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3 LÄHTÖKOHDAT
3.1 Selvitys kaavamuutosalueen oloista
3.1.1 Alueen yleiskuvaus
Kaavamuutosalue sijaitsee Nurmeksen Pohjoispään Hovilan pellon alueella Kuhmontien (kantatie 75) ja Jaakkolantien kulmauksessa pääosin viljelyksessä olevalla pellolla. Kaava-alueen laajuus on noin 1,5 hehtaaria.
3.1.2 Luonnonympäristö
Alue on pääosin muokattua maa- ja metsätalousaluetta (peltoa). Jaakkolantien varrella on entisellä muokatulla maalla oleva istutuskoivikko. Alueen luonnonympäristö
on tarkistettu (Jukka Haltilahti 8.6.2020), eikä alueella havaittu suojeltavia arvoja.

Kuva 3. Alueen luonnonympäristöä ilmakuvassa.

Pieni koivikko on harvennettu vuosi sitten. Maassa on edelleen runsaasti risuja ja
ohuita runkoja. Samalla jo uusi vesaikko nousee maakannosta nopeasti. Osin heinäistä, runsaskarikkeista ja muokattua maapohjaa peittivät mm. seuraavat kasvilajit:
metsäkurjenpolvi, maitohorsma, metsäimarre (kuva 9), alvejuuret, saniainen, metsätähti, oravanmarja, mustikka, lääte, ojakellukka, mesiangervo, peltokorte, niittynätkelmä, niittyhumala ja karhunputki.
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Kuvat 4-6. Kuvassa 4 on näkymä risteysalueelta pieneen koivikkoon päin. Kuvassa 5 on koivikon eteläpääty ja kevyenliikenteen väylä Kuhmontien varrella. Kuvassa 6 on näkymä koivikkoon päin Jaakkolantien varrelta, jossa on myös kevyen liikenteen väylä.

Kuvat 7-9. Kuvassa 7 on pienen ja osin kivisen koivikon sisäistä näkymää. Kuvassa 8 on vesotun alueen oksaista maapohjaa jo uudelleen nopeasti nousevaa vesaikkoa. Kuvassa 9 näkyy pohjakasvillisuutta.

Voimassa olevassa kaavassa Kuhmontien ja Jaakkolantien risteysalueelle oleva PL
alue on tarkoitettu pidettäväksi luonnontilaisena. Nyt alue on avointa muokattua peltoa / näkemäaluetta.
Alue on pohjavesialuetta. Alueelle kohdistuu siten tavoitteita pohjaveden suojelemiseksi.
Pintakerrokset ovat maaperässä savisia ja silttisiä noin vaihtelevasti 2-4 metrin paksuudelta. Sen alla on moreenimaa. Maanpinnan luontainen korkotaso on noin +97,00
mmpy.
3.1.3 Rakennettu ympäristö ja tekninen huolto
Kaavamuutosalue on pääasiassa peltoa. Jaakkolantien varrella on sähköverkko ja
noin 140 metrin etäisyydellä Hovilan pellon poikki kulkevat kaikki tekniset verkostot.
Viemärin liitospiste on noin korkotasolla +95,00 mmpy.
3.1.4 Kulttuuriperintö, maisema ja kaupunkikuva
Kaavamuutosalueen lähistöllä on merkittäviä kulttuurihistoriallisia kohteita. Ne ovat
modernin ajan Pohjoispään / Mäntymäen alueen puolustusvarustuksia ja taistelukaivantoja Kuhmontien molemmin puolin. Alueella ei ole rekisteröityjä arkeologisia
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kohteita. Alueella ei sijaitse valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä tai arvokkaita maisema-alueita.

Kuvat 10 ja 11. Alueen maisemalliset, RKY sekä kulttuurihistorialliset ja arkeologiset kohteet
(www.kyppi.fi)

Kuvat 12 ja 13. Suunnittelualue ja rakentamisen muutokset sijaitsevat erittäin tasaisella peltoalueella
Jaakkolantien kulmauksessa. (kuvat © GoogleMaps).

3.1.5 Liikenne ja väestö
Kaavamuutosalue rajoittuu Jaakkolantien kokoojakatuun. Kadun liikennemääriä ei
ole mitattu. Niiden arvioidaan olevan alueen asutus ja tavanomaiset liikennesuunnat
huomioiden enintään noin 1000 ajoneuvoa vuorokaudessa keskivuorokausiliikenteenä (ajon/kvl) poikkileikkauspisteessä molemman suuntainen liikenne huomioiden.
Jaakkolantie saattaa kerätä myös jonkin verran liikennettä kauempaakin Laamilan
alueelta, mikäli liikennettä suuntautuu Kuhmontietä itään. Tämän liikenteen osuus on
kuitenkin vähäistä. Alueen katuverkoston varrella ei ole teollisuutta, eikä myöskään
läpiajoa vastaaville alueille. Tällöin raskaan liikenteen osuus on käytännössä olematonta.
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Kuhmontien (kt 75) liikennemäärät ovat noin vajaa 3000 ajon/vrk. suunnittelualueen
kohdalla. Tavanomaista maantien raskaan liikenteen määrää nostaa lännestä Nurmeksen Ritoniemen sahalla kuljetettava puutavara ja idän suunnasta Pitkämäen
suuntaan kulkeva teollisuuteen ym. liittyvä kuljetus. Raskaan liikenteen määräksi arvioidaan kuitenkin edelleen noin 10%, sillä henkilöautojen osuutta nostaa kohteessa
mm. Nurmeksen kiertävä läpiajoliikenne.

