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1. TIIVISTELMÄ
Osayleiskaavan muutoksen perustelut
Kaava-alue sijaitsee Outokummun kaupungin Maljasalmen kylän Nälköniemi-tilalla R:no 309-403-9-64. Tila on Juojärven itärannalla lähellä Maljasalmen kylää. Etäisyys kaupungin keskustaan on n. 13 km.
Nälköniemen tila on kaupungin omistuksessa. Tilan alueella on kolme lomarakennuksen paikkaa ja venevalkama. Lomarakennukset ovat rakennettu 1950-60-luvuilla. Kaksi niistä on yksityisten rakentamia ja ne ovat
kaupungin vuokramaalla. Nämä rakennuspaikat ovat osayleiskaavassa.
Kolmas rakennuspaikka on alun perin rakennettu kaupungin työtekijöiden
lomanviettopaikaksi. Viime vuosina se on ollut vuokrattuna yksityisille lyhytaikaisilla vuokrasopimuksilla. Osayleiskaavassa tämä rakennuspaikka
on venevalkama-alueella, LVV. Jotta viimeksi mainitun rakennuspaikka
saataisiin pysyväksi ja se voitaisiin myydä, on tarpeen laatia Nälköniemitilalle ranta-asemakaava.
Alueen kaavaratkaisusta on neuvoteltu Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen
kanssa. He pitävät LVV-alueella olevan rakennuspaikan virallistamista
mahdollisena koska se on ollut jo ennen voimassa olevan osayleiskaavan
laatimista.

Kaavaprosessin vaiheet
Kaavan laadinnan aloittaminen joulukuussa 2019
Viranomaisneuvottelu / kaavan työneuvottelu 12.12.2019
Vireilletulo 13.5.2020
Kaavaluonnos nähtävillä 28.5.-22.6.2020
Kaavaehdotus nähtävillä __.__.–__.__.2020
Kaupunginvaltuuston hyväksyntä __.__.2020 § __
Osayleiskaavan toteuttaminen
Uuden rakennuspaikan lohkominen on mahdollista kaavan saatua lainvoiman
Kaavakartta, liite 1.

2. PERUSTIEDOT JA SUUNNITTELITILANNE
2.1.

Nykyinen maankäyttö
Osayleiskaavan muutos koskee Outokummun kaupungin Maljasalmen kylän tilaa Nälköniemi R:no 309-403-9-64. Etäisyys Outokummun keskustaan on n. 13 km.

Kuva 1. Karttaote alueelta. Kaava-alue on merkitty mustalla ympyrällä.
(kuva © MML)

Kuva 2. Nälköniemen tilan nykyinen tilanne. (kuva © MML)

Kuvasta 3 voidaan havaita kaava-alueen luonnonympäristöä ja maiseman
luonnetta Juojärven rannalla (kuva © MML)
Nälköniemi-tilalla on kolme rakennuspaikkaa. Niiden rakennukset ovat rakennettu 1950-60-luvuilla.
Lisäksi tilalla on pienehkö venevalkama. Rakennuspaikoille on kapeat ajoyhteydet. Muuten alue on kosteahkoa metsämaata.
Nälköniemi-tilan ympäristössä on loma-asutusta ja pysyvää asutusta.
2.2. Suunnittelutilanne
- Maakuntakaava
Alueella on voimassa 1.,2., 3 ja 4 vaiheen maakuntakaava. Maakuntakaavassa
kaava-alue on rantojen käytön kehittämisen kohdealueena rk.

Maakuntakaava 2040 laadinta on käynnissä. Maakuntakaava 2040 on hyväksyä
maakuntavaltuustossa kesäkuussa tänä vuonan. Maakuntakaavatyö on luonteeltaan kokonaismaakuntakaavan tarkistus. Tavoitteena on saattaa maakuntakaava ajan tasalle ja yksiin kansiin.

