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NURMEKSEN KAUPUNKI
ASEMAKAAVAN MUUTOS: MEIJERIN ALUE
OSALLISTUMISJA
ARVIOINTISUUNNITELMA
OAS
27.6.2022

Kuva 1. Kaavamuutosalueen sijainti opaskartalla.
Kuva 2. Kaavamuutosalueen rajaus ja muutoksen kohteena olevat kiinteistöt.
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MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA?
Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 §:n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää kaavan laajuuteen ja sisältöön nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista (MRL 9 §). Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään kaavatyön kuluessa tarpeen mukaan.

MISSÄ JA MITÄ ON SUUNNITTEILLA?
Porokylässä laaditaan Nurmeksen kaupungin aloitteesta asemakaavan muutos entisen
meijerin alueelle. Suunnittelualue käsittää Porokylän 131 kaupunginosan korttelin 129 kiinteistöt 541-131-129-3, -15, -17, -20, -21, -22, -23 ja -24. Kaavamuutosalue rajautuu pohjoisessa Porokylänkatuun, idässä Puistotiehen, etelässä rautatiehen ja lännessä Kynsiniemenkatuun. Alueella omistavat maata Nurmeksen kaupunki, Osuuskunta Maitosuomi,
Pohjois-Karjalan Osuuskauppa ja Asunto Oy Nurmeksen Meijerinkulma.
Asemakaavan sisältöä muutetaan pääasiassa entisellä meijerin tuotantoalueella, erityisesti
kiinteistöjen 541-131-129-17 ja -24 alueilla. Muiden kiinteistöjen osalta muutokset ovat vähäisempiä ja painottuvat kaavateknisiin muutoksiin.

MIHIN SUUNNITTELULLA PYRITÄÄN?
Asemakaavan muutoksella pyritään selkeyttämään entisen meijerin alueen liikennettä ja
maankäyttöä. Suunnittelun tavoitteena on parantaa alueen liikenneturvallisuutta sekä
muuttaa tonttijakoa ja alueiden käyttötarkoituksia vastaamaan paremmin erityisesti yritystoiminnan nykyisiä ja tulevia tarpeita. Kaavamuutoksella mahdollistetaan toimiva liikenneratkaisu ja muodostetaan katualueet, jotka entisen meijerin alueelta puuttuvat. Rakentamisen osalta tutkitaan meijerirakennusten kulttuurihistoriallisia arvoja sekä mahdollisen lisärakentamisen määrää ja sijoittumista.
Kiinteistöjen 541-131-129-3, -20, -21, -22 ja -23 osalta tavoitteena on ensisijaisesti täsmentää voimassa olevan asemakaavan kaavamerkintöjä ja -määräyksiä vastaamaan Nurmeksen kaupungin yleisesti käytössä olevia merkintöjä ja määräyksiä. Näiden kiinteistöjen
osalta asemakaavan varsinaista sisältöä tai suunnitteluratkaisua ei muuteta merkittävästi.
Kaavamuutosalueen maanomistajien kanssa tehdään maankäyttösopimukset.

MIKÄ ON SUUNNITTELUTILANNE JA SUUNNITTELUTARVE?
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet: Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat
osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää ja ohjaavat maakuntien ja kuntien kaavoitusta.
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Maakuntakaava: Alueella on voimassa Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040 (hyväksytty
2021). Laadittavana on maakuntakaavan 1. vaihe.
Yleiskaava: Alueella ei ole lainvoimaista yleiskaavaa.
Asemakaava: Suunnittelualueella ovat voimassa asemakaavat ”S-Market – Naumanen ja
Porokylän teollisuusalueen asemakaavamuutos” (hyväksytty 2009) sekä ”Porokylän 131
kaupunginosan osakorttelin 129 (Osuuskunta ItäMaito nyk. Maitosuomi) asemakaavamuutos” (hyväksytty 2019).

Kuva 3. Alueella voimassa olevien asemakaavojen yhdistelmä.

Muu suunnittelutyön tausta-aineisto:
-

Nurmeksen kulttuuriympäristöohjelma (1998). Nurmeksen kaupunki, Katri Nuutinen.
Porokylän keskustan kehittämissuunnitelma (2002). Katri Nuutinen.

