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Vastine Ylikylän ja Lautiaisen rantaosayleiskaava, kaavaehdotuksesta saatuihin palautteisiin

Lausunnot
Suomen metsäkeskus, Itänen palvelualue, ei lausuttavaa.

Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt (RK Y) ja valtakunnallisesti merkittävät maisema-alueet ovat
osa valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita, jotka kaavoituksessa on otettava huomioon. Tavoitteena on
kulttuuri- ja maisemaympäristöjen rakenteen, kylä- ja kaupunkikuvan sekä alueilla jo olevien rakennusten ja
ympäristön turvaaminen sekä mahdollisen täydennysrakentamisen ja muiden muutosten sopeuttaminen kyseisen ympäristön ominaisluonteeseen ja erityispiirteisiin suunnittelun keinoin. Kulttuuriympäristöjen kestävä käyttö toteutuu turvaamalla niiden alueellinen monimuotoisuus ja ajallinen kerroksisuus.
Ylikylän valtakunnallinen kulttuuri- ja maisema-alue on osayleiskaavan rantarakentamisen mitoituksessa
otettu hyvin huomioon (3 rp/mrvkm). Valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen kaavamääräykseksi esitetään seuraavaa: Korjaus- ja uudisrakentaminen tulee sopeuttaa vallitsevaan maisemaan ja rakentamistapaan ja ympäristöä tulee hoitaa alueen maisemalliset arvot huomioon ottaen.
Vastine:
Muutetaan ma-1 alueen määräys lausunnon mukaiseksi.
Rakentaminen ja luonnonarvot
Kaavan luontoselvityksen mukaan alueella on runsaasti luonnonsuojelun kannalta arvokkaita kohteita, jotka
on otettu kaavaehdotuksessa pääosin hyvin huomioon. Kaavaluonnoksessa Syväniemeen liito-oravan elinympäristön alueelle osoitettu rakentaminen on siirretty liito-oravan elinympäristön ulkopuolelle. Rakentamista
on kuitenkin osoitettu kaavaehdotuksessa edelleen osalle arvokkaista luontokohteista, joista suurin osa on
viitasammakon elinympäristöjä. ELY-keskus esittää, että mikäli uusia rantarakennuspaikkoja osoitetaan viitasammakon esiintymisalueiden yhteyteen, tulisi esiintymisalue jättää rakennuspaikan ulkopuolelle.
Lehmilahden itärannalla sijaitsevan metsälain 10 tarkoittaman lehdon alueelle on osoitettu uutta rakentamista. Lehdon alueelle ei voi rakentaa ilman, että luontotyypin ominaispiirteiden säilyminen vaarantuu. Alueelle ei tule osoittaa uutta rakentamista.
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Arvokkaita luontokohteita on osoitettu kaavassa merkinnöillä luo, luo-1, s-1, lin ja lin-1. Suojelumerkintöjen
sisällöt ovat osittain samanlaisia, esim. sekä s-1 että luo- 1- merkinnöillä osoitetut alueet voivat sisältää liitooravan elinympäristöjä. Osa viitasammakon elinympäristöistä on osoitettu kaavaehdotuksessa luo-1 -merkinnällä ja osa luo-merkinnällä. Kaikki viitasammakon elinympäristöt tulee osoittaa samalla kaavamerkinnällä.
Luontokohteiden merkintöjen ja määräysten selventämiseksi on suositeltavaa esittää kaikki luontokohteet,
joilla esiintyy luonnonsuojelulain 49 §:n tarkoittamien tiukasti suojeltujen eläinlajien, kuten liito-oravan ja
viitasammakon lisääntymis- ia levähdyspaikkoja yhdellä kaavamerkinnällä s-1 , suojelualue/suojeltavan lajin
elinympäristö. Kaavamääräykseksi esitetään: Alueella sijaitsee luonnonsuojelulain 49 §:n mukaisen suojeltavan lajin lisääntymis- ja levähdyspaikka (liito-orava tai viitasammakko), jonka hävittäminen ja heikentäminen
on kielletty.
Lehmilahden alueelle on kaavassa osoitettu melko laaja s-1 -alue. Tällä alueella on sekä liito-oravan että viitasammakon elinympäristöt ja lisäksi vesilain ja metsälain tarkoittamia arvokkaita elinympäristöjä. Luontoselvityksessä alue on arvotettu seudullisesti arvokkaaksi. Alueen luontokohteiden monipuolisuuden perusteella kohde voidaan osoittaa omalla merkinnällään, esim. s-2, Arvokas luontokokonaisuus. Kaavamääräykseksi ELY-keskus ehdottaa tässä tapauksessa seuraavaa: Alueella sijaitsee luonnonsuojelulain 49 §:n mukaisen suojeltavan lajin lisääntymis- ja levähdyspaikka (liito-orava tai viitasammakko), jonka hävittäminen ja
heikentäminen on kielletty. Alueella esiintyy metsälain 10 §:n tarkoittamia tärkeitä elinympäristöjä, joiden
ominaispiirteitä ei saa vaarantaa. Alueella sijaitsee vesilain 2.11 §:n mukaisia vesiluontotyyppejä, joiden luonnontilan vaarantamien on kielletty.
Pienet saaret on asianmukaisesti merkitty maa- ja metsätalousvaltaisiksi alueiksi, joilla on erityisiä ympäristöarvoja (MY). Merkintään tulisi lisätä kaavamääräys maisemallisten arvojen säilyttämisen turvaamisesta
sekä MRL 128 §:n mukainen maisematyölupaa edellyttävä toimenpiderajoitus.
ELY-keskus pitää tärkeänä, että kaavalla osoitettava maankäyttö ei lisää vesistöjen ravinnekuormitusta. Ravinnehuuhtoutuman estämiseksi rakennusten ja rantaviivan väliselle alueelle tulee osoittaa luonnontilaisena
säilytettävä alueen osa, jonka nurmettamista ja lannoittamista ei sallita.
Vastine:
Rakennuspaikkoja on jouduttu osoittamaan kiinteistöjaotuksen perusteella sellaisille rannoilla, jossa esiintyy
myös viitasammakkoa Sulkulammelle, Lehmilammelle (oleva mökki/veneranta) ja Ylikylänjärvi. Sulkulampi ja
Ylikylänjävi on käytännössä lähes kokonaisuudessaan aluetta, joka soveltuu viitasammakon elinalueeksi. Kahden uuden rakennuspaikan osoittaminen Sulkulammelle ja kolmen uuden rakennuspaikan osoittaminen Ylikylänjärvelle ei merkittävästi vaikuta viitasammakon esiintymiseen alueella. Rakennuspaikat on osoitettu lisäksi alueelle, jossa maasto ei ole alavaa. rakentamien aina tapahtuu kovalle maalle, millä ei ole suoraa vaikutusta viitasammakolle. Rajataan edellä olevat rakennuspaikat kiinteistörajojen mukaisesti, jolloin mahdolliset luhta-alueet jäävät rakentamisalueen ulkopuolelle. Lisäksi yleismääräyksessä on rannan käsittelyä rajoittava määräys: ”Luonnontilaista rantaviivaa ei saa muuttaa tai siirtää kaivamalla, louhimalla tai pengertämällä.”
Lehmilahden itärannalle on osoitettu rakennuspaikka tilalle 16-9, jolla ei ole maata missään muualla. Tila on
myös erotettu sellaisesta emätilasta, jolla on rakennusoikeutta jäljellä. Rakennuspaikkaa ei voi siirtää muualle.