Kuva 14. Ote liikennemääristä Kuhmontiellä kaavamuutosalueen vieressä ja läheisillä maateillä (lähde
Väylävirasto/ liikennemääräkartat).

Kuhmontiellä on 80 km/h. nopeusrajoitus. Jaakkolantien kohdalla on väistökaista
itään päin ajaville.
Asemakaavamuutosalueella ei ole asukkaita. Pohjois- ja länsipuolella on asuinalueita.
3.1.6 Maanomistus
Kaavamuutosalueen omistaa Nurmeksen kaupunki.
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.
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3.2.2 Paikallisia selvityksiä
– Uuden palolaitoksen sijaintivaihtoehtojen selvitys: Kaupunki tutki kohteita A – C
mahdollisina uuden palolaitoksen sijaintivaihtoehtoina. Pelastuslaitoksen lausunnon, toiminnan sijainnin ja hyvien yhteyksien olemassaolon sekä rakentamisolosuhteiden ym. perusteella sijainniksi valikoitui kohden B.

Kuva 15. Nykyinen palolaitos vasemmassa laidassa ja tutkitut uudet kohteet A – C lähempänä Nurmeksen keskustaa.

–
–
–
–
–
–

Pohjatutkimukset tammi-helmikuu 2020 (Suomen GPS-mittaus Oy)
Selvitys pohjavesitilanteesta 27.1.2020 (Suomen GPS-mittaus Oy)
Perustamistapalausunto 7.2.2020 (Suomen GPS-mittaus Oy)
Maankäytön lausunto sijaintien ominaisuuksista 17.2.2020
Alustava asemapiirros 17.4.2020 (Arkkitehtitoimisto Lipponen & Kärki Oy)
Maastokatselmus (Suunnittelu Haltilahti 8.6.2020)

Kuva 16. Alustava luonnos tontinkäytöstä (Arkkitehtitoimisto Lipponen & Kärki Oy).

Palo- ja pelastuslaitoksen lausunto:
Onnistuneelle pelastustoiminnalle edellytys on, että kaupungin alueella sijaitsevat pelastustoimen riskiruudut saavutetaan riittävän nopeasti kiireellisissä pelastustehtävis-
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sä. Kaupunki on jaettu riskiruutuihin sisäministeriön vahvistamien valtakunnallisesti
yhteneväisten periaatteiden mukaisesti (perusteena ruudun asukastiheys ja kerrosala, kuva alla). Käytännössä aikavaatimukset tarkoittavat sitä, että paloaseman sijaintipaikan tulee olla kohtuullisen lähellä kaupungin molempia keskustaajamia. Lisäksi sijaintipaikalta tulisi olla hyvät liikenneyhteydet pääväylille.

Kuva 17. Ote Nurmeksen alueen pelastusruudukosta.

3.2.2 Maakuntakaava

Kuva 18. Ote maakuntakaavasta: Taajamatoimintojen alue (A).

Suunnittelualue kuuluu Pohjois-Karjalan maakuntakaava-alueeseen. PohjoisKarjalan 1.-4. vaihemaakuntakaavat ovat vahvistettu (1. vaihemaakuntakaava
20.12.2007 valtioneuvostossa, 2. vaihemaakuntakaava 10.6.2010 ympäristöministeriössä, 3. vaihemaakuntakaava 5.3.2014 ympäristöministeriössä ja 4. vaihemaakuntakaava 18.8.2016 ympäristöministeriössä).
Aluemerkinnällä A osoitetaan taajamatoimintojen aluetta, jolla on yhdyskuntarakenteen kannalta vähintään seudullista merkitystä ja jonka suunnittelussa tulee ottaa
huomioon ylikunnalliset alue- tarpeet. Merkintään sisältyy mm. yksityiskohtaista
suunnittelua edellyttävät asumisen, palvelujen, merkittäviä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuus- ja työpaikka-alueiden sekä muiden taajamatoimintojen sijoittumis- ja laajentumisalueet. Merkintä pitää sisällään myös taajaman sisäistä käyttöä
palvelevat liikenne- väylät, virkistysalueet ja -yhteydet, yhdyskuntateknisen huollon
alueet, muut erityisalueet sekä paikalliset suojelualueet.
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Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ottaa huomioon taajaman erityispiirteet
ja edistää yhdyskunta- rakenteen eheytymistä sekä keskusta-alueen kehittämistä
taajaman toiminnalliseksi ja taajamakuvaltaan selkeäksi kokonaisuudeksi sekä kiinnittää huomiota taajamakuvaan ja taajaman sisäisen viherverkoston, arvokkaan kulttuuriympäristön ominaispiirteiden sekä luonnonympäristön ja rakennetun ympäristön
kohteiden erityisarvojen säilyttämiseen. Laajennusalueiden suunnittelussa tulee ottaa
huomioon taloudellisuus, palvelujen saavutettavuus, kevyen liikenteen sekä joukkoliikenteen toimintamahdollisuudet.
Pohjois-Karjalan kokonaismaakuntakaavan 2040 on maakuntavaltuusto hyväksynyt
7.9.2020 § 7. Myös siinä alue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi A. Kaava ei
ole vielä lainvoimainen.