Kuva 4. Ote maakuntakaavasta

-

-

Yleiskaavat
Joensuun seudun yleiskaava
Yleiskaava ei ole voimassa kaava-alueella. Joensuun seudun yleiskaavassa
kaava-alue on kokonaisuudessaan maa- ja metsätalousaluetta (M). Ranta-alue
on osoitettu normaalin mitoituksen rantarakentamisen vyöhyke (ra-2). Vyöhykkeen piirissä olevilla rannoilla on keskimääräiset edellytykset rantavyöhykkeellä
tapahtuvaan rakentamiseen verrattuna vastaavan tyyppisiin vesistöihin tai saman vesistön muihin osiin.
Juojärven osayleiskaava
Alueella on voimassa Juojärven osayleiskaava joka on vahvistettu 11.8.1997
(Pohjois-Karjalan ympäristökeskus) ja se on saanut lain voiman 14.9.1998.

Kuva 5. Osayleiskaavassa Nälköniemen tilalla on kaksi omarantaisen lomarakennuksen paikkaa (RA). Rakennuspaikan pinta-ala tulee olla vähintään 3000 m2 ja
siihen tulee kuulua rantaviivaa vähintään 40 metriä. Alueella on myös venevalkaman ja uimarannan paikka (LVV). Loppuosa alueesta on maa- ja metsätalousaluetta (MT-1).
Lomarakennuksen rakennuspaikalle saa rakentaa loma-asunnon, saunan sekä
talousrakennuksia. Rakennusten yhteinen kerrosala saa olla enintään 160 k-m2.
Rakennuksen on sijoitettava niin, että ne muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden ja että rakennusten ja rannan välissä on luonnonmukainen suojapuusto. Rakennuksen etäisyys rantaviivasta tulee olla vähintään 30 metriä ja alimman lattiatason vähintään yhden metrin ylävesirajaa korkeammalla. Kerrosalaltaan
enintään 20 m2 saunarakennuksen saa sijoittaa 15 metrin etäisyydelle rantaviivasta.
Rakennusjärjestys
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Outokummun rakennusjärjestyksen
24.11.2014 § 62.
Rakennuskiellot
Alueella ei ole voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 38 § tai 53 § mukaista rakennuskieltoa tai 128 § toimenpiderajoitusta.
Pohjakartta
Ranta-asemakaavan pohjakarttana käytetään Maanmittauslaitoksen maastokarttaa sekä numeerista kiinteistörekisterikarttaa.

2.3.

Maanomistus
Kaava-alue on Outokummun kaupungin omistuksessa. Kaksi osayleiskaavan
mukaista rakennuspaikkaa on vuokrattuna yksityisille. Niiden vuokra-aika loppuu 2020 vuoden lopussa.

2.4. Väestö ja työpaikat
Alueella tai sen vaikutusalueella ei ole työpaikkoja tai muuta elinkeinotoimintaa.
Lähin ympärivuotinen asuinpaikka kaava-alueelta länteen n. 200 metrin etäisyydellä.
2.5. Rakennettu ympäristö
Rakennuskanta
Molemmilla loma-asunnon rakennuspaikolla on mökki, sauna ja venevaja. Kaikki
rakennukset ovat pieniä.
Pienemmän loma-asunnon rakennuspaikan pinta-ala on 1330 m2. Rakennus on
myönnetty v. 1957
Toisen loma-asunnon rakennuspaikan pinta-ala 1430 m2. Rakennuslupa on
myönnetty v. 1957
Kaupungin työntekijöiden entisen vapaa-ajan viettopaikan pinta-ala on n. 1200
m2. Rakennuslupa on myönnetty vuonna 1964.
Kaikki em. mainitut rakennuspaikat ovat merkittävästi pienempiä kuin osayleiskaavassa oleva rakennuspaikan vähimmäispinta-ala 3000 m2.

