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KESKUSTA-ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN II-VAIHE
1

PERUS- JA TUNNISTETIEDOT
Asemakaavan laajennus koskee Kyykeri (1) kaupunginosan tiloja 309-406-126-28
ja 309-406-126-45.
Asemakaavan muutos koskee Kyykeri (1) kaupunginosan kortteleita 101-115, Raivionmäki (4) kaupunginosan kortteleita 401-405 Mustikkakorpi (2) kaupunginosan
kortteleita 201-215 ja 217, Räsälänmäki (5) kaupunginosan kortteleita 501-503 ja
505-508, Keskusta (7) kaupunginosan kortteleita 1 ja 701-714, Maitovaara (8)
kaupunginosan kortteleita 801-806 sekä maa- ja metsätalous-, katu-, jalankululle
varattuja katu-, tori-, puisto-, maantien, erityis-, lähivirkistys-, rautatie-, urheiluja virkistyspalvelujen alueita.
Asemakaavan muutoksella muodostuvat Outokummun kaupungin Kyykeri (1) kaupunginosan korttelit 101-115, Raivionmäki (4) kaupunginosan korttelit 401-402 ja
403-405 Mustikkakorpi (2) kaupunginosan korttelit 201-215 ja 217-219, Räsälänmäki (5) kaupunginosan korttelit 501-503 ja 505-508, Keskusta (7) kaupunginosan
korttelit 1 ja 701-714, Maitovaara (8) kaupunginosan korttelit 801-806 sekä katu-,
jalankululle ja polkupyöräilylle varatut katu-, tori-, puisto-, maantien, erityis-, lähivirkistys-, urheilu- ja virkistyspalvelujen ja yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien
rakennusten ja laitosten alueet.

KÄSITTELYVAIHEET:
Vireilletulo

kaupunkirakennelautakunta 25.9.2018 § 53

Nähtävillä

osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.–26.10.2018
luonnos __.__.–__.__.2019.
ehdotus __.__.–__.__.2019.

Hyväksyminen

Khall

__.__.201_.

Kvalt

__.__.201_.

1.1 Kaava-alueen sijainti
Suunnittelualue sijoittuu Outokummun keskusta-alueen luoteisosaan vanhaa kaivosta ympäröiville alueille. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 175 ha.
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Kuva 1.Suunnittelualueen likimääräinen rajaus (punainen katkoviiva).

1.2 Kaavan tarkoitus
Outokummun kaupungin keskusta-alueen asemakaavatilanne on tarkoitus tarkistaa
kokonaisuudessaan vaiheittain. Nyt kyseessä on tarkistamisen II-vaihe.
Asemakaava muutoksen tavoitteena on:
- ajantasaistaa asemakaava ja vähentää asemakaavojen lukumäärää
- huomioida toteutuneen maankäytön ja asemakaavan ristiriidat
- tarkistaa asemakaava-alueen tonttijaot, tehokkuusluvut ja rakennusoikeuden
määrä
- huomioida kulttuuriympäristön erityispiirteet
- yhtenäistää kaavamerkinnät ja huomioida suojelutarpeet
- tutkia mahdollisuuksia lisärakentamiseen
2

TIIVISTELMÄ

2.1 Asemakaavan muutoksen tarve
Kaava-alue sijoittuu Outokummun keskustan osayleiskaavan alueelle. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaavan vuonna 2015 ja se on saanut lainvoiman
24.11.2016. Osayleiskaava on ohjeena laadittaessa asemakaavamuutosta ja Outokummun keskustan osayleiskaava on hyvä perusta asemakaavatyölle. Suunnittelualueella on lukuisia eri aikana laadittuja asemakaavoja ja asemakaavan muutoksia
(noin 25 kpl) eri aikakausina 1960-luvulta lähtien. Asemakaavamuutoksella alueen
asemakaavatilanne pyritään ajantasaistamaan.
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2.2 Kaavaprosessin vaiheet
Kaavan vireille tulo: kaupunkirakennelautakunta 25.9.2018 § 53
Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu 24.9.2018.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 4.–26.10.2018
Yleisötilaisuus pidettiin 10.10.2018.
Kaavaluonnos nähtävillä __.__.–__.__.2019.
Kaavaehdotus nähtävillä __.__.–__.__.2019.
2.3 Asemakaavan toteuttaminen
Asemakaava voidaan toteuttaa, kun kaava on saanut lainvoiman.