Kuva 19. Ote maakuntakaava 2040: Taajamatoimintojen alue (A).

Maakuntakaavoitusta koskevat aineistot ovat nähtävänä Pohjois-Karjalan maakuntaliiton internetsivuilla: https://www.pohjois-karjala.fi/
3.2.3 Yleiskaava
Nurmeksen keskustaajaman yleiskaava on vuodelta 1975 ja on kaavamuutosta ohjaava yleiskaava. Niin sanottu haja-asetusalueen osayleiskaava on hyväksytty Nurmeksen kaupunginvaltuustossa 27.4.1978 § 76. Tätä yleiskaavaa noudatetaan myös
soveltuvin osin.

Kuva 20. Ote Nurmeksen keskustaajaman yleiskaavasta 1975.
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Nurmeksen keskustaajaman osayleiskaavassa 1975 alue on merkitty puistoalueeksi.
Alueen etelälaidalla on pääraitin (katkoviiva) ja valtatien merkinnät. Jaakkolantien
varrelle on osoitettu myös ulkoiluraitti (ohut katkoviiva).
Nurmeksen koko kunnan oikeusvaikutukseton yleiskaava (Rakennesuunnitelma
2010) on hyväksytty valtuustossa 2.10.2000. Tässä yleiskaavassa alue on keskustoimintojen aluetta C.
3.2.4 Asemakaava

Kuva 21. Ote voimassaolevasta asemakaavasta. Kaavamuutosalue on rajattu sinisellä katkoviivalla.

Asemakaavan muutosalueella on voimassa kaksi 1970-luvun rakennuskaavaa. Näissä alueet ovat maa- ja metsätalousaluetta (M) ja luonnontilassa säilytettävää puistoa
(PL).
3.2.5 Rakennusjärjestys
Nurmeksen rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.3.2012.
3.2.6 Tonttijako ja kiinteistötilanne
Asemakaavan muutosalueen muodostaa muuhun kuin rakentamiseen tarkoitettu osa
tilasta Hovila RN:o 541-411-23-109.
3.2.7 Pohjakartta
Asemakaavan pohjakarttana on käytetty kaupungin elinvoimapalveluiden
maankäytön ylläpitämää pohjakarttaa. Kaavan pohjakartta on ajan tasalla.

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET
4.1 Asemakaavan tarve
Asemakaavamuutos on tarpeellinen, koska uuden palolaitoksen rakentaminen sen
vaatii. Palolaitos on rakennettava uuteen kohtaan vanhan edelleen toimessa toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi. Vanhassa sijainnissa ei ole tilaa uudelle ja sen si-
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jainti on myös kaupunkirakenne ja pelastusyksiköiden kohteiden saavuttavuus huomioiden epäedullisempi kuin uusi sijainti.
4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Kaavaprosessi on käynnistetty Nurmeksen kaupungin aloitteesta ja Pohjois-Karjalan
pelastuslaitoksen tarpeesta.
Palolaitosta koskevaa sijaintivaihtoehtoa on käsitelty maankäytön laatimassa ja kaupunkirakennelautakunnan 24.2.2020 § 10 hyväksymässä kaavoituskatsauksessa
2020 nimellä Hovilan pellon asemakaava.
Kaupunginhallitus on eri sijainteja tutkittuaan päättänyt kokouksessaan 02.03.2020 §
53 sijoittaa uuden palolaitoksen ns. Hovilan pellon alueelle Jaakkolantien varteen.
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.
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4.4.2 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet
Kaavamuutos on maakuntakaavan taajamatoimintojen alueiden tavoitteiden mukainen.
Kaavamuutos ei ole sitä ohjaavan vuoden 1975 osayleiskaavan tavoitteiden mukainen. Lähes 50 vuotta vanhan kaavan katsotaan kuitenkin olevan muun muassa tältä
osin vanhentunut.
Kaavamuutos on oikeusvaikutuksettoman vuoden 2000 yleiskaavan tavoitteiden mukainen (keskustatoimintojen aluetta). Kaava esittää Nurmeksen kaupungin ajantasaisempaa kaavallista tavoitetta.
Kaavamuutos on perusteltu ja lähtökohta-aineistojen sekä päätösten tavoitteiden
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 vaihtoehtoanalyyseihin, tontinkäyttösuunnitelmaan ja lainvoimaisiin päätöksiin.
5.1.2 Mitoitus
Kaavamuutosaluetta on yhteensä noin 1,5 hehtaaria. Alueella ei ollut rakennusoikeutta. Kaavamuutoksella osoitetaan noin 1,25 hehtaarin laajuiselle Y tontille yhteensä vajaa 2500 k-m2 rakennusoikeutta.
Taulukko 1. aluevarausten ja rakennusoikeuden muutoksista.