Vastine2.docx

FCG Finnish Consulting Group Oy
5.2.2021

Vastine
Nurmeksen kaupunki
Ylikylän ja Lautiaisen rantaosayleiskaava

3 (17)

Muutetaan viitasammakon ja liito-oravan esiintymisalueiden kaavamerkintä ja –määräys lausunnon mukaisesti s-1-merkinnäksi.
Lehmilahden alue osoitettaan lausunnon mukaisesti s-2-merkinnällä.
Pienien saarin kaavamääräystä ei ole tarkoituksenmukaista muuttaa, koska MRL:llä ei saa antaa puunkäsittelyyn liittyvää määräystä metsätalousalueelle. Saaret ovat lisäksi niin pieni, että niihin ei oletettavasti kohdistuu mitään muuta maisemaan liittyvää toimintaa.
Kaavamääräyksiin ei ole tarpeellista antaa määräystä luonnontilaisena säilytettävästä alueesta, koska sen
valvomiseen ei ole resursseja. Piha-alueilta tulee erittäin vähän ravinteista tai humuspitoista hulevettä vesistöön, jos sitä vertaa laajoihin viljelyksiin tai metsätalouteen. Ranta-aluetta koskee myös em. yleismääräys.

Rakennettu kulttuuriympäristö
Kaava-alueelta on laadittu rakennusinventointi "Nurmeksen Ylikylän rakennettua kulttuuriympäristöä 2015".
Kuten jo luonnosvaiheessa ELY-keskus totesi, näkee se inventoinnin monin paikoin puutteellisesti laadittuna
eikä se anna täysiä mahdollisuuksia tarkastella suunnittelualueen suojeluarvoja eikä kaavan vaikutuksia rakennettuun kulttuuriympäristöön.
Inventointi on keskittynyt Ylikylään ja Lautiaisen rantojen rakennuskanta on jäänyt selvittämättä. Rakennusja huoneistorekisterin mukaan Lautiaisen rannoilla on jonkin verran historiallista rakennuskantaa, aina 1800luvulta lähtien. Lautiaisen rannoilta on Pohjois-Karjalan Ympäristökeskuksen, nyk. ELY-keskuksen toimesta
tehty muutama rakennusinventointi. Näitä Inventointeja ei ole huomioitu kaavassa eikä siihen liittyvässä rakennettua kulttuuriympäristöä koskevassa selvityksessä.
Luonnosvaiheen vastineessa kaavanlaatija toteaa, että Lautiaisen ranta-alueet on inventoitu sekä alueelta
ole löytynyt huomionarvoisia tai suojeltavia rakennuskohteita. Mikäli Lautiaisen alueen kohteita on inventoitu, tulee tiedot saattaa kaavahankkeen aineistoihin. Inventoinnin jälkeen on ennen kaikkea kulttuuriympäristöviranomaisten tehtävä arvioida, onko suunnittelualueella huomionarvoisia tai suojeluarvot ylittäviä
kohteita. Kaavahankkeen aikana esimerkiksi ELY-keskus ei ole voinut tarkastella Lautiaisen alueen rakennetun kulttuuriympäristön arvoja.
sr-2-kaavamerkinnän määräykseen ELY-keskus esittää lisättäväksi sr- 1 -määräyksen tavoin, että "ennen rakennusta tai sen ympäristöä muuttaviin toimenpiteisiin ryhtymistä tulee museoviranomaiselle varata tilaisuus lausunnon antamiseen". Myös Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue (ma- 1) -kaavamerkinnän määräykseen ELY-keskus esittää samankaltaista lisäystä. Lisäykset auttavat arvokkaan rakennetun ympäristön
vaalimisessa esimerkiksi rakennusten omistajien saadessa asiantuntijaneuvoja korjaus- ja kunnostustoimissa.
sk-1 -kaavamerkinnän otsikoksi olisi hyvä muuttaa "Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö".
Kaavaselostuksen sivun 14 luettelo RK Y-alueella olevista kohteista tulee päivittää: kaava-alueen ulkopuolella
olevat kohteet (Lemilahti ja Sipola) tulee poistaa listalta. Kaavakartalla Pyysärkän ja Immolan kohdalta puuttuvat sr- 1-kaavamerkinnästä siniset neliöt.
Kaavan vaikutusten arviointi on kaavaehdotuksessa toteutettu vain Ylikylän alueelta, se tulisi tehdä koko
suunnittelualueelta.
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Vastine:
Täydennetään ma-1 merkinnän määräystä (kts Pohjois-Karjalan museon vastine) sekä muutetaan sk-1 merkinnän määräys lausunnon mukaisesti.
Lehmilahti ja Sippola ovat RKY alueella, kuten selostuksessa on ilmoitettu ja kuvatekstissä on myös todettu,
että ne eivät ole kaava-alueella. Selostusta ei tarvitse tältä osin muuttaa.
Pyysärkkä ja Immola on merkitty aluemerkinnällä, koska kohteeseen sisältyy useita arvokkaita rakennuksia.

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
Nurmeksen kaupunki pyytää lausuntoa Ylikylän ja Lautiaisen rantaosayleiskaavan kaavaehdotuksesta. Maakuntaliitto on lausunut aiemmin kaavan osallistumis-ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnoksesta jasaanut niihin kaavoittajan vastineet. Kaavaehdotuksen kohdalla keskeistä on huomata, että Pohjois-Karjalan
maakuntakaava 2040 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 7.9.2020. Tämä kaava tulee voimaan tultuaan kumoamaan kaikki aikaisemmat vaihemaakuntakaavat 1.- 4. lukuun ottamatta 3.vaihemaakuntakaavan tuulivoima-alueita. Rantaosayleiskaavan kohdalla onkin syytä kiinnittää huomiota siihen, mitkä maakuntakaavamerkinnät ohjaavat rantaosayleiskaavan Iaadintaa.
Maakuntakaava 2040:ssä rantaosayleiskaavan alueelle sijoittuu seuraavat maakuntakaavamerkinnät: valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (ma/kv, Ylikylän alue), kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue (ma-1, Ylikylän alue), peltobiotalousalue (pb, Saramo-Ylikylä), taajamaseudun kehittämisen kohdealue (tkk), ohjeellinen vesiretkeilyreitti sekä ohjeellinen moottorikelkkailureitti.
Lisäksi annetaan yleismääräykset koko maakuntakaava-alueelle rantojen käyttöön ja arkeologisen kulttuuriperinnön huomioimiseksi. Aikaisempiin vaihemaakuntakaavoihin 1.- 4. verrattuna matkailun ja virkistyksen
vetovoima-alue-merkintä on muuttunut ja ulottuu vain eteläiseen osaan kaava-aluetta sekä kyläaluemerkintä ja maaseutukehittämisen erityisalue -merkintä on kumottu.
Merkittävin muutos on uusi peltobiotalousalueen merkintä, joka korvaa maaseutukehittämisen erityisalueen. Merkinnän tarkoitus on huomioida maaseutuelinkeinojen toimintaedellytykset ja niiden kehittämismahdollisuudet ja alueille suositellaan yhteistoimintaa yhteisten suunnittelu- ja kehittämisperiaatteiden Iuomiseksi kuntakaavoituksessa. Rantaosayleiskaavaan onkin merkitty maatilojen talouskeskusten alueet, joka
tukee maakunta kaava merkinnän tarkoitusta.
Vastine: Päivitetään kaavaselostusta maakuntakaavaa koskevaa osiota muuttuneen maakuntakaavatilanteen mukaiseksi. Lisäksi päivitetään selostuksen kohta ”8.4 Maakuntakaavan suunnittelutavoitteiden toteuttaminen” muuttuneen kaavatilanteen ja lausunnossa esille tuleen tiedon mukaisesti.

