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Asemakaavan muutosalueen keskivaiheilla sijaitsevan historiallisesti arvokkaan, Porokylän palosta selvinneen, meijerin entisen konttorin kulmaa
nähtynä suunnittelualueen pohjoislaidalta. Taustalla viereisen TY-korttelialueen rakennuksia, vas. S-market Nurmes ja kesk. entinen vehnämylly

NURMES
POROKYLÄN KAUPUNGINOSA 131
ASEMAKAAVAN MUUTOS
OSASSA KORTTELIA 129
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ASEMAKAAVASELOSTUS, JOKA KOSKEE 24.5.2019 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA,
jota on asemakaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen tarkistettu 9.9.2019
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PERUSTIEDOT
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Alueen määrittely
Asemakaavan muutos koskee korttelin 129 osaa Nurmeksen kaupunginosassa
Porokylä 131.
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Alueen sijainti
Alue sijaitsee Nurmeksen toisessa päätaajamassa Porokylässä Kynsiniemen- ja
Porokylänkatujen risteyksen kaakkoiskulmauksessa, n. 100 m rautatien
pohjoispuolella ja rajautuen S-market Nurmeksen tonttiin.
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TIIVISTELMÄ
Nykyisin yhtenä AL/s -tonttina oleva suunnittelualue jaetaan neljään tonttiin,
joista kolme osoitetaan olemassa olevien rakennusten ympärille ja neljäs
Kynsiniemenkadun varressa olevalle rakentamattomalle alueen osalle. Se
osoitetaan AKR-tontiksi, jolle voi rakentaa enintään kaksikerroksisen asuinkerrostai rivitalon. Suunnittelualueen kokonaisrakennusoikeus pienenee useita satoja
neliömetrejä nykyisen asemakaavan mukaisesta.
Kaava-alueen kokonaisala on 0,8 ha.
Ilmoitus vireilletulosta: kaupungin verkkosivut ja Ylä-Karjala -lehti 31.1.2019
OAS ja kaavaluonnos virallisesti nähtävillä: 1.2. - 4.3.2019
Kaavaehdotus nähtävillä: 20.6.-9.8.2019
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3.

LÄHTÖKOHDAT, TEHDYT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT
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Alueen rakennettu ja luonnonympäristö
Suunnittelualue on kauttaaltaan rakennettua tai ihmisen muokkaamaa kaupunkimaisemaa.
Kaikki rakennukset ovat harjakattoisia kaltevuuden ja runkosyvyyden vaihdellessa; etualalla
olevan 3-kerroksisen asuintalon harjakatto on porrastettu. Kaikki kolme rakennusta edustavat
selvästi erilaista aikakautta ja rakennustyyliä. Rakennukset ovat kaukolämpöverkossa.

Kuva on 1970-luvulta; suojeltu Supikkaan talo v:lta 1850 keskellä. Sen ja S-marketin välillä
näkyvät kaksi rakennusta on purettu 1990-l. Ne ovat ilmeisesti olleet meijerin työntekijöiden
asuinkäytössä.
Vas. Porokylänkatu. Sen ja kuvassa oikealle haarautuvan Kynsiniemenkadun varteen 1952 ja
1962 valmistuneet talot ovat Valion yliarkkitehdin Jermo Laosmaan suunnittelemia.
Taustalla on 1939 rakennettu entinen vehnämylly ja sen vieressä vanha alun perin 1913
valmistunut, mutta talvisodan pommituksen jäljiltä 1940 jokseenkin täydellisesti uudelleen
rakennettu meijeri.
Siihen nähden poikittain, myöskin kaavamuutosalueen ulkopuolella, sijaitseva varasto/
autotalli rakennettiin 1929 paikalle, jolla aiemmin oli ensimmäinen, puurakenteinen meijeri,
”höyrymeijeri.” Rakennuksen lämpimässä osassa oli talli meijerin ensimmäiselle kuormaautolle ja tallipaikkoja myös tuleville.
Omien autojen määrä oli jo 1950 niin suuri, etteivät ne mahtuneet vanhaan autotalliin. Uutta
autovajaa suunniteltaessa se aiottiin ensin sijoittaa vanhan tuntumaan. Kun se olisi
pienentänyt ajopihaa ja muodostunut esteeksi tulevalle rakentamiselle, päätettiin se sijoittaa
kaavassa silloin puistoksi merkitylle alueelle Kynsiniemenkadun varteen. Alun perin ajateltiin
rakennettavan vain tilat neljälle kuorma- ja yhdelle pakettiautolle, mutta hanke laajeni
suunnitteluvaiheessa kellarilliseksi kaksikerrosratkaisuksi, jonka urakoivat Eero J. Niittymäki
ja Aatu Saarinen:
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Vuoden 1952 lopulla valmistuneen rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen tulivat tilat
kuudelle autolle, auto-osavarasto ja autoilijoiden sosiaalitilat. Toiseen kerrokseen saatiin 4
kappaletta kipeästi kaivattuja asuntoja kasvaneen henkilökunnan tarpeisiin. Suurin niistä
varattiin toimitusjohtajan työsuhdeasunnoksi. Yksi sen huoneista varustettiin vierashuoneeksi
omalla sisäänkäynnillä ja WC:llä. Nyttemmin asuntoja on kolme, kun kaksi pienemmistä on
yhdistetty.
Kellarikerroksessa on ”lämpökeskus, pyykkitupa, sauna, leipomo ja varastotiloja.”