Aluevaraukset
M
PL
Y
EV

Rakennusoikeus Rakennusoikeus
vanha k-m2
uusi k-m2
2497
-

Pinta-ala
vanha m2
12959
1899
-

Pinta-ala
uusi m2
12485
2373

5.2 Aluevaraukset
5.2.1 Korttelialueet
Y: Yleisten rakennusten korttelialue.
Alueen tonttitehokkuusluku on e=0,2. Rakennusoikeus on 2497 k-m2 ja kerrosluku on II. Alue on tarkoitettu palolaitokselle sekä muuhun pelastustoimeen liittyviä
toimintoja varten.
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5.2.2 Muut aluevaraukset
EV: Suojaviheralue.
5.3 Kaavan vaikutukset
5.3.1 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen
Kaavaratkaisun vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ovat vähäiset. Palolaitoksen
paikka tulee muuttumaan, mutta kokonaisuutena yhdyskuntarakenne tulee säilymään
samankaltaisena, kuin ennen kaavamuutosta.
5.3.2 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön
Kaavaratkaisun vaikutus kaupunkikuvaan on merkittävä. Avointa peltoa otetaan rakentamiseen ja rakennettu ympäristö laajenee. Toisaalta ratkaisu jäsentää pitkällä
Kuhmontien suoralla Jaakkolantien risteyksen ja kadun sijaintia sekä tulee olemaan
ikään kuin rakennetun kaupunkikeskustan alkupiste saavuttaessa Akonsalmen yli.
Kaavassa annetaan määräys palolaitoksen ja sen toimintojen huomioimista alueen
kaupunkikuvassa.
Kaavalla ei ole suoraa vaikutusta rakennettuun kulttuuriperintöön. Vanhaan Hovilan
kantatilan pihapiiriin tulee kohteesta matka yli 350 metriä.
Y-tontille on varattu laajoja istutettavan alueen osia, jolla muun muassa voidaan sovittaa rakentamisen vaikutuksia ympäristöönsä.
Alustavan tontinkäyttösuunnitelman mukaan (kuva 16) asuinaluetta päin on varastorakennus, joka suojaa maisemallisesti ja muutoin asuinaluetta. Itse palolaitos on sijoitettuna tontin etelälaidalle mahdollisimman lähelle Kuhmontietä asuinalueeseen nähden pitkittäin, jolloin rakentamisen maisemallinen vaikutus on vähäisin. Samoin varsinainen pääasiallinen tontin käyntiliittymä on tontin eteläosassa mahdollisimman
kaukana asuinalueesta. Edellä mainituilla seikoilla vaikutukset jo rakennettuun ympäristöön (asuinalueeseen) ovat mahdollisimman vähäiset.
5.3.3 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön
Alueella ei ole alkuperäistä luonnonympäristöä, eikä alueella ole luontoarvoja. Rakentamisella ei siten ole vaikutuksia luontoon tai luonnonympäristöön.
Alue on pohjavesialuetta. Kaavassa annetaan määräyksiä pohjaveden suojelemiseksi. Kaavassa on määrätty, että rakentamisessa ja toiminnoissa on huomioitava alueen kuuluminen pohjavesialueeseen sekä annettu määräyksiä hulevesien käsittelystä. Lisäksi laajat istutettavan alueen osat toimivat myös pohjaveden suojelun osana.
5.3.4 Vaikutukset talouteen, palveluihin ja yritystoimintaan
Kaavaratkaisu mahdollistaa Nurmeksen kaupungin ja lähistön pelastustoimen jatkumisen, parantaa toimintojen turvallisuutta ja kohteiden tavoitettavuutta.
Kaavamuutosalueelle osoitetaan palveluina palolaitos. Kaavassa on varauduttu myös
toimintojen kehittymiseen ja laajentamiseen.
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Kaavalla ei ole vaikutuksia yritystoimintaan.
5.3.5 Vaikutukset liikenteeseen
Kaavaratkaisulla ei ole merkittäviä vaikutuksia liikennemääriin. Lisäksi muun ajoneuvoliikenteen määrät ovat uudessa kohteessa Kuhmontiellä merkittävästi vähäisemmät kuin nykyisessä sijainnissa vilkkaamman Kuopiontien varrella.
Kuhmontien nykyinen 80 km/h. nopeusrajoitus on liikenneturvallisuuden kannalta
kriittinen tekijä. Kaavaluonnoslausunnon perusteella ELY-keskus tulee muuttamaan
Kuhmontien 80 km/h nopeusrajoitusta 60 km/h:ksi Porokylän liikenneympyrän läheisyydestä hieman Jaakkolantien liittymän ohi. Lisäksi Jaakkolantien liittymästä tullaan
varoittamaan molemmista suunnista Kuhmontiellä liikennemerkeillä A33 ”Muu vaara”
(tieliikennelaki, liite 3.1) varustettuina lisäkilvin ”Paloasema”. Koska liittymän näkemät
ovat muutoin hyvät, ELY-keskuksen mukaan edellä mainitut toimenpiteet ovat riittävät. ELY-keskus suorittaa edellä mainitut varoitusmerkkien asentamiset ennen palolaitoksen käyttöönottoa.
Kevyen liikenteen yhteyksiin tai virkistysreitteihin ei osoiteta muutoksia.
5.3.6 Vaikutukset väestöön, sosiaalisiin oloihin, terveellisyyteen ja turvallisuuteen
Asemakaavamuutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia väestöön, sosiaalisiin oloihin
tai terveellisyyteen. Uusi palolaitos vaikuttaa merkittävästi ja myönteisesti Nurmeslaisten asukkaiden ja yritysten turvallisuuteen palo- ja pelastustoimen paremmalla sijoittumisella kaksi osaisen kaupungin rakenteessa. Pelastuslaitoksen ja sen yksiköiden liikennöinti kohteeseen ja kohteesta pois paranevat huomattavasti ja vasteajat
erityisesti Nurmeksen keskustaan lyhenevät. Esitetyssä sijainnissa myös erityisesti
Itäkaupunki ja Hyvärilän suunta ovat nopeammin tavoitettavissa palo- ja pelastustoimissa Akkosalmentien kautta.
Kaavaratkaisu mahdollistaa uuden ja nykyaikaisen palolaitoksen rakentamisen.
5.3.7 Muut vaikutukset
Kaavalla ei ole muita merkittäviä vaikutuksia.
5.4 Ympäristön häiriötekijät
Riippuen pelastuskaluston tarpeesta käyttää sireenejä hälytysajossa, saattaa lähiseudulle kuulua toisinaan hetkellisesti häiritsevää melua. Yöaikaan alueen liikenne
on erittäin vähäistä ja tarve käyttää hälytysääntä on erittäin vähäinen. Melun määrä
on kokonaisuutena erittäin vähäistä meluarvojen näkökulmasta tarkasteltuna. Toisaalta Kuhmontien sijainti mahdollistaa mm. nykyistä sijaintia paremmat ohitustilanteet liikennemäärien ollessa merkittävästi vähäisemmät kuin nykyisessä sijainnissa
Kuopiontien varrella ja siten hälytysäänen käyttötarve lienee vähäisempää.
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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.
Pohjois-Savon ELY-keskus toteuttaa Kuhmontien nopeusrajoituksen muutokset ym.
ennen palolaitoksen käyttöönottoa.