3

LÄHTÖKOHDAT

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista
3.1.1 Alueen yleiskuvaus
Suunnittelualue sijoittuu Outokummun keskustaan Vanhaa Kaivosta ympäröiville
alueille. Alueen pinta-ala on noin 175 ha.
Alue on pääosin rakentunutta ja alueella sijaitsee mm. yksityisiä ja kunnallisia palveluita, asuinalueita sekä urheilu- ja virkistysalueita. Alueelle sijoittuu useita arvokkaita kulttuuriympäristö- ja rakennusperintökohteita. Alueen asemakaavan mukainen maankäyttö on lähes kokonaisuudessaan toteutunut.
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Kuva 2. Outokummun kaupungin keskusta-aluetta etelän suunnasta kuvattuna. Etualalla näkyy
Matovaaran urheilualuetta. (lähde: Keskusta-alueen osayleiskaavan selostus)

3.1.2 Luonnonympäristö
Suunnittelualue on pääosin rakennettua ympäristöä. Suunnittelualueen pohjoisrajalla on kuitenkin metsätalousaluetta ja lisäksi alueella sijaitsee useampia puisto- ja
viheralueita mm. Joensuunkadun molemmin puolin, Raivionmäellä ja Matovaaran
urheilualueen ympäristössä.
Alueen luontoarvot on selvitetty Outokummun keskusta-alueen osayleiskaavan laatimisen yhteydessä. Suunnittelualueella sijaitsee yksi osayleiskaavan luo-2-kohde:
Matovaaran lepakoiden ruokailualue. Merkinnän määräyksen mukaan Matovaaran
alueella tulee välttää ulkoilupolkujen valaistusta kesäaikaan (touko- ja elokuussa).
Suunnittelualueelta on tehty liito-oravahavainto vuonna 2017. Alueelle on tehty
3.4.2019 tarkentava liito-oravakartoitus. Kartoituksessa ei havaittu merkkejä liitooravasta. Suunnittelualueella on laajasti lehtipuuvaltaisia alueita, jossa liito-orava
todennäköisesti käy ruokailemassa, mutta lisääntymis- ja levähdysalueita ei löydetty.
Maisema
Outokumpu kuuluu Pohjois-Savon järviseutuun maisemallisessa maakuntajaossa.
Jyrkkäpiirteisen mäki- ja järviseudun järvet ja mäkiketjut ovat suuntautuneet luonteesta kaakkoon mannerjäätikön liikkeiden mukaisesti. Outokumpu kuuluu Outokummun mäkimaan maisema-alueeseen ja Outokummun kaupunki sijaitsee viljelyalankojen ympäröimällä kallioselänteellä, jolta avautuu paikoitellen kaukonäkymiä.
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Pohjavesi
Suunnittelualue ei sijaitse pohjavesialueella.
Maaperä ja kallioperä
Suunnittelualueen maaperä on pääosin moreenia (vaaleanpunainen alue alla olevassa kuvassa), mutta suuri osa suunnittelualueesta on myös kartoittamatonta
aluetta (valkoinen alue).

Kuva 3. Maaperäkartta. Ote keskusta-alueen osayleiskaavan selostuksesta.

Alueen kallioperä on pääosin kvartsikiveä ja sepentiniittiä.
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Kuva 4. Kallioperäkartta. Ote keskusta-alueen osayleiskaavan selostuksesta.
(vaal.punainen = mustaliuske, sininen = metagrauvakka, kiille-liuske, kiillegneissi, ruskea =
sepentiniitti, keltainen = kvartsikivi).