Kuten kuvasta näkyy, tilamitoitus oli varsin ahdas jo silloisillekin kuorma-autoille. Autojen
kasvaessa ja lisääntyessä eivät uusimmat niistä enää mahtuneet sisälle ja korjaustoimet oli
tehtävä ulkona. 1969 valmistuikin Osuusliike Jukolan rajalle suojakatos pistorasioineen 18
autolle ja 1973 rakennettiin kauemmas, Lihakunnan tien varteen uusi autokorjaamo- ja
huoltamorakennus.
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Jermo Laosmaan johdolla oli jo laadittu 23.11.1957 muutospiirustus autotallikerroksen
jatkamiseksi 6 metrillä rakennuksen syvyyssuunnassa, mutta se jäi toteuttamatta nähtävästi
kahdestakin syystä: se olisi ensinnäkin toiminut vain osaratkaisuna ongelmaan ja toisekseen
laajennusosan kattaminen olisi ilman huonekorkeuden korottamistakin ollut varsin
ongelmallista yläkerran ikkunoiden kannalta, kuten edellisen sivun valokuvan perusteella voi
havaita.
Valion yliarkkitehti Laosmaa laati autotalli- ja asuinrakennuksen alkuperäisetkin
pääpiirustukset vuoden 1951 loppupuolella rakennussuunnittelutoimisto Rakento Oy:n ollessa
vastuussa rakennesuunnitelmista. Talon alaosa on betonirakenteinen ja yläosa ollessa tuolloin
yleistä tiili-ilmarako-tiili -rakennetta. Ainoana lämmöneristeenä on 5 cm ilmarako, rakenteen
kylmäsiltojen kohdalla saman paksuinen korkkilevy.
Vaaleankeltainen, sileäksi rapattu rakennus on ulospäin jokseenkin alkuperäisessä asussaan.
Ainoa mainittava muutos alkuperäiseen on, että avoparvekkeiden 50-luvulle tyypilliset
pinnakaiteet on verhottu peltilevyllä, joka on maalattu samaan sävyyn kuin autotallin ovet.
Arkkitehtuuriltaan talo edustaa aikakaudelleen tyypillistä, tavanomaista asuinrakentamista.
Autotallisivulta katsottuna se ei ole mitenkään silmää hivelevä, pikemminkin kuriositeettiesimerkki tämän tyyppisestä yhdistelmärakennuksesta.

Yllä rakennus Kynsiniemenkadun/ asuntojen sisäänkäynnin puolelta.

Ks. myös
kuva s. 11
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Korttelin luoteiskulmauksessa sijaitsee L:n muotoinen, pääosin punatiiliverhottu asuinliikerakennus vuodelta 1962. 2-kerroksinen liike/toimisto-osa on Porokylänkadun ja 3kerroksinen asuinsiipi Kynsiniemenkadun puolella. Ne on yhdistetty toisiinsa 2-kerroksisella
nivelosalla.
Tämänkin rakennuksen pääpiirustukset laati Valion rakennusosaston yliarkkitehti Jermo
Laosmaa 1960 yhdessä vaimonsa Marjatan (s. Gestrin) kanssa. Asunnot varattiin
henkilökunnan vuokrattaviksi – nykyisinhän tilanne on toinen.
Helsinkiläinen Laosmaa (alun perin Lindholm), 1911-62, toimi Valion rakennusosaston
johtajana v:sta 1950 ja vastasi siellä lukuisien eri meijerien suunnittelukohteista, joista
viimeisimpään suureen kokonaisuuteen, joskin sijainniltaan selkeästi erillisenä, sisältyy
kyseinen asuin/liikerakennus. Samassa yhteydessä rakennettiin 1960-62 sen lisäksi seuraavat
rakennukset: meijeri-juustola (aikanaan tuotannoltaan Pohjoismaiden suurin), lämpökeskus,
kuivamaitovarasto, rehuvarasto, henkilökunnan ruokalan laajennus, ja muutettiin vanha
meijeri herakuivaamoksi. Lujuuslaskelmista vastasi helsinkiläinen Insinööritoimisto
Rosendahl-Ruoslahti ja rakennustöistä paikallinen Rakennusliike Olavi Pyykkö. Kaikki nämä
valmistuivat 1962 eli kyseessä oli osuusmeijerin historian mittavin rakennusponnistus.
Se mahdollisti meijerin tuotannon huomattavan kasvun ja monipuolistumisen, mikä merkitsi
myös työntekijämäärän kasvua niin tuotanto- kuin toimistotilojen puolella. Siksi
suunnitelmiin sisällytettiin myös tämän asuin-liiketalon rakentaminen varsinkin, kun tilat
vanhassa konttorirakennuksessa olivat käyneet riittämättömiksi. Asuntoja on 18 kpl.
Uudisrakennuksesta otettiin konttorin käyttöön koko Porokylänkadun puoleisen liikesiiven 2.
kerros sekä lisäksi kellaritilaa arkistokäyttöön.
Liikesiiven 1. kerros varattiin alun perin pääosin Meijerin Baarille, jossa tarjottiin meijerin
omista tuotteista valmistettuja ruoka-annoksia. Enimmäisasiakasmäärä oli 80 paikkaa.
Tiloista oli erotettavissa kabinetteja kokouksia ja neuvotteluja varten.
Ennen pitkää baari kävi kuitenkin kannattamattomaksi; 1970-l. puolivälistä alkaen toimintaa
alettiin ensin supistaa ja 1984 baari suljettiin kokonaan. Sen jälkeen tiloissa on ollut
vuokralaisina ulkopuolisia liikkeitä.
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1983 avattiin toimisto-osasta yhteys asuntosiipeen. Näin saatiin konttorille lisätilaa, johon
sijoitettiin johtoryhmän työhuoneet sekä kokous- ja neuvottelutiloja. Pari vuotta myöhemmin
kunnostettiin myös meijerin vanha konttorirakennus kokous- ja koulutustiloiksi. Kun meijerin
oma jalostustoiminta lakkasi 1992, oltiin sitten tilanteessa, että tarvittiin konttoritilaa enää
toimitusjohtajalle ja hänen kahdelle avustajalleen. Asuinsiivestä otetut tilat palautettiin
entiseen käyttöönsä ja osa entisestä konttoritilasta vuokrattiin ulkopuoliseen käyttöön.
Nykyisin iso osa 2. kerroksesta on tyhjillään, kun toimistotiloista ei ole ulkopuolista
kysyntää.

Asuin/liikerakennuksen asuntosiiven eteläpääty; taustalla Kynsiniemenkadun vastakkaisella puolella oleva rakennus.

Rakentamaton tontti Kynsiniemenkadulta nähtynä. Tontilla on reilu tusina puuta , jotista miltei kaikki mäntyjä. Taustalla vas.
kahvila Supikas. Vas. ylemmän kuvan asuin- ja liikerakennuksen (1962) asuntopääty, oik. asuin- ja korjaamorakennus
vuodelta 1952.
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Em. asuin- ja liikerakennus, taustalla Porokylänkadun puoleinen liikesiipi, jossa alun perin on 2. kerroksessa ollut toimistoja.
Maasto lähtee melko pian kuvanottopaikan jälkeen selvästi laskeutumaan asuin- ja korjaamorakennuksen suuntaan.