7 LIITTEET
Asemakaavan seurantalomake
1.
2.
3.
4.
5.

Asemakaavaehdotus, päivätty 17.9.2020
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päivätty 2.7.2020
Ote kaavaluonnoksesta, päivätty 2.7.2020
Kaavaluonnoksen palaute ja vastineet niihin
Kaavaehdotuksen muistutukset ja vastineet niihin (3.11.2020)

LIITE 2
2.7.2020

NURMEKSEN KAUPUNKI

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
NURMEKSEN PALOLAITOS
Pohjoispään 132 kaupunginosan asemakaavamuutos

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

Hovilan pelto
Nurmeksen kaupunki
Pohjoispää 132
541-411-23-109
Nurmeksen palolaitos.
Pohjoispää 132 kaupunginosan asemakaavamuutos
NURMEKSEN KAUPUNKI
Kaupunkirakennepalvelut/ Maankäytön yksikkö
Kirkkokatu 14, 75500 Nurmes
Kaavasuunittelu:
Maankäyttösuunnittelija, Stiina Seitavuo
puh. 040 104 5716, stiina.seitavuo@nurmes.fi
Suunnittelu Haltilahti (MRL 10 §:n mukainen kaavan laatija)
Jukka Haltilahti, YKS 631
puh. 040 726 4535, suunnittelu.haltilahti@telemail.fi
Hopantie 11, 81200 Eno
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SUUNNITTELUALUE
Kaavamuutosalue sijaitsee Nurmeksen Pohjoispään Hovilan pellon alueella Kuhmontien (kantatie 75) ja Jaakkolantien kulmauksessa pääosin viljelyksessä olevalla pellolla.
SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET
Kaavaprosessin on käynnistänyt Nurmeksen kaupunki omasta aloitteesta. Nurmeksen kaupungilla ei ole tällä hetkellä tonttia, jolle uusi paloasema voimassa olevan
kaavan mukaisesti voitaisiin rakentaa. Näin oIIen jokainen vaihtoehto vaatii asemakaavamuutoksen.
Kaupunki on tutkinut uuden palolaitoksen sijainteja useassa eri kohteessa eripuolilla
Nurmesta. Vaihtoehtoja käsitteli kaupunkirakennelautakunta 24.2.2020 § 12. Sen perusteella kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 2.3.2020 § 53 sijoittaa uusi palolaitos ns. Hovilan pelloille Jaakkolantien varteen.
SUUNNITTELUALUEEN KAAVOITUSTILANNE
Maakuntakaava
Maakuntakaavan tehtävä on ratkaista valtakunnallisia, maakunnallisia ja seudullisia
alueidenkäyttöön liittyviä kysymyksiä. Pohjois-Karjalan 1.-4. vaihemaakuntakaavat
ovat vahvistettu ja voimassa.
Suunnittelualue on maakuntakaavoissa osoitettu taajamatoimintojen alueeksi (A) ja
pohjavesialueeksi (pv). Lisäksi alue kuuluu taajamaseudun kehittämisen kohdealueeseen (tkk), matkailun ja virkistyksen vetovoima-alue (mv-4, Bomban-HyvärilänSaramon-Peurajärven-Mujejärven alue) ja rantojen käytön kehittämisen kohdealueeseen (rk).
Pohjois-Karjalan kokonaismaakuntakaavan 2040 on edennyt hyväksyntäkäsittelyyn.
Siinä ei esitetä uusia merkintöjä tai merkittäviä muutoksia kaavamerkintöjen sisältöön
suunnittelualueelle voimassa oleviin merkintöihin nähden.
Yleiskaava
Nurmeksen keskustaajaman yleiskaava on vuodelta 1975 ja on kaavamuutosta ohjaava yleiskaava. Nurmeksen keskustaajaman osayleiskaavassa 1975 alue on merkitty puistoalueeksi.
Niin sanottu haja-asutusalueen osayleiskaava on hyväksytty Nurmeksen kaupunginvaltuustossa 27.4.1978 § 76. Tätä yleiskaavaa noudatetaan myös soveltuvin osin.
Tässä kaavassa alue on taajama-aluetta. Uudemmassa rakennesuunnitelma 2010