Kuva 6 Kaavamuutoksen kohteena oleva kaupungin omistama rakennus

Liikenne
Liikennöinti Nälköniemi tilalle tapahtuu sen pohjoispuolella Itkonsalontieltä alkavaa Haapaniementietä pitkin. Nälkönniemi-tilata Itkonsalontielle on matkaa
n. 400 metriä. Kumpikin em. tie ovat yksityisteitä.
Läheisten yksityisteiden liikennöinti on vähäistä liittyen haja-asutusluonteiseen
asumiseen ja varsinkin kesällä myös virkistykseen ja lomailuun. Alueen läheisyydessä ei ole rakennettuja virkistysreittejä.
Palvelut
Kaava-alueella on kaupungin maksullisia venepaikkoja. Aluetta käytetään myös
melojien rantautumispaikkana. Käytännössä muut lähimmät palvelut ovat Outokummun keskustassa.
Yhdyskuntatekninen huolto
Alueella ei ole järjestettyä yhdyskuntateknistä huoltoa eikä huollon järjestämiseksi ole suunnitelmia.
2.6.

Luonnonympäristö

Alueella ei ole erityisen tärkeää elinympäristöä eikä sillä ole suojelualueita.
Alueen luonnonympäristö on pääosin muokattua metsätalousaluetta. Puustoa
on keskimäärin yli 200 m3/ha. Osa alueesta on kosteahkoa.

Kuva 7. Alueen maaperä. KMrM on moreenikumpuja joiden pääaines on hiekkamoreeni. Siniharmaa alue on saraturvetta ja vaalean ruskea alue on hiekkamoreenia.

Alueella ei ole luokitettuja pohjavesialueita.
Kaava-alue sijoittuu Juojärven itärannalle. Sen keskivedenkorkeus on
NN+100,77 m. Ylin vedenkorkeus on ollut NN+101,13 m ja alin NN+100,30 m.
Juojärveä säännöstellään voimatalouden tarpeita varten. Säännöstelyn ylä- ja
alarajan välinen korkeusero on 65 cm.
Juojärvi on suuri vähähumuksinen järvi (SVh). Juojärven vesi on myös hyvin niukkaravinteista.
Linnustosta ei ole mitään erityishavaintoja.
3. OSAYLEISKAAVAN MUUTOSEN TAVOITTEET JA OSALLISUUS
Yleistavoitteet
Kaavan laatimisen tavoitteena on mahdollistaa kaupungin omistaman lomarakennuskäytössä olevan rakennuspaikan muodostaminen itsenäiseksi rakennuspaikaksi. Tämä mahdollistaa rakennuspaikasta luopumisen.
Rakennuspaikka on alun perin rakennettu kaupungin työtekijöiden lomanviettopaikaksi. Viime vuosina se on ollut vuokrattuna yksityisille lyhytaikaisilla vuokrasopimuksilla. Osayleiskaavassa tämä rakennuspaikka on venevalkama-alueella,
LVV. Tämä kaavamerkintä ei mahdollista rakennuspaikan lohkomista eikä sillä
olevien rakennusten peruskorjausta.
Maakuntakaavan antamat tavoitteet
Osayleiskaavan muutosta ohjaa maakuntakaava. Maakuntakaavassa kaava-alue
on rantojen käytön kohdealueena. Merkinnällä osoitetaan Pohjois-Karjalan tärkeimmät suurvesistöt sekä erämainen Koillisen luontovyöhykkeen alue.
Suunnittelumääräyksen mukaan yksityiskohtaisemmassa suurvesistöjen suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota luonnonympäristön kestävään
käyttöön, vesihuollon järjestämiseen sekä rakentamisen soveltumiseen maisemaan.
Rantarakentamista mitoitettaessa on jätettävä riittävän suuret yhtenäiset rataalueet vapaaksi jokamiehenoikeudella tapahtuvaan rantojen käyttöön. Suurvesistöjen muunnetusta rantaviivasta tulee olla vapaata rantaviivaa noin 60 % ja
rakennettua rantaviivaa noin 40 %.
Osalliset
Osallisia ovat kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava
saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa
suunnittelussa käsitellään:

o
o
o
o
o
o
o

kaava-alueen ja lähiympäristön kiinteistönomistajat, asukkaat ja järjestöt
Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Outokummun luonnonystävät ry
kaupungin hallintokunnat ja yhtiöt
Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto
teknisten verkkojen haltijat
Pohjois-Karjalan pelastuslaitos

