti merkittävällä alueella tulee kuitenkin kiinnittää koneellisen ilmanvaihdon ja muun tekniikan tuottamiin ääniin lähiympäristöön.
Asiasta on annettu kaavamääräys.

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
6.1 Asemakaavan toteuttaminen ja seuranta
Asemakaavan mukaiset muutokset ja rakentaminen voidaan aloittaa, kun kaavamuutos on saanut lainvoiman.
Nurmeksen kaupungin rakennusvalvonta valvoo kaavan toteuttamista lupaharkinnan
kautta.

7 ASEMAKAAVAN SEURANTALOMAKE
Liitetään kaavaselostukseen kaavan ehdotusvaiheessa.

8 LIITTEET
1. Asemakaavaluonnos, päivätty 14.1.2021
2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päivätty 14.1.2021
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NURMEKSEN KAUPUNKI

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
HYVÄRILÄN JÄÄHALLI
Hyvärilän (123) kaupunginosan korttelin 101 osan (YU ja RL) asemakaavan muutos.

Kuva 1: Kaavamuutoksen likimääräinen sijaintialue
KAAVATYÖN PERUS- JA TUNNISTETIEDOT
Alueen nimi:
Kunta:
Kaupunginosa:
Tila:
Kaavan nimi:
Yhteystiedot ja
Laatijan nimi:

Hyvärilä
Nurmeksen kaupunki
Hyvärilä 123
541-123-101-2 ja 101-3
Hyvärilän jäähalli
NURMEKSEN KAUPUNKI
Kaupunkirakennepalvelut/ Maankäytön yksikkö
Kirkkokatu 14, 75500 Nurmes
Kaavasuunittelu:
Maankäyttösuunnittelija, Stiina Seitavuo
puh. 040 104 5716, stiina.seitavuo@nurmes.fi
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Suunnittelu Haltilahti (MRL 10 §:n mukainen kaavan laatija)
Jukka Haltilahti, YKS 631
puh. 040 726 4535, suunnittelu.haltilahti@telemail.fi
Hopantie 11, 81200 Eno
SUUNNITTELUALUE
Kaavamuutosalue sijaitsee Nurmeksen Hyvärilän liikuntahallin ja sen viereisen leirintäalueen osalla Hyvärilän matkailukeskuksen läheisyydessä Lomatien varrella.
SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET
Kaavaprosessin on käynnistänyt Nurmeksen kaupunki aloitteesta. Nurmeksen kaupungin nykyinen jäähalli on tulossa käyttöikänsä päähän. Sen käyttöaste on ollut hyvä, joten tarve uudelle jäähallille on olemassa. Kaupunki on tutkinut uuden jäähallin
sijainteja. Hyvärilää puoltavat synergiaedut viereisen liikuntahallin sekä matkailualueen olemassa olo alueella. Lisäksi alueella on käyttötarkoitukseen soveltuvaa maaaluetta ja alueen rakennettavuus on hyvä. Samalla rakentamisessa voidaan huomioida yhteiset energiaedut jäähdyttämisessä ja lämmittämisessä.
Kaavatyö on Nurmeksen kaupungin strategian mukainen ja otettu ohjelmaan jo
vuonna 2018. Kaavamuutoksen edellytyksiä on selvitetty 2019 - 2020. Kaavamuutos
on esitelty kaavoituskatsauksessa 2020.
SUUNNITTELUALUEEN KAAVOITUSTILANNE
Maakuntakaava
Maakuntakaavan tehtävä on ratkaista valtakunnallisia, maakunnallisia ja seudullisia
alueidenkäyttöön liittyviä kysymyksiä. Pohjois-Karjalan kokonaismaakuntakaava
2040 on hyväksytty maakuntavaltuustossa 7.9.2020.
Yleiskaava
Nurmeksen keskustaajaman yleiskaava on vuodelta 1975 ja on kaavamuutosta ohjaava yleiskaava. Alueet ovat merkitty loma-asuntoalueeksi (Lo3 ja Lo4) ja puistoalueeksi. Uudemmassa rakennesuunnitelma 2010 osayleiskaavassa (oikeusvaikutukseton) alue on keskustoimintojen aluetta C.
Asemakaava
Alueella on voimassa kaksi asemakaavaa. Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten
korttelialue YU on päivitetty vuoden 2011 asemakaavassa ja leirintäalue RL on hieman vanhempaa vuoden 2008 asemakaavan perua.
VAIKUTUSTEN ARVIOINTI
Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 9 §:n mukaan kaavamuutoksen laadinnan
yhteydessä on selvitettävä kaavan toteutuksen kannalta merkittävät vaikutukset: ympäristö-, yhdyskuntataloudelliset-, sosiaaliset-, kulttuuriset- ja muut vaikutukset, joissa otetaan huomioon maankäyttö- ja rakennusasetuksen 1 §:ssä mainitut seikat.
Vaikutusten arvioinnissa otetaan huomioon kaavan tehtävä ja sen tarkoitus. Vaikutusten arvioinnin tehtävänä on tukea kaavan valmistelua ja hyväksyttävien kaavaratkaisujen valintaa, sekä auttaa arvioimaan, miten kaavan tavoitteet ja sisältövaatimukset toteutuvat. Vaikutusten arviointia tehdään koko kaavamuutosprosessin ajan.
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OSALLISET
Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 62 §:ssä edellytetään, että alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa
merkittävästi vaikuttaa, on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida
kaavan vaikutuksia ja lausua mielipiteensä asiasta. Osallisia kaavan valmistelussa
ovat myös ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnitelma koskee. Osallisten luettelo voinee täydentyä kaavatyön aikana. Osallisia, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, ovat tässä kaavaprosessissa seuraavat:
Kaavamuutosalueen maanomistajat, naapurit, kaavamuutoksen vaikutusalueen
asukkaat ja toimijat.
– Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Pohjois-Savon ELY-keskus, Pohjois-Karjalan
Maakuntaliitto, Pohjois-Karjalan alueellinen vastuumuseo, PKS Sähkönsiirto
Oy, Pohjois-Karjalan pelastuslaitos, Nurmeksen Vesi oy ja Nurmeksen Lämpö Oy
(kirjoitettu tummennetulla kursiivilla, joille lähetetään tieto mahdollista mielipiteen tai lausunnon antoa varten)