Pohjois-Karjalan alueellinen vastuumuseo
On erittäin valitettavaa, että valtakunnallisesti arvokasta aluetta kaavoitetaan piittaamatta maisema-arvoista. Kaavaa varten laadittujen selvitysten taso ei vastaa maakäyttö- ja rakennuslain sisältövaatimuksia eikä
niitä ole museoviranomaisen vaatimuksesta huolimatta korjattu ja täydennetty. Lisäksi museo pitää erittäin
ongelmallisena, että Lautiaisen alue on sekä selvityksissä että kaavan vaikutusten arvioinnissa jäänyt huomioitta.
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
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Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa MRL:n mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää.
Ne on otettava huomioon ja niiden toteuttamista on edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa. Alueen suunnittelun lähtökohtana tulee olla valtakunnallisesti
arvokkaan maisema-alueen turvaaminen.
Kyseinen kaava-alue on maiseman sekä rakennetun kulttuuriympäristön osalta valtakunnallisesti arvokas.
Sitä koskevat siten valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, joiden mukaan alueella tulee erityisesti vaalia
sekä kulttuurimaiseman että rakennetun kulttuuriympäristön arvoja. MRL:n mukaan valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet edellyttävät, että arvokkaat maisema-alueet ja merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt otetaan huomioon alueiden käytössä. Maiseman ja kulttuuriympäristön vaalimisen tulee olla kaavaalueen (Ylikylän alueen) suunnittelun lähtökohtana ja se tulee todeta kaavan yleismääräyksissä.
Vastine: RKY- alue ja valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö on ollut suunnittelun lähtökohtana. Rakentamismäärä alueella on mahdollisimman alhainen ja uudisrakentaminen on sijoitettu peitteisille
alueille aina, kun se on ollut mahdollista kiinteistö- ja omistusolosuhteet huomioiden.
Kaavassa on myös arvot kulttuuriarvot ja maisema-arvot huomioitu omilla merkinnöillä ja määräyksillä.