Osallisilla on mahdollisuus ilmasta kantansa kaavamuutoksen ja sen valmisteluaineistoon asiakirjojen ollessa nähtävillä.
Vireilletulo
Vireilletulosta ilmoitetaan samalla kun valmisteluaineisto asetetaan nähtäville.
Viranomaisyhteistyö
Aloitusvaiheen työneuvottelu pidettiin 12.12.2019 Pohjois-Karjalan ELY-keskuksessa.
4. OSAYLEISKAAVAN MUUTOKSEN SISÄLTÖ JA PERUSTELUT
Osayleiskaavan alueella on kolme loma-asunnon rakennuspaikkaa. Rakennuspaikat on osoitettu nykyisille paikoilla niitä suurentaen. Rakennuspaikkojen
pinta-alat ovat kaavaluonnoksessa 3000-4200 m2. Pinta-alat ovat Juojärven
osayleiskaavan mukaisia
Rakennusten etäisyys rantaviivasta on kaavaehdotuksessa 25 m. Tämä on pienempi kuin nykyisessä osayleiskaavassa oleva 30 metriä. Nykyiset päärakennukset ovat n. 10 metrin päässä rantaviivasta. Nykyisiä päärakennuksia voidaan korjata mutta uudet rakennukset pitää rakentaa kaavan mukaiseen etäisyyteen rantaviivasta.
Venevalkama- ja uimaranta-alue pienenee kaavassa uuden rakennuspaikan leikatessa siitä osan aluetta. Alueella on veneiden maapaikkoja. Uimarantaa alueella ei ole.
Maa- ja metsätalous alue pienenee loma-asuntojen suurenemisen vuoksi.
Kaavamääräykset:
Loma-asuntoalue (RA-3)
Omarantaisten loma-asuntojen rakentamiseen käytettävä alue. Numero
osoittaa rakennuspaikkojen enimmäismäärän.
Rakennuspaikan pinta-ala tulee olla vähintään 3000m² ja siihen tulee kuulua
rantaviivaa vähintään 40 metriä.
Rakennuspaikalle saa rakentaa enintään puolitoistakerroksisen loma-asunnon, saunan sekä talousrakennuksia, joihin ei venevajan katsota kuuluvan.

Rakennusten yhteinen kerrosala saa olla enintään 160 k-m². Rakennukset on
sijoitettava siten, että ne muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden ja että rakennusten ja rannan välissä on luonnonmukainen suojapuusto. Rakennuksen
etäisyyden rantaviivasta tulee olla vähintään 25 metriä ja alimman lattiatason vähintään yhden metrin ylävesirajaa korkeammalla.
Kun on kyseessä ennestään olevien rakennusten kuunnostaminen, voi rakennuslupaviranomainen poiketa edellä olevista kaavamääräyksistä, jos poikkeaminen ei vaikeuta huomattavasti kaavan toteuttamista.
Kerrosalaltaan enintään 20 m2:n saunarakennuksen saa sijoittaa 15 m etäisyydelle rantaviivasta.
Venevalkama- ja uimaranta-alue (LVV)
Alueelle saa rakentaa käyttötarkoituksen vaatimia laitteita ja rakennuksia
noudattaen kaavan tavoitteita ja määräyksiä.
Maa- ja metsätalousalue (MT-3)
Alue on tarkoitettu maa- ja metsätalouden harjoittamiseen. alueen rakennusoikeus on maanomistajakohtaisesti siirretty loma-asuntoalueille.
puustoa on käsiteltävä siten, että alueella on aina vähintään harvennettavassa taimikkovaiheessa oleva elinvoimainen puusto.
Jätevesien käsittelyn yleismääräykset osayleiskaavan muutosalueella
Jätevedet tulee käsitellä kaupungin ympäristösuojelumääräysten sekä terveys- ja ympäristöviranomaisten ohjeiden mukaisesti. Rakennuslupahakemukseen tulee liittää suunnitelma jätevesijärjestelmästä.
5. KAAVAN VAITUKUKSET
5.1 Yleistä
Kaavan vaikutukset ovat yleisesti ottaen vähäisiä, sillä kaavalla ainoastaan mahdollistetaan yhden entisen lomarakennuspaikan toimiminen jatkossakin lomarakennuspaikkana. Kaava ei synnytä yksittäisiä rakennuspaikkoja, jotka olisivat
merkittävästi irrallaan olevasta rakenteesta.
5.2 Maakuntakaavan suunnittelutavoitteiden toteutuminen
Kaavamuutos ei ole ristiriidassa maakuntakaavan rantojen käytön kehittämisen
periaatteen kanssa. Kaavassa on osoitettu yhtenäistä rakentamisesta vapaata
rantaviivaa.