3.1.3 Rakennettu ympäristö
Suunnittelualue on pääosin rakentunutta. Rakentamattomia rakennuspaikkoja on
kortteleissa 101, 112, 110, 203, 218, 211, 502, 503, 507, 708 ja 805.
Suunnittelualueella sijaitsee mm. terveyskeskus, kirkko, kirjasto, kouluja, muita
palvelu- ja liikerakennuksia, urheilukenttiä sekä virkistysalueita. Alueella on myös
paljon omakotitalo-, rivitalo- ja kerrostalokortteleita.
Suunnittelualueen rakennuskantaan on vaikuttanut vahvasti Outokummun vanhan
kaivoksen toiminta ja suunnittelualueella sijaitseekin useita arvokkaita rakennuskulttuurialueita- ja kohteita, jotka ovat olleet mm. kaivoksen toimi- ja edustustiloja
ja työtekijöiden asuntoja ja virkistystiloja.
3.1.4 Kulttuuriympäristö
Arvokkaat kulttuuriympäristöt
Suunnittelualueen osa kuuluu Outokummun vanhan kaivosalueen ja Keretin kaivostornin valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön. Kohteen
kuvaus Museoviraston valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen (RKY) sivustolla:
”Outokummun vanha kuparikaivosalue on teollisuushistoriallisesti arvokas maamme
suurteollisen kaivostoiminnan alkuna. Vanhaan kaivosalueeseen liittyy 1950-luvulla
rakennettu Keretin kaivostorni, joka on merkittävä insinöörirakennustekniikan näyte ja toiminut esikuvana muille kaivoksille.
Suurin osa Outokummun kaivosalueen nykyisestä rakennuskannasta, mm. vanha
kaivostupa, murskaamo ja nostotorni, nostokonehuone ja rikastamo sekä vanha
voima-asema ovat kaivoksen suurtuotantokaudelta 1920-luvulta. Useimmat rakennuksista ovat arkkitehti W.G. Palmqvistin suunnittelemia. Vanha kaivoskonttori ja
sairaala ovat vuodelta 1913 ja uusi konttori vuodelta 1939, kaikki arkkitehti Uno
Ullbergin suunnittelemia.
Kaivos on ollut lähtökohtana sen ympärille kasvaneelle Outokummun taajamalle.
Kaivosalueen läheisyydessä on runsaasti työväenasuntoja eri kausilta. Kaivosalueeseen liittyy välittömästi kaivoksen johtajien asuinalue Raivionmäki.”
Rakennusperintö
Outokummussa taajaman kehittyminen liittyy vahvasti kaivostoiminnan alkamiseen
ja kehitykseen alueella. Outokummun kaivoksen kehittyessä alueelle rakennettiin
paljon tukitoimintoja ja Outokummun liikekeskustan kaupunkirakenne ja rakennuskanta muotoutuivat samassa yhteydessä pitkälti nykyiseen muotoonsa.
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Outokummun kaupungin osayleiskaavatyön yhteydessä alueelle on tehty kulttuurija rakennushistoriallisen selvitys (Piiparinen 2013). Suunnittelualueelle sijoittuu
useita arvokkaita rakennuksia ja aluekokonaisuuksia, jotka on esitetty alla olevassa
kuvassa sekä listassa. Kohteiden tarkemmat tiedot löytyvät selvityksen kohdekorteista, jotka ovat selostuksen liitteenä.

Kuva 5. Suunnittelualueen arvokkaat rakennuskohteet ja –alueet (ote Keskusta-alueen osayleiskaavasta.)

Valtakunnallisesti arvokkaat:
15. Kaivoksen entinen pääkonttori (1913)
16. Outokumpu Oy:n entinen pääkonttori (1936)
17. Sänkivaara (1939)

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Kaavaselostus (luonnos)

8 (40)