(oikeusvaikutukseton) alue on samoin keskustoimintojen aluetta.
Asemakaava
Alueella on voimassa kaksi 1970-luvun rakennuskaavaa. Asemakaavan muutosalue
on voimassaolevissa kaavoissa maa- ja metsätalousaluetta (M) ja luonnontilassa säilytettävää puistoa (PL).
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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.
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, Museoviranomainen, 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.
Palautteet kaavaprosessin eri vaiheessa tulee toimittaa Nurmeksen kaupungin kirjaamoon, joko sähköpostitse tai postitse: kirjaamo@nurmes.fi tai postitse, maankäyttö, Kirkkokatu 14, 75500 Nurmes.
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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, vireille kesä 2020
– Kaavaehdotusvaihe syksy 2020
– Kaavan hyväksyminen vuodenvaihde 2020-2021
ASEMAKAAVAPROSESSI

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

LIITE 3
Ote kaavaluonnoksesta päiväyksellä 2.7.2020

LIITE 4
Yhteenveto osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kaavaluonnoksen saamista lausunnoista ja mielipiteistä sekä vastineet niihin. Osalliset jättivät kaksi mielipidettä ja viisi lausuntoa.
Kaavaluonnos asiakirjoineen pidettiin nähtävillä 2.7. –
14.8.2020.
LAUSUNNOT
Pohjois-Karjalan ELY-keskus 31.5.2016 (liite)
Lyhennelmä: Kaavakartalta ja -merkintöjen luettelosta puuttuu pohjavesialuetta koskeva merkintä (pv). Alueelle rakennettaessa ja toimintoja sijoitettaessa tulee varmistua siitä, ettei pohjavesiin pääse haitallisia aineita. Ei muuta
huomautettavaa.
Vastineet: pv-merkintä on lisätty kartalle. Lisäksi asiasta on annettu kaavamääräyksiä.
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 17.8.2020 (liite)
Lyhennelmä Kaavamuutoksessa korostuu erityisesti vaikutusten arviointi,
koska yleiskaava on selkeästi vanhentunut. Myös liikenteelliset seikat ja liikennejärjestelyt on hyvä tutkia kaavassa huolellisesti, koska Kuhmontiellä on
palolaitoksen kohdalla 80 km/h nopeusrajoitus. Ei muuta huomautettavaa.
Vastineet: Oikeusvaikutteinen vuoden 1975 yleiskaava on vanhentunut monin osin. Ajantasaisempaa yleiskaavallista tasoa ja maankäytön tavoitteita
alueelle esittää vuoden 2000 oikeusvaikutukseton yleiskaava, jossa kaavaalue on keskustoimintojen aluetta C.
Kaavan vaikutuksia arvioidaan suhteessa kaavan sisältöön ja merkittävyyteen. Liikenteeseen kohdistuvat tarvittavat toimenpiteet on suunniteltu yhteistyössä Pohjois-Savon ELY keskuksen kanssa (katso Pohjois-Savon ELYkeskuksen lausunto alla).
Pohjois-Savon ELY-keskus 4.8.2020 (liite)
Lyhennelmä: ELY-keskus tulee muuttamaan Kuhmontien 80 km/h nopeusrajoitusta 60 km/h:ksi Porokylän liikenneympyrän läheisyydestä hieman
Jaakkolantien liittymän ohi. Lisäksi Jaakkolantien liittymästä varoitetaan molemmista suunnista Kuhmontiellä liikennemerkeillä A33 ”Muu vaara” (tieliikennelaki, liite 3.1) varustettuina lisäkilvin ”Paloasema”. Koska liittymän näkemät ovat muutoin hyvät, ELY-keskuksen mukaan edellä mainitut toimenpiteet ovat riittävät.