Rantaosayleiskaavan selvitykset
Aloitettaessa kaavan laatimista valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamalle alueelle on syytä
kiinnittää erityistä huomiota kaavojen lähtötietojen ja perusselvitysten riittävyyteen ja ajantasaisuuteen ottaen huomioon kaavan tehtävä ja tarkoitus. Jos selvitykset eivät mahdollista alueen tai kohteen ominaisluonteen ja erityispiirteiden tunnistamista sekä näiden arviointia, on niitä syytä täydentää. Arviointi auttaa ratkaisemaan mm. mahdollisen täydennysrakentamisen sijainnin sekä mittakaavan ja rakentamistavan
Kaava-alueelta on laadittu rakennettua kulttuuriympäristöä koskeva selvitys Nurmeksen Ylikylän rakennettua
kulttuuriympäristöä 2015 sekä elokuussa 2015 laadittu arkeologisen kulttuuriperinnön inventointi. Maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön selvitys on puutteellinen. Suurta osaa kaava-alueesta ei ole selvitetty
lainkaan. Myös selvityksen tiivistelmässä kerrotaan, että selvityksessä käsitellään Ylikylän rakennusperintöä.
Maiseman osalta selvitys jää liian ohueksi. Museo ei voi arvioida suunnittelualueen kaikkia suojelutarpeita ja
-ratkaisuja ennen kuin selvitystä on täydennetty.
Museoviranomaisen aiemmin antama palaute
Museovirasto (asiaa aiemmin hoitanut museoviranomaistaho) on kaavan luonnosvaiheeseen antamassaan
lausunnossaan (MV/548/05.02.00/2014) todennut, että kaavaratkaisu ei ota kulttuuriympäristön ja maiseman arvoja riittävästi huomioon eikä kaavassa esitetty vaikutusten arviointi ole riittävä. Pohjois-Karjalan alueellinen vastuumuseo yhtyy asiassa Museoviraston näkemykseen. Museovirasto on myös esittänyt, että lomarakennuspaikkojen määrää valtakunnallisesti arvokkaalla alueella vähennetään olennaisesti tai niitä ei
osoiteta lainkaan.
Museo esittää, että ainakin kolme maisemaa merkittävästi muuttavaa rakennuspaikkaa (Kurkilahti 2 paikkaa
ja Pappilanniemi 1 paikka) tulee poistaa. Mahdollisena ratkaisuna voisi olla korvaavan rakennusoikeuden
esittäminen. Myös muut valtakunnallisesti arvokkaalle alueelle sijoitetut rakennuspaikat tulee arvioida nyt
esitettyä huolellisemmin. Kaavan mahdollistama maisemakuvan muuttuminen ja sopimaton uudisrakentaminen ovat vastoin aluetta koskevia valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita.
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Vastine: Se että alue luokiteltu Valtakunnallisesti arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi (RKY) ja valtakunnallisesti
merkittäväksi maisema-alueeksi ei tarkoita sitä, että alueelle ei saisi osoittaa uutta rakentamista tai maankäyttöä. Alueille ei ole asetettu rakennuskielto, alueita suojeltu eikä niitä ole tarkoitus museoida. MRL ja Suomen perustuslaen takaama yhdenvertainen kohtelu eivät mahdollista sitä, että alueelle ei osoitettaisi uutta
rakentamista ranta-alueille. Rakentamisen määrässä on huomioitu maisema- ja kulttuuriarvot. Maanomistuksesta ja kiinteistöjaotuksesta johtuen osa uusista rakennuspaikoista on sijoittunut maisemallisesti arvoille
ja avoimille paikoille, mikä on myös todettu vaikutusarvioissa. Rakentamisen määrä ei oleellisesti vähene,
vaikka mitoituskerrointa piennettäisiin, koska alueella on lukuisia emätiloja, joille kuuluu vähintään yksi rakennuspaikka. Maisema-arvot on myös huomioitu siten, että rakentaminen on ohjattu aina, kun se on ollut
mahdollista peitteisille alueille, jolloin maisemalliset vaikutukset ovat vähäiset. Elävä ja asuttu kyläyhteisö