1.4.2019

Maakunnallisesti arvokkaat:
19. Yläsauna (1937)
21. Kyykerinkatu 3 (1957)
22. Kyykerinkatu 14 (1957)
24. Käärmetalo / Kiisukatu 13 (1955)
27. Hollola (1910-luvun alkupuolisko)
28. Kalmisto (1914)
31. Alatalo (1938)
32. Mökki (1939)
33. Lepistö (1926 tai 1927)
34. Korsu (1940)
35. Kallela (1910-luvun jälkipuolisko)
36. Italia (1936)
37. Abessiinia (1935)
38. Sänkivaaran sauna (1939)
44. Evankelisluterilainen kirkko (1955)
45. Paukku (1943)
46. Motti (1941)
47. Ilmaradan väliasemat (1930-luvun loppu)
Seudulliset arvokkaat:
57. Entinen Osuuskassan rakennus (1953)
58. Entinen Postitalo (1950)
59. Kummunkatu 22 (1950)
62. Entinen pappila (1957)
63. Kulttuurikeskus Marita (1957)
65. Entinen Oma-Avun liiketalo (1950)
69. Entinen rautatieasema (1920-luvun loppu)
73. Kyykeri 1 (1912)
74. Kyykeri 2 (1912)
101. Kyykerinkatu 10 (1960)
102. Kyykerinkatu 12 (1960)
Paikallisesti arvokkaat:
114. Hovilan päiväkoti (1940-luku)
117. Poikkikatu 7 (1965)
Miljöökohteet:
143. Outolamminkatu (143/104,127-138)
144. Kyykerin asuinalue (144/23,48,56,75-82,84-100,124-125)
150. Kallelan alue
152. Raivionmäki
153. Alatorin alue
154. Liikekeskusta (154/60-61,64,66-68,72,118,120-122,141)
156. Keskustan koillisrinne
157. Räsälänmäki
158. Mustikkakorpi
Muinaisjäännökset
Alueelta ei tunneta kiinteitä muinaisjäännöksiä.
3.1.5 Tekninen huolto
Alueen tiestö on rakennettu ja alue on vesihuollon ja sähköjohtoverkon piirissä.
Alue kuuluu pääosin Outokummun Energia Oy:n kaukolämpöverkostoon.
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3.1.6 Liikenne
Seututie 504 (Polvijärventie/Kuusjärventie) kulkee kaava-alueen eteläosassa koillisesta lounaaseen. Tien keskimääräiset liikennemäärät suunnittelualueen kohdalla
(ajoneuvoa/vrk) vuonna 2017 on esitetty alla olevassa kuvassa.
Suunnittelualueen keskeisimpiä katuja ovat lisäksi Kummunkatu, Joutenkatu, Sairaalakatu ja Joensuunkatu. Outokummun kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelman päivitystyö on valmistunut vuonna 2017.
Kummunkadun maanpäällisten ja -alaisten osien nykyaikaistaminen on osa vuosina
2017-2019 toteutettavaa Outokummun Digiväylä-hankekokonaisuutta, johon kuuluu infraosion lisäksi oppimisympäristöjen kehittämistä.

Kuva 6. Liikennemäärät suunnittelualueella ja sen läheisyydessä.

Alla olevassa kuvassa on esitetty osayleiskaavaan merkityt olemassa olevat ja ohjeelliset uudet kevyen liikenteen reitit, ulkoilureitit, ja moottorikelkkareitti
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Kuva 7. Ote keskusta-alueen osayleiskaavasta (reitistöt).

3.1.7 Ympäristöhäiriöt
Pilaantuneet maa-alueet
Suunnittelualueella sijaitsevat seuraavassa kuvassa esitetyt maaperän tilan tietojärjestelmän kohteet (MATTI). Punaisella ympyrällä merkityt kohteet on osoitettu
keskusta-alueen osayleiskaavassa.
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= ei kaava-alueella

= osoitettu osayleiskaavassa

Kuva 8. Maaperän tilan tietojärjestelmän kohteet suunnittelualueella.

Melu
Keskusta-alueen osayleiskaavassa on osoitettu seututie 504 (Polvijärventie/Kuusjärventie) ympärille melualue, jonka melutaso ylittää meluselvityksen mukaisella liikennemäärällä melutason ohjearvon (55 dB). Merkinnän määräyksen
mukaan melualueella sijaitsevan uuden asuinalueen ottaminen osayleiskaavan mukaiseen käyttöön on tarkoitettu perustuvaksi asemakaavaan, jonka toteuttamisen
edellytyksenä on tarkemman meluselvityksen laatiminen.
3.1.8 Maanomistus
Kaava-alueen kiinteistöt ovat pääosin Outokummun kaupungin ja yksityisten tahojen omistuksessa. Lisäksi Suomen valtio ja Outokummun seurakunta omistavat
pienet alueet.

