KAAVOITUSKATSAUS 2021 – Nurmeksen kaupunki

Kuva: Ivan Bogdanov

Kaupunkirakennepalvelut
Maankäyttö 2/2021

Kaavoituskatsauksen tarkoitus
•

Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja
maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä.
Kaavoituskatsauksessa selostetaan lisäksi lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut
toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen.
Kaavoituskatsauksen yhteyteen on kysynnän sitä edellyttäessä liitettävä arvio asumiseen varattujen tonttien
riittävyydestä.

•

Nurmeksen kaupungin maankäytön tulosyksikkö laatii kerran vuodessa kaavoituskatsauksen, jossa kerrotaan
Nurmeksessa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaavahankkeista.

•

Kaavoituskatsaukseen sisältyvään kaavoitusohjelmaan on valittu kaavoitettavat kohteet lähimmän kolmen vuoden
ajanjaksolle taloussuunnitelmaan peilaten. Kiireellisistä kaavoitushankkeista, jotka eivät sisälly kaavoitusohjelmaan,
tiedotetaan erikseen. Kiireelliset työt menevät muiden edelle ja viivästyttävät siten kaavoituskatsauksen mukaisia töitä.

•

Kaavoitustyötä varten laadittavassa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) kerrotaan kaavoituksessa
noudatettavista osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä, kaavan vaikutusten arvioinnista ja tavoitteellisesta aikatulusta.
Kaava-alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava voi vaikuttaa huomattavasti
sekä sellaisilla viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (keskeiset osalliset), on oikeus
osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja ilmaista mielipiteensä. Kaavaehdotuksen ollessa
nähtävillä kaavasta on mahdollisuus esittää kirjallinen muistutus. Prosessin aikana saatuun palautteeseen laaditaan
vastineet.

•

Kaavan hyväksymisestä ja voimaantulosta ilmoitetaan kuulutuksella kaupungin Internet-sivuilla.

•

Nurmeksen kaupungin kaavoituksesta ja kaava-asioista saa lisätietoja kaupunkirakennepalvelujen maankäytön
tulosyksiköstä sekä Nurmeksen kaupungin internet-sivuilta.

Kaavoituksen vaiheet

Maakuntakaava
•

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto huolehtii maakuntakaavan laatimisesta. Maakuntakaavassa otetaan huomioon
valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja sovitetaan ne yhteen maakunnallisten ja paikallisten tavoitteiden kanssa.
Maakuntakaavassa esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet, ja se ohjaa kuntien kaavoitusta.

•

Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040 on hyväksytty.

•

”Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040 hyväksyttiin maakuntavaltuuston kokouksessa maanantaina 7.9 ja
maakuntahallitus määräsi kaavan voimaan kokoukseen 23.11. maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n mukaisesti ennen
kuin se on saanut lainvoiman. Kaavasta on tehty yksi valitus ja se on hallinto-oikeuden käsittelyssä.

•

Kaava kumosi kaikki voimassa olevat maakuntakaavat eli neljä vaihemaakuntakaavaa. Vain kolmannen
vaihemaakuntakaavan tuulivoimaloiden alueet jätettiin edelleen voimaan. Kyseessä on siis koko Pohjois-Karjalan kattava
ja kaikki keskeiset maankäytön teemat käsittävä kokonaismaakuntakaava.”

•

Tietoa maakuntakaavoituksesta sekä yhteyshenkilöiden tiedot löytyvät Pohjois-Karjalan maakuntaliiton internet-sivuilta
alueidenkäyttöyksikön alta osoitteesta www.pohjois-karjala.fi.

Master Plan
Bomba – Hyvärilä masterplan II 2035
•
•

•

Masterplan on strateginen, pitkän aikavälin maankäytön suunnitelma
Nykyinen Bomba – Hyvärilä masterplan I laadittu vuosina 2007-2008
→ Masterplanissa kuvattu kehitys on toteutunut monin osin mm. kylpylä korjattu, hotellin 1.
laajennus tehty, liikuntahalli rakennettu Hyvärilään, sekä maaomistussuhteita on järjestelty
uudelleen
Bomba – Hyvärilä masterplan II 2035 nimetty työryhmä
→ Työryhmä työskentelee 1.2.2021-31.1.2022 raportoiden työtä kaupunginhallitukselle ja
1.6. alkaen kaavoitusjaostolle
→Tavoitteena työssä on ottaa huomioon muuttuva ilmasto, muuttunut maaomistussuhteet,
matkailun ja alueen toimijoiden tavoitteet
→ Masterplanin hyväkyy kaupunginvaltuusto ja se sitoo kaavoittajaa strategisena asiakirjana

Yleiskaava
Taajama-alueen osayleiskaava
•

•

Tavoitteena on laatia oikeusvaikutteinen yleiskaava Nurmeksen keskustaajaman alueelle, jossa
ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa. Oikeusvaikutteiselle ja ajanmukaiselle yleiskaavalle on
tarvetta sen ohjatessa yleispiiteisesti kaupunkirakenteen kehittämistä asemakaavoitusta varten.
Kaavatyö on tavoitteena käynnistää perusselvitysten ja lähtötietojen keräämisellä vuoden 2021
aikana prosessin jatkuessa seuraaville vuosille.