5.3 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön
Kaavassa osoitetaan vain nykyiset rakennuspaikat. Kaavalla ei ole vaikutusta
olemassa olevaan rakennuskantaan.
5.4 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön
Vaikutukset luontoon ovat vähäiset, sillä rakennuspaikat ja venevalkama ovat
ollut ihmisen vaikutuksen alaisia jo vuosikymmeniä. Rakennuspaikkojen laajenemisen myötä luonnontilaiseen alueen määrä vähenee, mutta se ei heikennä
alueen luonnon monimuotoisuutta. Alueelta ei ole havaintoja uhanalaisia kasvitai eläinlajeista.
5.5 Vaikutukset pinta- ja pohjavesiin
Suunnittelualueet eivät sijaitse luokiteltua pohjavesialuetta. Suunnittelualueen
rakennuspaikoille ei saa sijoittaa vesikäymälää ja jätevedet tulee käsitellä kunnan rakennusjärjestyksen sekä terveys- ja ympäristöviranomaisten ohjeiden mukaisesti. Kaavalla ei ole merkittävää vaikutusta pinta- ja pohjavesiin.
5.6 Vaikutukset maisemaan
Kaavamuutos ei vaikuta rantojen luonnonmaisemaa koska rakennukset ovat jo
olemassa. Mahdolliset uudisrakennukset tulevat sijoittumaan kauemmaksi rantaviivasta, joten aikaa myöten maisema järveltä katsottaessa muuttuu virheämmäksi.
5.7 Taloudelliset vaikutukset
Kaavamuutoksella on taloudellisia vaikutuksia ainoastaan kaupungille. Kaupunki
voi myydä uuden rakennuspaikan koska siitä muodostuu itsenäinen lomarakennuksen rakennuspaikka.
5.8 Sosiaaliset vaikutukset
Kaavalla ei ole vaikutusta virkistystoimintaa koska venevalkaman alue säilyy
kaavassa.

6. TOTEUTUS
Kaavamuutoksen mahdollistama rakennuspaikka voidaan myydä, kun kaava on
saanut lainvoiman ja se on lohkottu. Kaavan toteuttaminen on kaupungin vastuulla.

7. SUUNNITTELUVAIHEET
Kaavamuutoksen vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos
Juojärven osayleiskaavan muutos Nälköniemen osalta on käynnistynyt kaupungin aloitteesta joulukuussa 2019. Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n mukainen
ilmoitus kaavan vireille tulosta julkaistaan 28.5.2020 Outokummun Seutu -lehdessä ja kaupungin www-sivuilla.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos pidetään nähtävillä
28.5.-22.6.2020. internetissä kaupungin www-sivuilla ja kaupungin kaavoituksessa, os. Hovilankatu 2 (käyntiaika sovittava etukäteen puhelimitse p.
0447559367)
Kaavaehdotus
Kaupunkirakennelautakunta päättää osayleiskaavaehdotuksen asettamisesta
nähtäville. Kaavaehdotus on nähtävillä 30 vuorokautta. Nähtävilläoloajasta ilmoitetaan Outokummun Seutu -lehdessä ja kaupungin www-sivuilla. Kaupunginvaltuuston päätettäväksi kaavaehdotus tullee vuoden 2020 aikana.
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