3.2 Suunnittelutilanne
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
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Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (14.12.2017) koskevat seuraavia asiakokonaisuuksia:
- toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen
- tehokas liikennejärjestelmä
- terveellinen ja turvallinen elinympäristö
- elinvoimainen luonto-ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat
- uusiutumiskykyinen energiahuolto
Maakuntakaava
Suunnittelualueella ovat voimassa Pohjois-Karjalan vaihemaakuntakaavat 1.–4. 1.
vaihemaakuntakaava on vahvistettu vuonna 2007, 2. vaihe vuonna 2010, 3. vaihe
vuonna 2014 ja 4. vaihe vuonna 2016. Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040 laadinta on käynnissä ja työ on luonteeltaan kokonaismaakuntakaavan tarkistus eli
tavoitteena on ajantasaistaa maakuntakaava ja saattaa se yhdeksi kokonaisuudeksi.
Maakuntakaavassa suunnittelualue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi (A),
Outokummun keskusta on osoitettu seutukeskus-merkinnällä (C). Lisäksi alueelle
on osoitettu maakunnallisesti merkittäviä rakennetun kulttuuriympäristön alue ja
kohteita.

Kuva 9. Ote Pohjois-Karjalan yhdistelmämaakuntakaavasta (vaiheet 1-4).
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Yleiskaava
Outokummun keskusta-alueen osayleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa
15.6.2015. Kaavasta valitettiin, mutta Itä-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi valituksen ja kaava sai lainvoiman 24.11.2016. Yleiskaava ohjaa asemakaavan laadintaa.
Yleiskaavassa suunnittelualueelle kohdistuu seuraavia aluevarauksia ja kohdemerkintöjä:
- keskustatoimintojen alue (C)
- asuinrakentamisen alueita (AP, AK, AKR)
- palvelujen ja hallinnon alueita (PY, PK, P-1, P)
- matkailutoimintojen alue (RM)
- urheilu- ja lähivirkistysalueita (VU, VL)
- maa-ja metsätalousvaltaisia alueita (M, MU)
- laajoja kulttuuriympäristön suojeluun ja vaalimiseen liittyviä alueita sekä kohteita
(ma-rky, /s, sr, sk-1, sk-2)
- vaara-alue (sv-1) ja puhdistettavia/kunnostettavia maa-alueita (saa)
- luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue (luo-2)
- olemassa olevat ja uudet ohjeelliset kevyen liikenteen reitit sekä ulkoilureitit
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Kuva 10. Ote keskusta-alueen osayleiskaavasta. Suunnittelualueen likimääräinen rajaus keltaisella katkoviivalla.

Asemakaavat
Alueella on voimassa useita eri aikoina vahvistettuja asemakaavoja ja niiden muutoksia. Viimeisin muutos on Kummun koulun asemakaavan muutos vuonna 2015.
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Kuva 11. Ote Outokummun ajantasa-asemakaavasta.

Kuva 12. Kummun koulun alueen asemakaavan muutos
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Rakennusjärjestys
Outokummun kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.1.2015.
Pohjakartta
Pohjakarttana käytetään Outokummun kaupungin numeerista asemakaavan pohjakarttaa. Pohjakartta on tarkoitus päivittää keväällä 2019.
Selvitykset
Asemakaavan laadinnassa käytetään keskusta-alueen osayleiskaavoituksen yhteydessä laadittuja selvityksiä sekä osayleiskaavaa varten koottua aineistoa mm. yhdyskuntarakenteesta, väestöstä, maankäytöstä, palveluista, luonnonympäristöstä
ja maisemasta, kulttuuriperinnöstä sekä liikenneverkosta.
Osayleiskaavan laatimisen yhteydessä tehdyt selvitykset ja muu aineisto:
- Teemakartat: maaomistus, maaperäkartta, rakennuskanta, kaukolämpöverkko,
jätevesihuoltokartta, vesijohtotoiminta-alue, keskustan maankäyttösuunnitelma
1988, joukkoliikenne
- Outokummun liikenneturvallisuussuunnitelma 04/2011 (päivitys käynnissä)
- Luontoselvitys Ramboll (2012)
- Täydentävä luontoselvitys: kasvillisuustäydennykset (Ramboll 2012)
- Täydentävä luontoselvitys: lepakot, linnusto, liito-orava (Ramboll 2013)
- Maisema- ja kulttuuriympäristöselvitys (Ramboll 2013)
- Kulttuuri- ja rakennushistoriallisen selvityksen loppuraportti (Piiparinen 2013)
- Asuntoaluevaraukset liikenneverkon kannalta liikenneselvitys (Ramboll 2013)
- Outokummun taajaman kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet (Piiparinen
2013)
- Tarkentava liito-oravakartoitus (FCG Suunnittelu- ja tekniikka Oy 2019)
4
4.1

ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET
Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Asemakaavasuunnittelu käynnistettiin syksyllä 2018. Kaavan tuli vireille ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin nähtäville kaupunkirakennelautakunnan
päätöksellä 25.9.2018 § 53

4.2 Asemakaavan tavoitteet
Kaava-alue sijoittuu Outokummun keskustan osayleiskaavan alueelle. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaavan vuonna 2015 ja se on saanut lainvoiman
24.11.2016. Osayleiskaavan on ohjeena laadittaessa asemakaavamuutosta.
Suunnittelualueella on lukuisia eri aikana laadittua asemakaavoja ja asemakaavan
muutoksia (noin 25 kpl) eri aikakausilta 1960-luvulta lähtien. Asemakaavamuutoksella alueen asemakaavatilanne pyritään ajantasaistamaan.
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on:
- ajantasaistaa asemakaava ja vähentää asemakaavojen lukumäärää
- huomioida toteutuneen maankäytön ja asemakaavan ristiriidat
- tarkistaa asemakaava-alueen tonttijaot, tehokkuusluvut ja rakennusoikeuden
määrä
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- huomioida kulttuuriympäristön erityispiirteet
- yhtenäistää kaavamerkinnät ja huomioida suojelutarpeet
- tutkia mahdollisuuksia lisärakentamiseen
4.3 Osallistuminen ja yhteistyö
4.3.1 Osalliset
Osallisia ovat alueen maanomistajat ja asukkaat sekä muut, joiden oloihin kaava
saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia ovat myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa kaavoitus käsittelee.
Maanomistajat, asukkaat

- suunnittelualueella ja lähialueilla asuvat ja
työskentelevät ihmiset
- maanomistajat
- osakaskunnat

Viranomaiset

- Pohjois-Karjalan ELY -keskus, ympäristö ja
luonnonvarat vastuualue
- Pohjois-Savon ELY -keskus, liikenne- ja infrastruktuuri
vastuualue
- Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
- Pohjois-Karjalan pelastuslaitos
- Pohjois-Karjalan ympäristöterveys
- Museovirasto
- Liikennevirasto
- Turvallisuus ja kemikaalivirasto

Kaupungin luottamuselimet
ja hallintokunnat

- Kaupunkirakennelautakunta
- Kaupunkirakennelautakunnan rakennus- ja
ympäristöjaosto

Muut yhteisöt

-

Outokummun
Outokummun
Outokummun
Outokummun
Jätekukko Oy

Energia Oy
luonnonystävät ry
omakotiyhdistys ry
yrittäjät ry

4.3.1 Vireilletulo
Kaavan vireilletulosta ilmoitettiin osalllistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville
asettamisen yhteydessä 4.10.2018.
4.3.2 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely
Osallisilla on mahdollista ottaa kantaa kaavaluonnokseen ja -ehdotukseen niiden ollessa nähtävillä. Yleisötilaisuuksia järjestetään aloitus- ja luonnosvaiheissa.
Osalllistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 4.–26.10.2018. Yleisötilaisuus pidettiin 10.10.2018. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin 8 osallisen mielipidettä. Vastine mielipiteisiin on kaavaselostuksen liitteenä. Mielipiteen on otettu
huomioon siinä määrin kuin kaavalle asetettavat tavoitteet sen mahdollistavat.
Kaavaluonnos nähtävillä __.__.–__.__.201_.
Kaavaehdotus nähtävillä __.__.–__.__.201_.
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TÄYDENNETÄÄN PROSESSIN EDETESSÄ
4.3.3 Viranomaisyhteistyö
Viranomaisilta pyydetään lausunnot kaavaluonnoksesta ja -ehdotuksesta. Neuvotteluja järjestetään tarpeen mukaan.
Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu järjestettiin 24.9.2018.
OAS:stä saatiin kahdeksan lausuntoa. Yhteenvedot lausunnoista ja mielipiteistä on
kaavaselostuksen liitteenä. OAS on täydennetty lausuntojen perusteella.
TÄYDENNETÄÄN PROSESSIN EDETESSÄ
5