Vastineet: Nopeusrajoituksen muutoksella ratkaistaan alueen liikenneturvallisuuteen vaikuttavat seikat. Tieto tästä lisätään kaavaselostukseen.
Museoviraston lausunto 14.8.2020 (liite)
Lyhennelmä: Museoviranomainen avaa ensin alueen asutushistoriaa ja toteaa lähialueilla tehdyn arkeologisia tutkimuksia ja löydöksiä, mutta PohjoisKarjalan museon saamien tietojen mukaan muinaisjäännös ei todennäköisesti yllä kaavamuutosalueelle. Tämän vuoksi museolla ei ole hankkeeseen
erityistä kommentoitavaa. Suunnittelussa tulisi kuitenkin huomioida palolaitoksen soveltuvuus alueen kaupunkikuvaan sekä kulttuuriympäristöön ja maisemaan.
Vastineet: Kaavalla ei ole tarpeen osoittaa kaupunkikuvallisia ym. erityismääräyksiä. Kaavassa kuitenkin suositellaan huomioimaan rakentamisen
näkyvä sijainti. Kohteesta on pitkä matka rakennetun kulttuuriympäristön
merkittäviin kohteisiin ja lähempänä oleva pientaloasutus ei ole maisemallisesti tai muuton merkittävää kaupunkikuvassa. Lisäksi lausunnossa ei ole
avattu, kuinka lausunnossa mainittu huomioiminen tulisi tehdä kyseessä olevalle rakennustyypille ja toiminnalle.
Nurmeksen lämpö Oy 3.7.2020
Lyhennelmä: Lämpöyhtiöllä ei ole putkia tällä alueella, joten Palolaitokselle
on rakennettava uusi liittymä.
MIELIPITEET
Mielipiteitä käsiteltäessä on huomioitu yksityisyyden suoja ja mielipiteen esittäjän sijainnin suojaaminen.
Mielipide 1
Nykyinen peltoalue on tärkeä maisemallinen, historiallinen ja virkistyksellinen
kokonaisuus alueen asukkaille. Tämän suunniteltu paloasema ja siihen liittyvät tieliittymät sekä muut mahdolliset rakennustyöt rikkovat. Emme halua
oman tonttimme läheisyyteen sen arvoa laskevaa rakentamista, häiritsevää
lisäliikennettä ja nykyisen esteettömän järvinäköalan häviämistä.
Vastineet: Kaavamuutoskohde on osa mielipiteissä esitettyjä arvoja, mutta
paikallisella tasolla. Alueeseen ei kohdistu eritysesti osoitettuja tai rekisteröityjä arvoja. Liikennöinti ei kohdistu kohden läheistä asuinaluetta, vaan jää
lähelle risteysaluetta. Osa rakentamisesta kohdistuu kohtaan, joka on nykyisellään varttuvaa metsää. Lisäksi taaempana Akonsalmen puolella ja Kuhmontien takana ko. kohdassa on tiheää metsää. Siten asuinalueen järvinäköalan muutokset ovat maltilliset. Avointa peltoa otetaan vain osittain rakentamiseen ja siitäkin itse rakennukset ovat vähäinen osa. Aluekokonaisuus
säilyy siten edelleen hyvin avoimena. Maisemallista suojaa antaa mm. rakennusten järjestely ja laajat istutettavan alueen osat.