…ja näkymä edellisestä kuvasta oikealle/itään, suojellun kahvila Supikkaan rakennuksen suuntaan ja sen puistomaiseen
ympäristöön.
Ikkunarivin yläpuolella on alun perin ollut vastaava rivi matalia ullakonreunaikkunoita
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Asuin- ja liikerakennus on julkisivuiltaan alkuperäisessä asussa; ikkunat on uusittu 1977 alkuperäinen
puitejako säilyttäen. Se edustaa vakaalla ja jossain määrin omaperäisellä tavalla ajankohdalleen melko
tyypillistä, paikalla rakennettua tiiliarkkitehtuuria. 1960-luku toi tavalliseen asuntorakentamiseen
suuremmat ikkunat kuin aiempina vuosikymmeninä oli totuttu. Rakennuksen kunto on hyvä/tyydyttävä.

Alue nähtynä Porokylänkadun suunnasta; liikesiiven nurkkaa oikealla. Taustalla asuin/korjaamorakennus, vas. näkyy kahvila Supikkaan...

...nurkkaa ja tässä koko rakennuksen pääty. Taustalla sen molemmin puolin näkyy suunnittelualueen eteläpuolisen naapurin, vanhan autotalli- ja
varastorakennuksen katto. Rakennuksessa sijaitsee nyt mm. käytettyjä autoja myyvän liikkeen myynti- ja varastotiloja.
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Hirsirunkoinen, 1-kerroksinen kahvila Supikas kaavamuutosalueen itäosassa on yksi niistä
harvoista rakennuksista, jotka säilyivät Porokylän palossa 1891. Se on rakennettu 1850 ja on
toiminut kauppana, asuntona, meijerikouluna, meijerin konttorina ja koulutustilana sekä nyt
Pielispakarin konditoriakahvilana. Ennen meijerin omistukseen siirtymistään rakennus
tunnettiin kauppias Reijosen liiketalona. Reijonen oli 1860 saanut paikkakunnan ensimmäisen
elinkeinoluvan maakaupan vapauduttua maassamme samana vuonna.
Rakennus on ulkoasultaan jokseenkin alkuperäisessä asussaan, mutta ullakon matalat ns.
haukkaikkunat on jossain vaiheessa laudoitettu umpeen. Rakennus tunnetaan myös nimellä
Kaivola.

Kahvila Supikkaan sisäänkäyntisivu, taustalla em. asuin-liikerakennuksen Porokylänkadun puoleinen liike- ja
toimistosiipi suunnittelualueen pohjoislaidalla. Supikkaan ja sen pysäköintialueen välistä kulkee päällystetty ajoyhteys
alempana sijaitsevalle automyymälän pihalle, jonne on ajoyhteys myös S-marketin pysäköintialueelta (kuvan ulkopuolella
oik.) ja Kynsiniemenkadulta.
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Kahvila Supikkaan (kuvan ulkopuolella oik.) eteläpuolinen puistomainen alue, vas. pääosa tontin etelärajan lehmusrivistä. Kauimmaisena
häämöttää Kynsiniemenkadun varren rakentamattomalla tontilla sijaitseva harva männikkö ja sen vas. puolella asuin/korjaamorakennus.
Kahvilrakennuksen ympäristö on n. vuodelta 1910 olevan valokuvan perusteella alkujaan ollut avoin .
Alemmassa kuvassa em. lehmusriviin rajautuva, ItäMaidon maalla vuokralla olevan automyymälän piha-alue suunnittelualueen eteläpuolella (asemakaavassa TY-aluetta). Taustalla asuin/korjaamorakennus, jonka edusta toistaiseksi toimii ItäMaidon liikkuvan kaluston
säilytysalueena. Rakennuksen yläkerrassa on kolme asuntoa, joiden yhteinen saunaosasto on alakerrassa.
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Alueen pohjoispuoli on jokseenkin tasaista vaihdellen tasojen +106 ja +106,5 välillä. Heti
kahvila Supikkaan eteläpäädyn kohdalta maasto alkaa viettää niin, että 20-25 m matkalla
ollaan jo reilut 2 m alempana. Sen jälkeen lasku on hyvin loivaa; alueen eteläreuna on
likimain tasolla +103.
Alue rajoittuu luoteessa ja koillisessa katuun jalkakäytävineen sekä kaakossa isohkoon
market-rakennukseen pysäköintialueineen.
Etelässä kaavamuutosalue rajautuu TY-alueeseen, jolla sijaitsee tuotanto-, varasto- ja
liiketiloja, lähimpänä entinen verstas/autotalli, jossa on nyt lähinnä autonmyyntitoimintaa.
Alueella kulkee vesihuolto- ja kaukolämpöverkko. Suunnitellun uuden, rakentamattoman
tontin poikki kulkee sadevesi- ja jätevesiviemäri- sekä vesijohtoja. Niistä vesijohto (40 mm
PEL) haittaa rakentamista huomattavasti ja jätevesiviemäri (150 mm, betoni) jonkin verran.
31.1

Maanomistus
Suunnittelualue on kokonaisuudessaan Osuuskunta Maitosuomen (1.9.2019 asti ItäMaito)
omistuksessa, samoin kuin myös etelä- ja kaakkoispuolinen TY-alue.
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Suunnittelutilanne

32.1

Valtakunnalliset tavoitteet
Kaava-aluetta koskevat 1.4.2018 voimaan tulleen VnP 17.12.2017 mukaiset valtakunnalliset
alueidenkäyttötavoitteet. Valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä
(RKY 2009) ei alueeseen sisälly.

32.2

Maakuntakaava
Nurmes kuuluu Pohjois-Karjalan maakuntaliiton toimialueeseen. Pohjois-Karjalan 1.-4.
vaihemaakuntakaavat on vahvistettu 20.12.2007 – 18.8.2016.
Suunnittelualue on maakuntakaavassa keskustatoimintojen aluetta. Se kuuluu myös
maakunnallisesti arvokkaaksi kulttuurihistorialliseksi rakennuskohteeksi merkittyyn
Porokylän vanhan liikekeskuksen alueeseen ja pohjavesialueeseen. Maakuntakaavan
inventoinnissa mainitaan arvoalueelta kaksi kohdetta: Kaivola eli kahvila Supikkaan rakennus
ja (entisen) osuusmeijerin alue, joista jälkimmäinen sisältyy kaavamuutosalueeseen osittain
varsinaisten meijerirakennusten ollessa sen itäpuolella.
Ko. maakuntakaavamerkinnän määräyksessä todetaan mm. että alueen suunnittelussa on
otettava huomioon ympäristökokonaisuus, ominaispiirteet ja identiteetti.
Uuden maakuntakaavan 2040 luonnos oli nähtävillä 31.1.2019 asti ja kaavaehdotus on
tarkoitus saada nähtäville syksyllä 2019.