Tehtäviä lisäselvityksiä: Kaavamuutosalueen rakennuskannasta laaditaan kulttuurihistoriallinen selvitys entisten meijerirakennusten osalta.
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MITÄ VAIKUTUKSIA JA MITEN NIITÄ ARVIOIDAAN?
Vaikutusten arviointi perustuu aluetta koskeviin perustietoihin, laadittaviin selvityksiin,
maastokäynteihin, osallisilta saatavaan palautteeseen, lausuntoihin ja huomautuksiin.
Kaavan välittömiä ja välillisiä vaikutuksia selvitetään ja arvioidaan vuorovaikutuksessa
osallisten kanssa. Suunnittelulla on vaikutuksia mm. elinkeinoihin, maankäyttöön, ympäristöön, virkistys- ja ulkoilualueisiin ja reitteihin, maisemaan, kulttuuriperintöön, rakennettuun
ympäristöön, liikenteeseen sekä ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön.

KETKÄ OVAT OSALLISIA?
Osallisia ovat suunnittelualueen maanomistajat ja muut, joiden asumiseen, työntekoon tai
muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia ovat myös viranomaiset ja
yhteisöt, joiden toimialaa kaavoitus käsittelee.
Viranomaiset: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Pohjois-Karjalan alueellinen vastuumuseo, Nurmeksen museo, Pohjois-Karjalan pelastuslaitos
Muut osalliset: Suunnittelualueen asukkaat ja naapurit, kiinteistöjen omistajat, alueella
toimivat yritykset, PKS Sähkönsiirto Oy, Nurmeksen Lämpö Oy, Nurmeksen Vesi Oy

MITEN JA MILLOIN VOI OSALLISTUA?
Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on yleisesti nähtävillä (14 vrk). Suunnitteluun liittyviä huomautuksia ja mielipiteitä voi jättää koko kaavatyön ajan suullisesti tai sähköpostitse suoraan suunnittelijalle sekä kirjallisena Nurmeksen kaupungin kirjaamoon tai maankäyttöön.
Lähtöaineiston ja selvitysten pohjalta laaditaan asemakaavamuutosluonnos. Luonnos asetetaan julkisesti nähtäville alustavan aikataulun mukaisesti alkusyksystä 2022. Kaavaluonnoksesta järjestetään yleisötilaisuus. Nähtävillä oloaikana (30 vrk) luonnokseen voi esittää
mielipiteensä.
Saatujen mielipiteiden pohjalta luonnosta tarkistetaan ja täydennetään. Korjattu luonnos
työstetään kaavaehdotukseksi, joka asetetaan nähtäville loppuvuodesta 2022. Kaavaehdotuksesta järjestetään yleisötilaisuus. Nähtävillä oloaikana (30 vrk) ehdotukseen on mahdollista esittää muistutus kirjallisesti.
Luonnoksesta ja ehdotuksesta pyydetään lausunnot viranomaisilta ja yhteisöiltä. Viranomaisneuvottelut järjestetään suunnittelutyön alussa ja ehdotusvaiheessa. Luonnosvaiheen neuvottelu järjestetään tarvittaessa.
Kirjalliset mielipiteet ja muistutukset tulee toimittaa Nurmeksen kaupungin kirjaamoon sähköpostilla: kirjaamo@nurmes.fi tai kirjeellä osoitteeseen: Nurmeksen kaupunki, Kaupunkirakennepalvelut / maankäyttö, Kirkkokatu 14, 75500 Nurmes.
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MITEN SUUNNITTELUSTA TIEDOTETAAN?
Asemakaavamuutoksen vireille tulosta on ilmoitettu vuoden 2022 Kaavoituskatsauksessa.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman, kaavaluonnoksen sekä kaavaehdotuksen nähtävillä
olosta tiedotetaan lehti-ilmoituksella Nurmeksen kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä
(Ylä-Karjala) sekä kaupungin internet-sivuilla (www.nurmes.fi).

MISTÄ SAA TIETOA?
Nurmeksen kaupunki, Kaupunkirakennepalvelut / maankäyttö
Kirkkokatu 14, 75500 Nurmes.
Nestori Grönholm, suunnittelija
040 104 5753
nestori.gronholm@nurmes.fi
Juha Romppanen, ma. maankäyttösuunnittelija
040 104 5716
juha.romppanen@nurmes.fi