Ylikylän ja Lautiaisen pohjoisosan rantaosayleiskaava
•
•
•
•

Tavoitteena on laatia oikeusvaikutteinen rantaosayleiskaava Ylikylän ja Lautiaisen vesistöjen
rantavyöhykkeille huomioiden Ylikylälle vuonna 1996 laadittu kyläsuunnitelma.
Rantaosayleiskaavan laatiminen on tullut vireille vuonna 2013 ja käynnistynyt perusselvitysten
työstämisen sekä lähtötietojen kartoittamisen osalta vuosina 2014–2018.
Kaava on ollut luonnoksena nähtävillä kesällä 2019 ja ehdotuksena syksyllä 2020.
Kaava päätöskäsittelyyn kevään 2021 aikana.

Yleiskaava
Revonniemen rantaosayleiskaavan muutos
•

Hevosniemessä rantaosayleiskaavan tarkastelu asumista varten. Arviointi toteutetaan
vuoden 2021 aikana.

Pellikanlahdentien rantaosayleiskaavan muutos
•

•
•
•

Pielisen-Kuokkastenjärven rantaosayleiskaavan muutosta tarkastellaan Pellikanlahdentien
varrella. Asumisen kokonaisuuden kannalta muutosalueena tarkastellaan koko
Pellikanlahdentietä.
Noin 10 lomarakennuspaikkaa muuttuu vakituisen asumisen mahdollistavaksi.
Kaava ollut luonnoksena nähtävillä joulukuussa 2020.
Ehdotuksena nähtäville kevään 2021 aikana, jonka jälkeen päätöskäsittelyyn.

Metsäkylä I, osayleiskaavan muutos
•
•

Metsäkylä I osayleiskaava on hyväksytty vuonna 2006.
Tavoitteena tarkastella alueen kaavan mukaista käyttötarkoitusta, selvityksiä tehty vuonna
2020 ja selvitysten tekoa jatketaan vuoden 2021 aikana.

Asemakaava
Valtimon pitäjän asemakaava
•
•

•

Valtimon keskustaajaman asemakaava on päivittämisen tarpeessa.
Asemakaavan valmistelua on tehty vuoden 2020 aikana ja tavoitteena jatkaa Valtimon pitäjän
keskustaajaman asemakaavan valmistelua vuoden 2021 aikana.
Tavoitteena
käynnistää
kaavatyö
mm.
kiinteistörajatiedon,
sekä
pohjakartan
perusparannuksella.

Kötsinmäen uusi vedenpuhdistamo (131 Porokylä)
•
•
•
•
•

Kaavoitettu Kötsinmäkeen paikka uudelle vedenkäsittelylaitokselle harjumaisena turvaten.
Kaavatyö on laitettu vireille marraskuussa 2019 KRL § 74.
Asemakaavamuutoksesta kaupunginvaltuuston hyväksyvä päätös 2.9.2020 § 54.
Asemakaavaamuutoksesta tehty valitus HaO, jonka vuoksi kaavaa ei ole kuulutettu voimaan.
Hallinto-oikeus hylkää valituksen, odotetaan päätöksen lainvoima (päivitetty 24.2.2021)

Ent. meijerin alueen asemakaavamuutos (131 Porokylä)
•
•
•

Tavoitteena on tutkia asemakaavan muuttamista entisen meijerin alueella asumisen ja
liiketoiminnan tarpeita varten ja alueella liikennöinnin selkeyttämiseksi.
Kaavatyö on Nurmeksen kaupungin strategian mukainen ja otettu ohjelmaan vuonna 2018.
Kaavamuutoksen edellytyksiä selvitetty 2020 ja työtä jatketaan vuoden 2021 aikana.
Tavoitteena käynnistää kaavatyö vuoden 2021 aikana.