32.3

Yleiskaava
Nurmeksen koko kunnan yleiskaava (Rakennesuunnitelma 2010) on hyväksytty 2.10.2000.
Siinä alue on keskustatoimintojen aluetta.
Aiempi Nurmeksen keskustaajaman yleiskaava on hyväksytty 27.4.1978 § 76. Tätä
yleiskaavaa noudatetaan myös soveltuvin osin, kunnes alueelle on laadittu oikeusvaikutteinen
yleiskaava.
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32.4

Asemakaava
Asemakaava on vahvistettu 13.1.1992.
Suunnittelualue on osoitettu AL/s -korttelialueeksi ja korttelin 129 käyttöön varatuksi
autopaikkojen korttelialueeksi LPA (ks. kaavaote seur. sivulla).
AL/s = asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue, jolla ympäristö on säilytettävä.
Rakentamistehokkuus on 0,5, mikä merkitsee 3461,5 krs-m².
Alueen keskiosassa sijaitseva vanha konttori/kahvilarakennus on sr1-merkinnällä määrätty
suojeltavaksi rakennukseksi, jota ei saa purkaa ilman pakottavaa syytä. Korjaus- ja
muutostöissä tulee säilyttää sen rakennustaiteellisesti arvokas tai kaupunkikuvan kannalta
merkittävä luonne. Mahdolliset tämän pyrkimyksen vastaiset rakennustoimenpiteet on
pyrittävä korjausten tai muutostöiden yhteydessä
korjaamaan entistäen tai muuten
rakennuksen arvoa vastaavalla tavalla.
Alueelle on merkitty neljä erillistä rakennusalaa, joista kahta koskee määräys, jonka mukaan
rakennusalalle sallitusta kerrosalasta enintään 70 % voidaan osoittaa asuinhuoneistoja varten
(korjaamorakennus ja kerrostalon liikesiipi).
Em. kahvilarakennuksen ympärille on osoitettu melko laaja istutettava alueen osa. Vastaavasti
pääosin ko. rakennuksen lähellä, mutta myös muualla tontin eteläreunalla sijaitsevia puita on
osoitettu säilytettäviksi kaupunkikuvallisesti arvokkaina.
Alueelle on sallittu vain yksi ajoliittymä ja lisäksi LPA-alueelta on osoitettu alueen itäreunan
kautta (puoliksi S-market Nurmeksen tontille sijoittuva) ajoyhteys viereiselle
tuotantolaitosalueelle.

ote ajantasakaavasta 1:2000
32.5

Selvitykset
Pohjois-Karjalan metsänhoitohdistyksen toimesta on tehty arvio suunnittelualueen puuston
tämänhetkisistä suojeluarvoista. Arvion mukaan puut ovat normaaleja vanhoja puistopuita ja
yleisesti ottaen elinvoimaisia.
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Yhdessä männyssä on nähtävissä tervasrosoa. Mäntyjen latvoja tarkasteltaessa osassa niistä
voidaan todeta ilmeisesti ytimennävertäjän aiheuttamaa latvojen harsuuntumista.
Lehmuksista on aikojen saatossa katkottu oksia, joka on saattanut aiheuttaa runkojen sisään
lahovaurioita. Yhdessä lehmuksessa on silminnähden rungon sisään aukko, josta on
todettavissa sen olevan sisältä ontto.
32.6

Pohjakartta
Kaupungin mittaustoimi pitää kaavan pohjakarttaa ajan tasalla.

32.7

Ympäristön häiriötekijät
Kynsiniemenkatu ja varsinkin Porokylänkatu ovat Nurmeksen oloissa varsin vilkasliikenteisiä
pääkatuja, joista aiheutuu sen mukaisesti melua, vaikka nopeudet eivät olekaan suuria.
Vastaavasti n. 100 m etelämpänä sijaitsevasta rautatiestä aiheutuu ajoittaista melua.

4

SUUNNITTELUVAIHEET
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Suunnittelun tarve ja käynnistäminen
Maanomistaja, silloiselta nimeltään Osuuskunta ItäMaito, teki aloitteen kaavamuutoksen
laatimisesta loppuvuodesta 2017. Tarkoituksena on jakaa nyt yhtenäinen tontti neljään osaan,
jotka on sitten tarkoitus myydä.
Kaavan laatijaksi osuuskunta valitsi Insinööritoimisto Savolainen Oy:n, joka laati sitten tammihelmikuusta 2018 alkaen alustavia luonnoksia, joista yksi lähetettiin 19.2. kaupungille
tarkasteltavaksi aloitusluvan myöntämistä varten.
Kaavan laatija ja tilaaja esittelivät 6.4.2018 kaupungintalolla kaupunkirakennepalveluiden
viranhaltijoille aiempien keskustelujen pohjalta tarkistettuja luonnoksia. Kaupungin edustajat
suhtautuivat myönteisesti, mutta pyysivät vielä laatimaan yksityiskohtaisemman
havainnepiirroksen ennen kaavaprosessin aloitusluvan myöntämistä. Lisäksi sovittiin, että he
pohtivat kantaansa mm. suoran ajoneuvoliittymän osoittamiseen Kynsiniemenkadulta, johon he
olivat siihen asti suhtautuneet hyvin kriittisesti. Tekninen johtaja ilmoitti, 10.4. että sitä oli
päädytty pitämään pienempänä pahana kuin TY-alueen kautta ohjattua ajoyhteyttä.
Tekninen johtaja ilmoitti 20.5.2018, että asemakaavan laatimisprosessi voidaan käynnistää.