Maankäyttö- ja rakennuslain 66 §:n ja asetuksen 26 §:n tarkoittama viranomaisneuvottelu pidetään tarvittaessa alueellisessa ELY – keskuksessa. Muiden viranomaisten ja kaupungin eri hallintokuntien kanssa käydään kahdenkeskisiä neuvotteluita.
OSALLISTUMISEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN
Osallisille (mm. kuntalaiset ja kunnassa maata omistavat) annetaan mahdollisuus
osallistua kaavamuutoksen valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua
mielipiteensä kaavaprosessin eri vaiheissa. Palautetta kaavasta voi antaa koko kaavaprosessin ajan.
Asemakaavaluonnoksen nähtävillä pitoaikana on mahdollisuus esittää mielipiteensä,
sekä asianomaisilta viranomaisilta pyydetään lausunnot.
Asemakaavaehdotuksen nähtävillä pitoaikana on mahdollisuus jättää kirjallinen muistutus. Asianomaisilta viranomaisilta pyydetään lausunnot.
Asemakaavan hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto. Valitus kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä on mahdollista jättää Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.
Virallinen palaute kaavaprosessin eri vaiheessa tulee toimittaa Nurmeksen kaupungin kirjaamoon, joko sähköpostitse tai postitse: kirjaamo@nurmes.fi tai postitse,
maankäyttö, Kirkkokatu 14, 75500 Nurmes. Muuta palautetta tai tietoa voi antaa suoraan Nurmeksen kaupungin yhteyshenkilölle.
TIEDOTTAMINEN
Asemakaavamuutoksen eri vaiheista tiedotetaan osallisille Ylä-Karjala-lehdessä,
ja Nurmeksen kaupungin www-sivuilla (www.nurmes.fi). Asiakirjat ovat nähtävänä
Nurmeksen kaupunkirakennepalveluiden maankäytössä.
KAAVAN TAVOITEAIKATAULU
– Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja asemakaavan luonnos, alkuvuosi 2021
– Kaavaehdotusvaihe kevät 2021
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– Kaavan hyväksymiskäsittely loppukevät 2021
ASEMAKAAVAPROSESSI

Kaavio 1. Kaavio asemakaavaprosessin vaiheista (malli: Lieksan kaupunki)
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