edes auttaa kulttuuriympäristöjen kestävää käyttöä sekä turvaa alueellisen monimuotoisuuden ja ajallisen
kerroksellisuus.
Papinniemen rakennuspaikkaa ei voida siirtää muualle, koska tila 81-0 on emätila ja tila käsittää vain niemen
alueen.
Kurkilahden toinen rakennuspaikka voidaan muuttaa tilan talouskeskukseen liittyväksi rantasaunan rakennuspaikaksi olevan ladon läheisyyteen puustoiselle ranta-alueelle. Toinen rakennuspaikka on mahdollista sijoittaa Kurkilahden etelärannalle olevan rakennuspaikan viereen.
Kaavamerkinnät ja -määräykset
Kaavamääräyksiin museo esittää seuraavia korjauksia ja tarkennuksia: Valtakunnallisesti arvokas maisemaalue ma-1, määräys: Valtakunnallisesti arvokkaalla maisema alueella maiseman arvojen vaaliminen tulee ottaa lähtökohdaksi eikä maisemaan liittyviä erityisarvoja tule hävittää. Rakentamis- ja muissa toimenpiteissä
tulee museoviranomaiselle varata tilaisuus lausunnon antamiseen.
Arvokas rakennus tai rakennusryhmä sr-2, määräykseen lisättävä: Ennen rakennusta tai sen ympäristöä
muuttaviin toimenpiteisiin ryhtymistä tulee museoviranomaiselle varata tilaisuus lausunnon antamiseen.
Vastine: Muutetaan ma-1 määräys seuraavaan muotoon:
”Korjaus- ja uudisrakentaminen tulee sopeuttaa vallitsevaan maisemaan ja rakentamistapaan ja ympäristöä
tulee hoitaa alueen maisemalliset arvot huomioon ottaen. Maisemaa muuttaviin toimenpiteisiin lukuun ottamatta metsänkäsittely tulee museoviranomaiselle varata tilaisuus lausunnon antamiseen.”
Rakentamiseen liittyviin hankkeisiin lausunto tulee pyytää sk-1-määräyksen perusteella. Maisema-alue merkintään sitä ei toiston takia ole tarvetta ottaa.
sr-2 kohde merkintää ei ole tarkoituksen mukaista muuttaa, koska merkinnän määräys ohjaa rakennusvalvontaa ja kohde on paikallisesti arvokas.
Arkeologisen kulttuuriperinnön merkitseminen kaavaan
Arkeologinen kulttuuriperintö on merkitty kaavakartalle ja -määräyksiin asianmukaisella tavalla niin muinaismuistolain (295/1963) rauhoittamien kiinteiden muinaisjäännösten kuin muiden kulttuuriperintökohteiden
osalta. Museo pitää kuitenkin tärkeänä, että myös selostuksessa esitetyt tiedot vastaavat alueen todellista
tilannetta ja palvelevat kaavan käytettävyyttä. Näin ollen ainoastaan Talviniemen historiallisen ajan asuinpaikka (muinaisjäännöstunnus 1000031464), Pekkalan kivikautinen asuinpaikka (541010009), Käpälyskosken
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historiallisen ajan mylly (1000031463) sekä Mataraniemen toisen maailmansodan aikainen puolustusvarustus (1000031472) on tarpeen listata sivuilla 15–16 esitetyssä taulukossa muiden mainittujen kohteiden sijaitessa hankealueen ulkopuolella. Nimen, ajoituksen ja tyypin ohella museo esittää, että taulukkoon liitetään
myös kohteiden yksilölliset muinaisjäännöstunnukset.
Vastine:
Täydennetään kaavaselostusta siten, että siitä käy selvästi esille ne kohteet, jotka sijoittuvat suunnittelualueelle.
Kaavaratkaisu
Museon käsityksen mukaan kaavaratkaisu ja kaavaa varten tehdyt selvitykset eivät ota kulttuuriympäristön
ja maiseman arvoja riittävästi huomioon. MRL:n 39 §:ssä todetaan, että arvokkaat maisema-alueet ja niiden
vaaliminen tulee ottaa ohjaavina huomioon yleiskaavaa laadittaessa. Maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön arvojen väheneminen ei tue tätä tavoitetta.
Vastine: Kaavaratkaisussa on huomioitu maisema- ja kulttuuriarvot siinä määrin kuin ne on voitu huomioida
vaarantamatta maaomistajien yhdenvertainen kohtelu.