42

Osallistuminen ja yhteistyö

42.1

Osalliset
Osallisia ovat maanomistajien ja vaikutusalueen asukkaiden sekä kunnan jäsenten lisäksi
ainakin:
Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
Pohjois-Karjalan maakuntamuseo/ museovirasto
pelastuslaitos
Pohjois-Karjalan Sähkö Oy
Nurmeksen kaupungin hallintokunnat ja lautakunnat

42.2

Vireille tulo
Ilmoitus kaavan vireille tulosta on tehty tiedottamalla OAS:n ja asemakaavaluonnoksen
nähtävillä olosta kaupungin verkkosivuilla ja Ylä-Karjala -lehdessä 31.1.2019.
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42.3

Osallistuminen ja vuorovaikutus
Asemakaavamuutoksen eri vaiheista tiedotetaan osallisille Ylä-Karjala -lehdessä ja
Nurmeksen kaupungin sivuilla nurmes.fi. Asiakirjat ovat nähtävillä myös Nurmeksen
teknisen viraston kaupunkirakennepalvelut-osastolla, jonne osallisilla on tilaisuus esittää
mielipiteensä kirjallisesti tai suullisesti.

42.4

Viranomaisyhteistyö
Kaupunki pyytää kaavaluonnoksesta ja –ehdotuksesta OAS:n mukaisesti lausuntoja.
Kaupungin ja alueellisen Ely-keskuksen kesken on katsottu, että kaavahankkeella ei ole
sellaista merkittävyyttä, että varsinainen viranomaisneuvottelu olisi tarpeen.
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Asemakaavan tavoitteet
Tavoitteena on saada alue myytyä sopivan kokoisina, nykyisten pihapiirien rajaamina osina,
koska maanomistajalla ei ole nykyisellään mielekästä omaa käyttöä kiinteistöille ja tiedossa on
tahoja, joilla olisi kiinnostusta hankkia niitä omistukseensa.
Lisätavoitteena oli erottaa tontti myös rakentamattomalle alueen osalle Kynsiniemenkadun
varressa sijaitsevien rakennusten välistä.
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Mielipiteet ja niiden huomioon ottaminen
OAS ja asemakaavamuutosluonnos olivat nähtävillä 1.2.-4.3.2019. Niistä ei saatu muita
mielipiteitä kuin seuraavat viranomaislausunnot. Lausuntojen jälkeen kaavanlaatijan vastine
kursiivilla.
Pohjois-Karjalan ELY-keskus 1.3.19 (tiivistelmä):
Kaavaselostuksessa tulee mainita, että suunnittelualue kuuluu maakuntakaavan maakunnallisesti
arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön alueeseen.
Kahvila Supikkaan rakennus (Kaivola) on kaavaluonnoksessa asianmukaisesti osoitettu
suojeltavaksi rakennukseksi. ELY-keskus esittää, että kaavamääräystä täydennetään seuraavasti:
”Ennen rakennusta tai sen ympäristöä muuttaviin toimenpiteisiin ryhtymistä tulee
museoviranomaiselle sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle varata tilaisuus
lausunnon antamiseen.”
Kaava-alueella olevat 1952 ja 1962 valmistuneet asuin/liikerakennukset kuuluvat Nurmeksen
modernin rakentamisen varhaisvaiheeseen. Lisäksi kohteet ovat kaupunkikuvallisesti näkyvä
elementti osana maakunnallisesti arvokasta Porokylän vanhaa liikekeskusta-aluetta. ELYkeskuksen mielestä rakennusten suojeluarvot olisi syytä tutkia ja kohteet kaavatyön yhteydessä
inventoida tarkemmin.
AKR-alue kuuluu myös maakunnalliseen rakennetun kulttuuriympäristön arvoalueeseen, minkä
vuoksi ELY-keskus esittää lisättäväksi kaavamääräykseen, että uudisrakentaminen tulee
sopeuttaa ympäröivään rakennuskantaan.
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 4.3.19 (tiivistelmä):
Suunnittelualue kuuluu voimassa olevassa maakuntakaavassa taajamatoimintojen alueeseen (A)
sekä Porokylän vanhan liikekeskuksen maakunnallisesti merkittävään rakennetun
kulttuuriympäristön alueeseen ma/km.
Suunnittelualue kuuluu lisäksi keskustatoimintojen alueen kohdemerkinnän vaikutusalueeseen
ja sijaitsee pohjavesialueella pv.
Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 2040 luonnos oli nähtävillä 31.1.2019 asti ja kaavaehdotus
on tarkoitus saada nähtäville syksyllä 2019. Maakuntaliitto pyytää päivittämään selostukseen
maakuntakaavan tilanteen ja ottamaan huomioon merkintöjen määräykset kaavatyössä.
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Porokylän vanhan liikekeskuksen kulttuuriympäristöalue pitää sisällään myös
kaavamuutosalueella sijaitsevat osuusmeijerin alueen (Porokylänk. 27) ja Kaivolan
(Porokylänk. 25) eli ilmeisesti kahvila Supikkaan rakennuksen.
Maakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön osalta suunnittelumääräykseen on
kirjattu seuraavaa: ”Alueen suunnittelussa on otettava huomioon kulttuurihistoriallisen
rakennetun ympäristön kokonaisuus, ominaispiirteet ja identiteetti ja vaalittava
kaavaselostuksen erillisessä liitteessä 1 ”Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävät
rakennetut kulttuuriympäristöt Pohjois-Karjalassa”, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, 2013
olevissa kohdekuvauksissa selostettujen kulttuuriarvojen säilymistä.”
Kahvilarakennus on merkitty asemakaavassa suojelluksi, mutta osuusmeijerin alue ei.
Maakuntaliitto pyytää, että kaavassa tutkitaan ja selvitetään suunnittelumääräyksen mukaisesti,
miten kaavaratkaisu vaikuttaa maakunnallisen
kulttuuriympäristön
kokonaisuuteen,
ominaispiirteisiin ja identiteettiin.
Lisäksi maakuntaliitto pyytää tarkentamaan osallisten luetteloon nimeksi ”Pohjois-Karjalan
maakuntaliitto” Pohjois-Karjalan liiton sijaan.
Ei muuta huomautettavaa.
Museovirasto 4.3.19 (tiivistelmä):
Kaavaselostuksessa tulee tuoda esiin, että alue on osoitettu maakunnallisesti arvokkaaksi
rakennetuksi kulttuuriympäristöksi sekä Kaivolan (Supikkaan kahvila) että meijerialueen osalta.
Kaavaratkaisua tulee muuttaa maakuntakaavan mukaiseksi. Itse Supikkaan rakennus on
asemakaavaluonnoksessa osoitettu asianmukaisesti suojeltavaksi sr- ja tontti AL/s -merkinnällä.
Voimassa olevassa kaavassa rakennuksen ympärille osoitettu laaja istutettavan alueen osa
supistuu ja suojeltavien puiden määrä vähenee.
Osuusmeijerin käytössä ennen olleet rakennukset vuosilta 1952 ja -62 tulee käsitellä tarkemmin.
Niiden historia (mm. suunnittelijat), käyttöhistoria ja rakennustaiteelliset arvot tulee selvittää
kaavaselostuksessa ja ne tulee esittää suojeltaviksi rakennuksiksi (sr). Ko. AL-1 -korttelit tulee
myös osoittaa alueiksi, joilla ympäristö suojellaan, /s.
Näiden tonttien väliin jäävän uuden rivitalo/kerrostalotontin AKR määräyksessä tulee korostaa
uudisrakentamisen sopeuttamista kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen miljööseen ja vielä
harkita rakennusoikeuden pienentämistä.
Museoviraston käsityksen mukaan kaavaratkaisu on yllä esitetyin suojelumerkinnöin oikean
suuntainen.
Koska saadut lausunnot olivat keskenään hyvin yhdensuuntaisia, seuraavassa kaavanlaatijan
vastine niihin yhteisesti:
1. Maakuntakaavamerkinnät:
Selostukseen on täydennetty ja tarkennettu maakuntakaavaa ja sen merkintöjä koskevia tietoja..
2. Olevien rakennusten inventointi ja niiden sekä ympäristön suojelutarve:
V. 1952 ja 1962 valmistuneiden rakennusten rakentamis- ja käyttöhistoriaa on selvitetty osittain
yhteistyössä Nurmeksen museon kanssa ja näillä tiedoilla on täydennetty asemakaavaselostuksen kohtaa 31/ Rakennettu ja luonnonympäristö.
Nämä asuinrakennukset eivät kaupunkikuvassa identiteetiltään juuri mitenkään liity entisen
meijerin alueen muihin rakennuksiin, vaan lähinnä Porokylän liike- ja asuinrakentamisen
kokonaisuuteen yleensä, sille kerroksellisuutta antaen.
Ko. rakennukset edustavat aikakausilleen tyypillistä rakentamista, mutta eivät niin erityisellä
tavalla, että niiden asemakaavallinen suojelu olisi perusteltua. Nykyiselle omistajalle (jonka
päätoimipaikka on kaukana Nurmeksesta) kiinteistöt ovat enemmänkin rasite, koska ne eivät
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enää millään tavalla liity sen liiketoimintaan. Lieväkin suojelumerkintä vaikuttaisi käytännössä
karsivasti mahdollisiin ostajaehdokkaisiin.
Parasta suojelua tässä tilanteessa on, että rakennuksille löydetään uudet omistajat, jotka
huolehtivat niistä.
Supikkaan kahvilan rakennuksen osalta on asemakaavan määräyksiä täydennetty P-K ELYkeskuksen ehdottamalla lauseella tilaisuuden varaamisesta lausunnon antamiseen ennen
muutostoimenpiteisiin ryhtymistä.
Mitä tulee siihen, että AL-1 -alueilla ympäristö tulisi säilyttää /s -merkinnällä sen lisäksi, että
tonttien reunoille on merkitty kohtuullisen runsaasti istutettavaa aluetta, se ei ole mielekästä;
uudemman rakennuksen tontti on varsin tehokkaasti rakennettu ja sillä ei nyt ole lainkaan
leikki- ja oleskelualuetta. Esitetty määräys estäisi sellaisen rakentamisen tällä samoin kuin
eteläisemmällä AL-1 -alueella.
Jälkimmäisen tontin piha sitä paitsi on tarkoituksenmukaista erottaa viherkaistalla viereisen
automyymälän piha-alueesta, johon se nykytilanteessa liittyy yhtenäisen asfalttialueen
jatkuessa alakerran autotallien edestä koko naapuritontin mitalle. Kaavakartalla ja
havainnepiirroksessa esitetty ratkaisu takaa nykyistä asumispainotteisemman ja
lapsiturvallisemman ympäristön.
3. Esitys uudisrakennuksen rakennusoikeuden pienentämiseksi ja kaavamääräyksen
täydennykseksi:
Kaavaehdotuksessa osoitettu rakennusoikeus e=0,50/ 655 m² mahdollistaa kohtuullisen
kerrosalan. Liiketaloudellista rakentamista ajatellen se on kuitenkin melko pieni yksikkö ja sen
edelleen pienentäminen nostaisi asuntojen neliömetrihintaa.
On myös otettava huomioon, että kaavamuutosalueen kokonaisrakennusoikeus pienenee jo nyt
kaavamuutoksella useita satoja neliömetrejä.
Kaavamuutosalueen ja sen lähiympäristön rakennukset muodostavat sekä arkkitehtuurinsa että
kerroslukunsa osalta hyvin epäyhtenäisen, elleivät suorastaan ”sekalaisen” kokonaisuuden.
Siksi ehdotettu määräyksen täydennys”Uudisrakennus tulee sopeuttaa ympäröivään
rakennuskantaan” on hiukan hankala, koska lähes minkä vain tyylinen ajateltavissa oleva
rakennus sopeutuisi ainakin jonkin naapurirakennuksen rinnalle. Kyseinen täydennys on
kuitenkin päädytty tekemään sen varmistamiseksi, että alueelle ei tulisi enää uusia,
epäyhtenäisyyttä lisääviä piirteitä tai materiaaleja.