Mielipide 2
Koemme, että paloasema vaikuttaa asumisviihtyvyyteen negatiivisesti. Nykyään kaunis ja rauhallinen kaupunginosa muuttuu huomattavasti asemakaavamuutoksen myötä. Todennäköisesti paloaseman jälkeen rakennetaan jotain muutakin?
Asumme xxxxxxx ja suunniteltu paloasema tulee meidän talon eteen (xxxxx
metrin päähän), jolloin se peittää kauniin pelto- ja järvinäkymän ja katselemme tulevaisuudessa olohuoneen ikkunasta paloasemaa, Ostimme talon
pelto- ja järvimaiseman vuoksi. Oletettavasti myös talon arvo tulee laskemaan huomattavasti palolaitoksen myötä (10-20 %).
Vastineet: Uusi rakentaminen olemassa olevan asuinalueen läheisyyteen ja
maisemaan, johon on totuttu, koetaan usein negatiivisena. Osa muutoksista
on myös jossain määrin katsottavissa negatiivisiksi suhteessa avoimeen peltomaisemaan. Mielipiteen jättäjä on esittänyt alueelta ja rakennuksesta valokuvin näkymiä suunnitellun palolaitoksen sijaintia kohden. Rakennus tulee
näkymään tässä maisemassa.
Kaavamuutoksella ei kuitenkaan esitetty rakentaminen, liikennöinti tai muu
vaikutus huomioiden niin merkittäviä haitallisia vaikutuksia, että hanketta olisi
syytä keskeyttää. Vastapainona ovat merkittävät yhteiskunnan turvallisuuteen ja selkeään tarpeeseen liittyvät ja sijaintivaihtoehdoissa tutkitut seikat.
Rakentaminen ja tontin käyttö on jo lähtökohtaisesti suunniteltu siten, että
häiriö on mahdollisimman vähäistä (kuva 16 kaavaselostuksessa). Lisäksi
alueen käyttö on sellaista, joka ei lähtökohtaisesti tuota paljoa liikennettä tai
muuta jatkuvaa toiminnallista melua tai muuta häiriötä asuinalueen suuntaan.

LIITE 5
Osalliset jättivät kaavaehdotuksesta yhden muistutuksen ja
neljä viranomaislausuntoa. Kaavaehdotus asiakirjoineen pidettiin nähtävillä 1.10. – 2.11.2020.
LAUSUNNOT
Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Pohjois-Savon ELY-keskus, Pohjois-karjalan alueellinen vastuumuseo ja Pohjois-Karjalan Sähkö ilmoittivat, että heillä ei ole huomautettavaa kaavaehdotuksesta.
MUISTUTUS
Muistutusta käsiteltäessä on huomioitu yksityisyyden suoja ja mielipiteen
esittäjän sijainnin suojaaminen.
Lyhennelmä muistutuksesta: Kuhmontien ja Jaakkolantien risteyksessä palolaitos aiheuttaisi asukkaille meluhaittaa sekä muuttaisi asuinalueen luonnetta.
Alue Maunonniemeltä Akkosalmelle sekä Hovilanniitty muodostavat meille rauhallisen ulkoilu- ja virkistäytymisalueen. Kevyenliikenteenväylät ovat etenkin kesäisin vilkkaassa käytössä. Talvella Hovilanniityllä lasketaan mäkeä, kävellään
hankiaisella ja hiihdetään. Kuhmontien liikenne on toki välillä vilkas, mutta tälläisenään ei häiriöksi asti. Maisemat ovat kauniit.
Meluhaitalle altistuu moni kotitalous. Rakentaminen sekä hälytysajoneuvojen pillit kuulunevat niin Pappilansuoralle, Pohjoispäähän kuin Nurmesjärven rannoillekin. Ainakin nykyään terveysasemalta lähtevät ambulanssit kuuluvat todella hyvin
Pohjoispäässä. Kuhmontien liikenne kuuluu häiritsevästi sisälle. Palolaitoksen läheisyydessä varmasti haitat lisääntyvät ympäri vuoden. Luulisi Nurmeksessa olevan harvemmin asuttua pinta-alaa palolaitokselle tontiksi.
Vastineet: Palolaitoksen melun tuotto on erittäin satunnaista, sillä hälytysajonauvot käyttävät hälytysääntä vain tarvittaessa. Palolaitos ei itsessään,
eikä sen toiminta tuota sellaista melua, jolla olisi merkittävää vaikutusta lähialueen vuorokautisiin melutasoihin. Palolaitoksen rakennukset tulevat jossain määrin suojaamaan takana olevaa asuinaluetta Kuhmontien melulta. Muistutuksessa
viitataan monin paikoin seikkoihin, joihin kaavaratkaisulla ei vaikuteta tai ovat
muutoin laajemman kaupunkiympäristön tavanomaisia melulähteitä.
Palolaitos sijaitsee tasamaalla. Pellon omatoiminen virkistyskäyttö talvella ei siten vaarannu. Palolaitoksesta ei ole merkittävää vaaraa läheisille kaduille, kevyen liikenteen reiteille tai lisää merkittävästi alueen liikennemääriä eikä estä virkistykseen osoitettujen alueiden käyttöä.
Palolaitoksen sijaintia on tutkittu ennen kaavamuutosta. Valmiissa kaupunkiympäristössä on haasteensa löytää pelastustoimen kannalta tarkoituksenmukaisia
tai optimaalisia sijainteja. Valittu kohde on perustellusti näistä kokonaisedullisin.
Muistutuksessa on kokonaisuutena esitetty laajasti seikkoja, joihin palolaitos tavalla tai toisella vaikuttaa tai on oletettu vaikuttavan tai ei liity kaavamuutokseen.
Muistutuksessa ei kuitenkaan ole esitetty sellaista vaatimusta, minkä perusteella
kaavaratkaisua tulisi muuttaa.