Pohjois-Savon ELY-keskus
Pohjois-Savon ELY-keskus esittää kaavaehdotukseen lausuntonaan seuraavaa:
Maantien 15928 teoreettinen 45 dB:n melualue ulottuu 55 metrin etäisyydelle tien keskilinjasta mitattuna,
jolloin suuri osa emätilan 18:19 RA-rakennuspaikasta (Hirvikoskella) sijaitsee melualueella. Kaavamääräyksiin
on syytä laittaa maininta melulta suojautumiseen rakennuspaikalla. ELY-keskus ei vastaa kiinteistön mahdollisten meluntorjuntatoimenpiteiden kustannuksista.
Vastine: Tilalle 18-19 osoitetun uuden rakennuspaikan eteläraja on noin 80 m päässä maantien keskilinjasta.
Rakennuspaikalle on mahdollista rakentaa niin, että se ei ole melualueelle. Kaavan yleismääräyksiin voidaan
lisätä määräys: ” Maantien läheisyyteen rakennettaessa tulee rakennukset sijoittaa siten, että tarvittaessa
suojaavat oleskelualuetta maantien liikennemelulta sekä muutoinkin huomioida liikennemelulta suojautuminen.”
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Muistutukset
1. Jukka Gröhn
Toivoisin, että tontti 18:44 muutettaisi A/1 tontiksi. Lomakiinteistö on rakennettu omakotitalo vaatimuksen
mukaisesti. Jätevesijärjestelmät ovat myös rakennettu nykyasetusten mukaisesti. Tontilla on oma porakaivo.
ja koko tontti muutettaisiin rakennuspaikaksi, koska nykyisen kaavan mukaan on ahdasta rakentaa vaikka
aittaa tai vierasmökkiä tontille.
Vastine: Koska rakennuspaikalle on jo rakennettu asuinrakennuksen vaatimukset täyttävä asunto ja koska
rakennuspaikka sijoittuu lähelle maantietä noin 10 km päähän Nurmeksen keskustasta, voidaan rakennuspaikan käyttötarkoitukseksi muuttaa asuntoalue (A).

2. Aila Härkönen ja Arja Kuittinen, valtakirjalla Valma Kuittinen, Anna-Liisa Nevalainen ja Maija Kuittinen
541-419-21-10 Lehmilahti/Laurila kantatila
Ko. kantatilan perikunnan mielestä rantaosayleiskaavaan ehdotetun rakennustontin pinta-ala on liian pieni
rajaten myös mahdollisen loma-asunnon sijoittamista tulevaisuudessa. Kyseinen ranta-osuus on ainut omistamamme rantapaikka. Laurilan tilan perikunnan omistama rantaviiva on suhteellisesti suurin verrattuna
muihin ko. Rannan omistajien. Ehdotukseen piirretty rakennustontti sisälsi siis rantaviivaa liian vähän ja tätä
täytyy lisätä.
Olemme käyneet keskustelua avoimessa tapahtumassa Timo Leskinen aluepäällikkö FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy sekä Stiina Seitavuo maankäyttösuunnittelija Nurmeksen kaupunki ja mukana Aila Härkönen ja Arja
Kuittinen ko. Asiasta, jossa he kertoivat että meillä on rantaviivaa 760 m, josta muunnettu rakennusoikeus
on 480 m tarkoittaen 1.44 rakennuspaikkaa kokoluokka 250 m2. Eli ao. asiantuntijat kertoivat, että rakennuspaikkoja on yksi.
Kaavoitusjaoston päätös kokous 17.6.2004 Pykälä 61 koskien Jussi Säämäsen poikkeusluvalla hakemaa rakennuslupaa useille loma-asunnoille; perusteluissa on kerrottu ettei ko. lupa vähennä muiden rakennusoikeutta tulevaisuudessa j a siinä sanotaan, että Kuittisten kantatila RN: 0 21:10 lomarakennuspaikkoja on 1.3
- 1.7 kpl. Tuolloin Säämäsen rantarakennusoikeudeksi 0,4 - 0,5 loma-asunnon rakennuspaikkaa (rakennusoikeudet on yleensä pyöristetty ylöspäin eli ko. Tapauksessa se voisi olla esim. yksi rakennuspaikka, jolla sijaitsee sauna ja loma-asunto, koska puolikkaita rakennuspaikkoja ei tunneta). Samaisessa kaavoitusjaoston päätöksessä todetaan, että Kuittisten kantatila RN 21:10 rakennuspaikkoja on 1,4 - 1,9 (pyöristys ylöspäin, 2kp1)
Kaupungin virkamiesten täytyy kohdella kaupunkilaisia tasapuolisesti. Tuolloin Säämänen on saanut rakennuspaikan, vaikka omistaa rantaviivaa todella vähän. Allekirjoittaneilla on suhteessa eniten rantaviivaa Lehmilammen rannalla.
Vaadimme rantaosayleiskaavaan kaksi rakennuspaikkaa sekä pinta-alallisesti isompaa rantarakennustonttia
omistamallemme Lehmilammen rannalle, jotta lomamökkien järkevä sijoittelu toteutuisi rinne-kallioisen
maaston takia.
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Vastine: Kaavaprosessin yhteydessä on laskettu kaikkien kaava-alueen tilojen rakennusoikeudet samanlaisilla
ja yhtenevillä periaatteilla.
Tilan 31-10 rakennusoikeus perustuu kaavan mitoitusperusteiden mukaiseen laskelmaan. Tilalla on rantaviivaa noin 760 m ja mitoitusrantaviivaa on noin 480 m. Alueen mitoituskerroin on 3, joten rakennusoikeudeksi
muodostuu 1,44 rakennuspaikkaa. Yleisten pyöristyssääntöjen perusteella tilan rakennusoikeudeksi muodostuu 1 rakennuspaikka.
Rakennuspaikkaa voidaan laajentaa, mutta uutta rakennuspaikkaa ei voida osoittaa.