Asemakaavamuutosehdotus oli nähtävillä 20.6.-9.8.2019. Siitä ei saatu muita mielipiteitä kuin
seuraavat viranomaislausunnot. Lausuntojen jälkeen kaavanlaatijan vastine kursiivilla.
PKS Sähkönsiirto/ Enerke Oy 25.6. :
Kaavamuutosalueella ei ole nyt sähköliittymiä ja sinne tuleva uusi sähköverkosto selviää vasta
mahdollisten uusien sähköliittymien suunnitteluvaiheessa. Mahdolliset johtojen siirrot tehdään
työn tilaajan kustannuksella erillisellä siirtotarjouksella.
Pohjois-Karjalan ELY-keskus 18.7.19 (tiivistelmä):
Rakennetun kulttuuriympäristön suojeluarvojen tarkastelua varten on kaavaselostukseen koottu
riittävät tiedot.
ELY-keskuksen mielestä suojelun piiriin pitäisi Supikkaan lisäksi ottaa myös
kadunkulmauksessa sijaitseva, 1962 valmistunut asuin-liikerakennus. Sen moni-ilmeinen, mutta
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tasapainoinen arkkitehtuuri on P-Karjalan mittakaavassa korkeatasoista aikansa tyypilliseen
asuinkerrostalorakentamiseen nähden. Rakennus sijaitsee kaupunkikuvallisesti poikkeuksellisen
näkyvällä risteysalueen kulmauksessa. Lisäksi rakennus kertoo osaltaan paikallisesta
elinkeinoelämän historiasta. ELY-keskus esittää, että suojeltavaksi harkittaisiin myös 1952
valmistunutta autotalli-asuinrakennusta.
Muutoin on kaavaehdotuksessa otettu riittävällä tavalla huomioon ELY-keskuksen luonnoksesta
esittämät rakennettua kulttuuriympäristoa koskevat täydennykset.
Museovirasto 6.8.2019 (tiivistelmä):
Kaavaselostukseen on kirjattu, että suunnittelualue on maakunnallisesti merkittävä
kulttuuriympäristö. Maakuntakaavan ohjausvaikutus ei kuitenkaan toteudu osuusmeijerin asuinja liikerakennusten osalta (ns. Supikkaan taloa lukuun ottamatta), koska niitä ei ole osoitettu
suojelluiksi rakennuksiksi (sr).
Selostuksessa perustellaan ratkaisua rakennusten ”tavanomaisuudella.” Rakennusten suojeluperusteisiin kuuluvat kuitenkin myös historialliset, käyttöön liittyvät ja kaupunkikuvalliset
perusteet. Kaavaselostuksessa selvitetään ansiokkaasti rakennusten historiaa ja samalla
osoitetaan niiden merkittävyys Porokylän keskustan alueella osana aikanaan merkittävän
osuusmeijerin toimintaa. Vv. 1952 ja -62 valmistuneet asuin- ja liikerakennukset edustavat
hyvin aikansa korkeatasoista liikerakentamista. Niiden säilyminen tulee turvata sr-merkinnällä.
Suojelumerkintä ei vaikeuta rakennusten tulevaa käyttöä, koska suojelun toteutumisen yksi
edellytys on rakennusten käyttö.
Molemmat rakennukset mahdollistavat monia käyttötarkoituksia, eikä niitä ilmeisen
hyväkuntoisina ole myöskään tarkoitus purkaa. Suojelumerkintä takaa, että tulevissa
korjaustöissä säilytetään 1950-luvun vähäeleinen, mutta tyylikäs harkittuihin yksityiskohtiin ja
mittasuhteisiin perustuva arkkitehtuuri.
Pohjois-Karjalan maakuntaliitosta vastattiin kaupungin tiedusteluun sähköpostitse 14.8. siellä
tullun siihen tulokseen, että liitolla ei enää ole lausuttavaa kaavaehdotuksesta.
Kaavanlaatijan vastine yhteisesti kaikkiin lausuntoihin:
Lausuntojen perusteella on päädytty varustamaan tontilla 22 sijaitseva asuin-liikerakennus sr-2
-merkinnällä: ”Suojeltava rakennus, jota ei saa purkaa ilman pakottavaa tarvetta. Korjaus- ja
muutostyöt tulee toteuttaa niin, että julkisivujen ominaispiirteet säilyvät.”
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5