Asemakaava
Jäähallin asemakaavamuutos (133 Laamila / 123 Hyvärilä)
•
•

•
•

Tavoitteena on tutkia asemakaavan muutosta, joka mahdollistaa Jäähallin rakentamisen.
Kaavatyö on Nurmeksen kaupungin strategian mukainen ja otettu ohjelmaan vuonna 2018.
Kaavamuutoksen edellytyksiä selvitetty 2019 ja asian tiimoilta pidetty ensimmäinen
yhteistyöpalaveri alueen toimijoiden kanssa syyskuussa 2019.
Asemakaavamuutos luonnoksena nähtävillä tammikuussa 2021.
Tarkoituksena saattaa kaava päätöskäsittelyyn kevään 2021 aikana.

Ent. teknisen viraston alueen asemakaavamuutos (131 Porokylä)
•
•
•

Tavoitteena on tutkia asemakaavan muuttamista entisen teknisen viraston (Porokylänkatu 6)
hallinto- ja virastorakennuksille varatulla alueella asumisen ja liiketoiminnan tarpeita varten.
Kaavatyö on Nurmeksen kaupungin strategian mukainen ja otettu ohjelmaan vuonna 2018.
Kaavamuutoksen edellytyksiä selvitetään vuonna 2021.
Alueelta myyty rakennuksina vanha Paloasema, sekä entinen Nuokkari toimitilaohjelman
mukaisesti.

Asemakaava
Pitkämäen asemakaavamuutos (134 Pitkämäki)
•

•

Tavoitteena on jo teollisuustoiminnassa olevan, kaavoittamattomalla alueella sijaitsevan maaalueen liittäminen asemakaavaan.
Asemakaavamuutokseen varautuminen on tullut vireille kaupungin omasta aloitteesta vuonna
2018. Kaavamuutoksen edellytyksiä selvitetään vuonna 2021.

Kuhilaspuisto (137 Tuupala)
•

•

Asemakaavamuutoksella muutetaan Kuhilaspuiston nimi Kotiseudun kuusikoksi. Nurmeksen
kaupunki on luovuttanut puistoalueen Nurmes-Seuralle. Nurmes-Seura on istuttanut puistoon
kuusia Suomi 100 –juhlavuoden kunniaksi. Kotiseudun kuusikko –nimi on järjestetyn
nimikilpailun tulos.
Asemakaavamuutokseen varautuminen on tullut vireille kaupungin omasta aloitteesta vuonna
2017. Kaavamuutoksen edellytyksiä selvitetään vuonna 2021.

Asemakaavakatujen nimen muutokset
•
•

Nurmes – Valtimo kuntaliitoksen liittyen, niiden katujen osalta asemakaavamuutokset, joissa
kaavakadun nimi muuttuu.
Kaavamuutoksien
tarvetta
selvitetty
kuntaliitokseen
liittyvässä
osoiteprojektissa.
Kaavamuutoksen edellytyksiä selvitetään vuonna 2021.

Asemakaavat
Kartta asemakaavoitettavista kohteista

Kaavoituskatsauksen ulkopuoliset työt
•

Luettelossa esitettyjen kohteiden ohella kaavoitustyöt voivat tulla kohdentumaan myös
sellaiseen alueeseen, jota ei ole mainittu luetteloissa.
Kiireelliset kaavoitustyöt vaikuttavat kaavoituskatsauksen mukaisten, kaavoitusohjelmaan
kuuluvien töiden etenemiseen ja aikatauluihin viivästyttävästi.

•

Ajanmukaisuuden arviointi
•

•
•

Tavoitteena on maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämä nykyisten asemakaavojen
ajantasaisuuden tarkistamisen arvioiminen.
Asemakaavamuutokset tulevat vireille vuosittain kaavoituskatsauksen yhteydessä, ellei
arviointi ole kiireellisistä rakennushankkeista johtuen tarpeellista jo kesken vuoden.
Asemakaavojen ajantasaisuuden arviointi on tapahduttava viimeistään 13 vuoden
päästä voimaantulosta, mikäli se on jonkin hankkeen johdosta tarpeen.

Asumiseen varattujen tonttien riittävyys
Tonttimarkkinointiin uusi kartta-alusta keväällä 2020.
https://nurmes.karttatiimi.fi/
Asumiseen varatut kaupungin omistuksessa olevat tontit.
•
•
•
•

Kerrostalotontit: 13 vapaata
Rivitalotontit: 14 vapaata
Omakotitontit: 75 vapaata
Rakennuspaikkoja taajaman yleiskaavan pohjalta Valtimon pitäjässä
12 kpl, joista 2 kpl rantaan rajoittuvia → Huom. Infra rakentamatta!

Teollisuustontit
Teollisuus- ja liiketontteja vapaana noin 40 kpl
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