3. Tarja Naumanen ja Sakari Huurinainen
Olemme tutustuneet ylläesitettyyn kaavaehdoitukseen, jonka johdosta esitämme seuraavaa: Me maanomistajat Tarja Naumanen ja Sakari Huurinainen omistamme Nurmeksen Ylikylässä tilan : 541-419-20-59 /
Vanha Käpälys osoitteessa Käpälyksentie 10. Tilan olemme hankkineet omistukseemme 19.07.2006. Esitämme, ettei tilaamme kaavassa varustettaisi Sr-kaavamerkinnällä. Perusteina esitämme seuraavaa: Hankittuamme em. tilan omistukseemme vuonna 2006, aloimme laatia tilalle kunnostus-suunnitelmaa tuleville
vuosille. Tässä yhteydessä saimme Nurmeksen museon edustajilta Suomen rakennuskulttuurin yleisluettelon tilan inventoiduista rakennuksista ja valokuvia em. rakennuksista. Luettelointiperusteina on mainittu
Ylikylän rakennushistoria, ja luettelon laatijoina T.Kettunen ja T.Kakkinen, päiväyksenä 24.08.1992. Missään
saamistamme papereissa ei mainita tietoa, että tilamme olisi rakennus- tai maisemallinen suojelukohde.
Em. luettelosta selviää, että Vanha Käpälys tilalla on ollut 24.08.1992 yhteensä 7 erillistä rakennusta. Verratessamme saamaamme luetteloa kaupantekohetkellä 19.07.2006 olleeseen tilanteeseen, voidaan todeta,
että luettelossa mainituista rakennuksista oli jäljellä vain 3 rakennusta, eli asuinrakennus, navetta ja otsaaitta. Vuosien 1992 - 2006 välillä olivat siis muut luettelossa mainitut 4 rakennusta kadonneet tilalta. Jos siis
suojelu/säilytyspäätös tilan osalta olisi ollut jo silloin olemassa, olisi rantasaunan, aitta/puuliiterin, autotallin ja puimaliiterin purku ollut suojelumääräysten vastaisia toimenpiteitä. Koska rakennukset ovat kuitenkin
purettuja, voidaan olettaa, ettei suojelumääräyksiä ole olleet olemassa kyseisenä ajanjaksona. Säilyneiden
kolmen (3) rakennuksen kunnosta on meidän 19.07.2006 päivätyssä kauppakirjassa maininta " määräalalla
sijaitsee vanhoja purkukuntoisia rakennuksia". Sekä maininta " alueella ei ole yksityiskohtaista kaavaa".
Omistusaikanamme olemme rakentaneet Lautiaisen rannalle uuden saunamökin vuosina 2006 - 2008 , kunnostaneet tilalla olleen otsa-aiton 2009 - 2011 sekä peruskunnostaneet täydellisesti vanhan navettarakennuksen vuosina 2012 - 2018. Kunnostamatta on jätetty tilan vanha 90 m2 asuinrakennus, joka museoviraston ja myyjäosapuolen kertomusten mukaan on ollut asumattomana vuodesta 1981. Rakennuksessa ei ole
sähköä, vesijohtoa, viemäriä eikä lämmitystä. Rakennus on kaatumaisillaan, lattiat ja perustukset romahtaneet. Rakennuksen käyttökuntoon saattamisen kustannusarvio alustavan arvion mukaan olisi noin 170.000
€ - 220.000 €. Uudessa nähtävillä olevassa kaavaehdotuksessa kuitenkin rakennus / tila on merkitty Sr-merkillä suojeltavaksi. Kysyisinkin mitä tilalla on suojeltavaa nykytilassa, maisema, rantasauna, uusittu navetta
vai kaatumaisillaan oleva vuodelta 1929 oleva asuinrakennus? Tilalla tarvittaisiin kipeästi autotallia ja varastorakennusta, jotka voisi luontevasti sijoittaa vanhan asuinrakennuksen paikalle, mikäli Sr-merkintä kaavaehdoituksesta poistetaan. Esitämme uuden kaavaehdoituksen muutosta siten, että tilamme vanha Käpälys
osalta kyseinen Sr - merkintä poistetaan.
Vastine: Päärakennus on vuoden 1996 aikaan ollut jo huonossa kunnossa. Rakennusta ei ole korjattu sen
jälkeen, joten sen kunto ei ole ainakaan parantunut viimeiseen yli lähes 25 vuoteen. Alueen pihapiiri on myös
muuttunut, koska vanhoja rakennuksia on purettu ja uusia on rakennettu tilalle. Rakennuskohteen merkintä
muutetaan sr-1:stä sr-2:ksi.
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4. Seppo Tolvanen
Omistan vaimoni kanssa kesämökin Lautiasella, Lahdenperä, 41. Ylikyläntie 86. Tien joka on rasitteena oleva
mökkitie (liittymälupa on). Tien alkupäähän on kaavoitettu omakotitalotontti. Muistutan, että jos tien paikka
muuttuu (kaavassa tie siirretty ylemmäksi rinteeseen), niin tien muuttaja maksaa kulut ja tie on oltava myös
talviliikennekelpoinen eli tien jyrkkyys. Huomautan vielä, että uuden tienpenkan läheisyydessä kasvaa himmihiippo (paikallisesti arvokas minttu ehdotuksessa)
Vastine: Osoitettu rakennuspaikka on voimassa olevan ranta-asemakaavan mukainen rakennuspaikka. Yleiskaava on tältä osin ainoastaan toteava. Muistutus kohdistuu kaavan toteuttamiseen liittyviin asioihin. Kaavalla ei ole vaikutusta olemassa oleviin rasiteoikeuksiin ja muistutuksessa esitetty huomio yksityistien siirtämisestä pitää paikkaansa. Muistutuksen johdosta kaavaehdotusta ei tarvitse muuttaa.