ASEMAKAAVAN KUVAUS

51

Kaavan rakenne
Kaavamuutosalue noudattaa voimassa olevan kaavan rakennetta, mutta rakennusoikeus on
painottunut enemmän läntiselle puoliskolle ja aiemmin yhtenäinen tontti on jaettu neljään
osaan.

51.1

Mitoitus
Kaavamuutosalueen pinta-ala on 0,81 ha. Rakennusoikeutta on osoitettu 2910 m²mikä
vastaa keskimääräistä tonttitehokkuutta 0,38 ja aluetehokkuutta 0,36. Se on selvästi
pienempi kuin nykyinen tonttitehokkuus 0,5, vaikka tonttia on lounaiskulmalla hiukan
laajennettu TY-korttelialueen suuntaan lounaisen AL-1 -tontin väljentämiseksi, jotta mm.
mahdollistetaan paremmin oleskelu- ja mahdollisen leikkialueen ym. muiden pihatoimintojen
sijoittuminen. Nyt, kun alue on jaettu useampaan tonttiin, on kullekin erikseen tarkasteltu
yksilöllinen rakennusoikeus suhteessa tontin ominaisuuksiin. Jo rakennetuille tonteille on
annettu nykyisen rakennuskannan mukainen rakennustehokkuus hiukan ylöspäin pyöristäen.
Asemakaavan osa-alueiden pinta-ala ja kerrosala jakaantuvat seuraavasti:
AL
0,23 ha /
228 k-m² e=0,10
AL-1
0,40 ha /
2027 k-m² e=0,50
AKR
0,13 ha
655 k-m² e=0,50
LPA
0,05 ha
Yhteensä
0,81 ha /
2910 k-m² e=0,36
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Aluevaraukset

52.1

Korttelialueet
Yleistä
Nykyisessä kaavassa on kahvila Supikkaan ympärille osoitettu laajan puoleinen istutettava
alueen osa. Lisäksi on suunnittelualueella merkitty suojeltaviksi kaikkiaan 19 kpl puita. Nämä
molemmat asiat on kaavamuutoksessakin säilytetty, mutta hieman päivitettyinä maastossa
olevan tilanteen mukaan. Yhtä suojeltua puuta Supikkaan itäpuolella ei enää ole ja uuden
tontin alueella olevia kahta puuta ei käytännössä pysty säilyttämään rakentamisen toteutuessa.
Myös on AKR-tontin ja pohjoisemman AL-1 -tontin puolella ko. istutettavaa aluetta hiukan
kavennettu, jotta voidaan osoittaa tila autosäilytykseen/pysäköintiin.
AKR-tontille ja eteläisemmälle AL-1 -tontille on osoitettu yhteinen ajoneuvoliittymä
Kynsiniemenkadulta. Tämä on katsottu paremmaksi ratkaisuksi kuin ajoyhteys TYkorttelialueen kautta, mikä oli vaihtoehtona alustavassa luonnosvaiheessa.
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ote kaavamuutoskartasta 1:1250
AL/s-korttelialue
Rakennusalan raja on osoitettu tiukasti tontilla olevan kahvilarakennuksen ääriviivojen
mukaisesti ja rakennus on määrätty suojeltavaksi (sr1); sitä ei saa purkaa ilman pakottavaa
syytä. Korjaus- ja muutostyöt on toteutettava niin, että sen arvokas luonne säilyy. Rakennus
on pyrittävä korjaamaan ennallistavasti, mikäli aiemmissa korjauksissa on toimittu vastoin
näitä periaatteita. Kerrosluvuksi on sallittu I ja rakennustehokkuudeksi e=0,1.
Ympäristö on tontilla määrätty säilytettäväksi.
AL-1 -korttelialueet
Alueella on kaksi AL-1 -tonttia, joilla kerrosalasta vähintään 1/3 ja enintään ¾ on käytettävä
asuinhuoneistoihin. Tämä mahdollistaa asuntojen sijoittamisen myös Porokylänkadun
puoleisen liiketilasiiven yläkertaan, missä on viime ajat ollut toimistotiloja tyhjillään.
Pohjoisemman, L:n muotoisen tontin, asuinsiivelle on sallittu nykyisen tilanteen mukaisesti
kerrosmääräksi 3 ja liike/toimistosiivelle vastaavasti 2.
Rakentamistehokkuudeksi on sallittu e=0,55, mikä vastaa nykyistä kerrosalaa.
Havainnepiirros osoittaa, että nyt rajatulta tontilta voidaan varata autopaikka asuinsiiven
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kullekin 18 asunnolle. Liikesiiven tiloja palvelevat katuvarren 7 taskupaikkaa ja mm.
vieraspysäköintiin on lisäksi käytettävissä LPA-alue.
Rakennusalalle on osoitettu sr2-merkintä: Suojeltava rakennus, jota ei saa purkaa ilman
pakottavaa tarvetta. Korjaus- ja muutostyöt tulee toteuttaa niin, että julkisivujen
ominaispiirteet säilyvät.
Eteläisemmän tontin kohdalla rakennusala on rajattu tiukasti nykyisen asuin/
korjaamorakennuksen mukaisesti, mutta tonttia on laajennettu viereisen TY-korttelialueen
puolelle. Näin saadaan väljyyttä pihatoiminnoille, koska alakerran autotallinovien edusta
rajoittaa pihan käyttöä. TY-aluetta vasten on osoitettu istutettava alueen osa, jotta tontti
rajautuu viihtyisämmin omaksi yksikökseen. Tämän tontin rakentamistehokkuudeksi on
sallittu e=0,45 ja kerrosten määräksi 2.
AKR-korttelialue
Alueen länsilaidan rakentamattomalle osalle on osoitettu tontti uudelle enintään 2kerroksiselle rakennukselle, jonka voi toteuttaa joko rivi- tai kerrostalomuotoisena. Rivitalona
se tarkoittaa viittä suurta asuntoa ja autotalli/varastorakennuksen niitä varten.
Rivitalototeutus on suotavampi, koska silloin rakennus on helpommin porrastettavissa
maaston mukaiseksi ilman suuria pengerryksiä ja leikkauksia. Rakentamistehokkuudeksi on
sallittu e=0,5.
Tontin poikki kulkeville vesihuoltojohdoille ei ole osoitettu aluevarauksia. Niiden osalta ks.
tarkemmin kohta 6 Asemakaavan toteutus.
LPA-korttelialue
Koko korttelia 129 palvelevaa yleistä paikoitusaluetta on jonkin verran supistettu
länsireunaltaan, jotta saadaan paremmin osoitettua viereisen AL-1 -tontin autopaikat sen
omalle alueelle.
53

Kaavan vaikutukset
Kaava vaikuttaa toteutuessaan lähinnä seuraavasti:
Porokylän katumaisema tiivistyy ja suunnittelualue saa enemmän umpikorttelin luonnetta.
Toisaalta Kynsiniemenkadun varresta katoaa miltei kokonaan pieni mäntyvaltainen puuryhmä
uuden rakennuksen kohdalta.
Kaavamuutosalueen kokonaisrakennusoikeus vähenee useilla sadoilla neliömetreillä
voimassa olevaan kaavaan verrattuna, joskin sillä on lähinnä vain tilastollista merkitystä.
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Ympäristön häiriötekijät
Kohdassa 32.7 mainittujen lievien ympäristöhäiriöiden suhteen ei kaavassa ole annettu
määräyksiä; niitä ei ole väistyvässäkään kaavassa.

6

ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
”Uuden tontin” asuntorakentaminen toteutuu yksityisten maanomistajien toimesta ajoituksen
riippuessa yleisestä taloustilanteesta. Sen toteuttamistoimet alkanevat 5 vuoden kuluessa.
Jo rakennettujen tonttien osalta toteutustoimet rajoittuvat lähinnä kiinteistökauppoihin niitä
edeltävine tonttiteknisine toimineen. Maanomistajalla on jo tiedossa tonteista kiinnostuneita
tahoja, joten siltä osin aikataulu voi olla hyvinkin nopea.
Em. uuden tontin toteutuksen yhteydessä joudutaan jossain määrin siirtämään tontin poikki
kulkevia vesihuoltojohtoja. Vesijohdon linjaus on sellainen, että se joudutaan rakentamisen
yhteydessä ilman muuta siirtämään. Viemärijohto voitaisiin tietyllä rakennuksen
pohjaratkaisulla säilyttää, mutta se rajoittaa rakennuksen koillisnurkalla niin paljon, että
todennäköisesti sekin on viisainta siirtää kahden kaivovälin matkalta tontin rajalle samaan
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kaivantoon sadevesijohdon kanssa. Jätevesi- ja sadevesiviemärit ovat betonirakenteisia ja
rakentamisen tullessa ajankohtaiseksi molemmat jo vähintään 55-60-vuotiaita eli voitaneen
puhua niiden uusimisen olevan joka tapauksessa varsin ajankohtaista, jos halutaan välttää
yllättäviä vuotoja ja niistä aiheutuvia vahinkoja.
24. päivänä toukokuuta 2019; tarkistettu 10.9.2019 täydentämällä ehdotusvaiheen lausunnot ja
sr2-suojelumerkintä tontille 22 sekä kirjaamalla maanomistajan nimenmuutos
Insinööritoimisto Savolainen Oy
Esko Räntilä, arkkitehti
LIITTEET
1
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OAS (Osallistumis- ja arviointisuunnitelma) 24.5.2019*
Asemakaavakartta määräyksineen, 9.9.2019*
Havainnepiirros 6.8.2018 , alla
* Erillisinä
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