5. Nurmeskylän maa-alueen osakaskunta
Katselin näitä kaava-asiakirjoja. Sieltä puuttuu osallisten luettelosta Nurmeskylän maa-alueen osakaskunta,
joka omistaa Kaukelonsaaret. Alue on merkitty virkistysalueeksi, joka on ok.
Vastine: OAS:ssä ei ole lueteltu yksittäisiä maanomistaja. Osakaskunta on yksi maanomistaja. Muistutuksessa ei ole esitetty itse kaavaehdotukseen liittyvää muutosesitystä.

Kaavatilaisuus 3.9.2020
Tila 541-419-21-10
- Halusivat, että RA rakennuspaikkaa laajennetaan ylös ja rantaviivaa pitkin, asia ok, tekevät vielä
muistutuksen erikseen
Vastine: Asia käsitelty muistutuksessa 2.
541-419-20-53
- Tilan omistaja kävi paikalla ja ihmetteli Mataranniemen päädyssä olevaa uutta RA-paikkaa, pohtii
vielä sitä, että tekeekö asiassa muistutuksen.
Vastine: Asiasta ei ole tullut muistutusta.
Kalle Kortelainen:
- Hänen osalta rakennuspaikat ok
- Huomautti, että tilalla 541-411-6-6 ei pitäisi olla rakennusoikeutta, mutta tilalla 541-411-6-7 pitäisi
olla (ilmoitettu rakennuspaikkojen hinta)
Vastine: Siirretään A-rakennuspaikka tilalta 6-6 tilalle 6-7.
541-411-4-5, Tuula Männistö (soitti)
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Tilalla ei osoitettu kaavassa rakennusoikeutta, sillä ranta huono. Mitoitus kuitenkin osoittaa, että
rakennusoikeutta voitaisiin antaa. Laitetaan paikalle A -rakennuspaikka. Tilalla saunarakennus ja
muita vanhoja rakennuksia.
Vastine: Osoitetaan rakennuspaikka olemassa olevien rakennusten kohdalle.

Suulliset mielipiteet:
- 31.8. Timon luona käynyt henkilö, joka haluaa sr-merkinnän pois vanhalta päärakennukselta (541419-20-59)
- → soita ja pyydä tekemään kirjallisena, soitettu viikolla 38
- 2.9. Kiinteistön 541-411-42-21 koskien kävi omistaja toteamassa, että AO -rakennuspaikka ok. Ilmoitin hinnan n. 500 €
- 4.9. Jussi Säämänen/ Rakennuspaikat ja hinnat ok, ilmoitettu Mataranniemen kaavan kumoamisesta
- 5.9. Lahja Gröhn ja sisko/ Tilanne ok, ilmoitettu rakennusoikeus
- 24.9. Syksyllä mitatun tilan (RA) omistajat kävivät ja katsoivat kaavaa. Tila 541-411-6-7 tilalla A,
vaikka nyt M. Ilmoitin, että maksaa n. 500 €
- 28.9. Härkönen soitti ja kysyi tilan 541-419-5-80 kaavoituksesta. Tilalle osoitettu RA-merkintä, tila jo
rakennettu. Kysyi saako rantaan rakentaa rantasaunan? Kerroin luo-merkinnästä (liito-orava) ja rannan linnusto rajauksesta. Mutta myös, että tilalla 250 km2 rakennusoikeutta.
- 28.9. Jukka Gröhn soitti ja kysyi, voisiko tilalle saada lisää rakennuspaikkoja, tulee käymään ti 29.9.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
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DI

Vastine2.docx