ASEMAKAAVAN KUVAUS

5.1 Kaavan rakenne
Asemakaava ratkaisu pohjautuu voimassa olevaan Outokumman keskusta-alueen
asemakaavaan ja uuden yleiskaavan ratkaisuihin. Voimassa olevan asemakaavan
rakennetta ei ole muutettu.
5.2 Muutokset kortteleittain voimassa olevaan asemakaavaan
Seuraavissa kuvissa on esitetty keskeisimmät muutokset kortteleittain. Punaisella
reunuksella olevat kuvat ovat otteita vanhasta kaavasta ja sinisellä olevat uudesta
kaavasta.

Kortteli 108
- YO -> P,
- osa YO alueesta muutettu VLalueeksi,
- osoitettu latu
- osoitettu sk-2- alue yleiskaavan
mukaisesti
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Kortteli 108a
- uusi AO Kyykerinkadun pohjoispuolelle

Korttelit 401, 402, 404, 405
- E->VL
- AO-2 -> AO merkintöjen yhtenäistäminen,
- AL->AO
- korttelin 404 laajennus,
- Keretintien aluerajojen tarkentaminen
- ilma- ja maanalaisten johtojen tarkentaminen ja puutuvien osoittaminen,
- Raivionpolun linjauksen tarkentaminen olevan tilanteen mukaisesti,
- ladun osoittaminen

- osoitettu km-1-, sk-1- alueet
yleiskaavan mukaisesti
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Kortteli 102
- osoitettu uusi AO rakennuspaikka (osaksi korttelia
102),
- M-alue kumottu,
- tarkennettu korttelin 102
rakennuspaikkojen numerointia.

Kortteli 203
-YL->AP
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Suunnittelualueen
pohjoisosa
- M-alue kumottu,
- katualuetta lyhennetty niin, että se
loppuu AO-alueen
reunaan.

Kortteli 109
- AK (osa)-> ALK
- VP-> AO
-osoitettu suojeltava rakennus, sr-3
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Kortteli 115
- KT-> P
-osoitettu suojeltava rakennus, sr-3

Kortteli 217
- VP-> VL
- AK-> AO
- Trustedtinpuisto ja Sortumanpuisto: vanhan
rautatien pohja osoitettu s-2
- osoitettu kaapeli
- osoitettu sv-1-, km-1-, sk-1- ja sk-2- alueet
yleiskaavan mukaisesti
- osoitettu muuntamon paikka et-1
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Korttelit 218 ja 219
- osoitettu uusi AO-kortteli 218 (2
uutta rakennuspaikkaa),
- Lavapuistoon osoitettu leikkipaikka (le) toteutuneen tilanteen
mukaisesti,
- E-> VL ja AP, uusi kortteli 219
toteutuneen tilanteen mukaisesti,
- uusi katu Taipaleentie olevan
tilanteen mukaisesti,
- osoitettu muuntamon paikka et-1
- osoitettu suojeltavia rakennuksia, sr-3
-osoitettu saa-1 yleiskaavan mukaisesti
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Kortteli 505
- KT-> C
- YK-> AO
- PI->VP
- osoitettu km-1- ja sk-1- alueet yleiskaavan
mukaisesti
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Korttelit 502, 507 ja 508
- osoitettu yht. 4 uutta APrakennuspaikkaa kortteleihin
502 ja 507, kaksi kumpaankin
- Rasalankatu on pidennetty
pohjoiseen palvelemaan uusia
rakennuspaikkoja
- Laaksontie jatkettu ent.
Louhelankatuun ja ent. Louhelankadun loppuosa -> VL
- osoitettu km-1- ja sk-2alueet yleiskaavan mukaisesti
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Kortteli 501
-YV+AM -> ALK
-APL-> LHA
-ALA -> AL-3

Kortteli 503
- E/s->AL ja AP (3 rakennuspaikkaa)
- YH1-> C
- YO->P-1
- osoitettu km-1- ja sk-2- alueet sekä suojeltavat
rakennukset sr-3 yleiskaavan mukaisesti
- yleiselle jalankululle varattu osa-alue poistettu
tarpeettomana
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Kortteli 705
- ALK->
1. rakennuspaikka-> VP,
3. rakennuspaikka -> AR,
- AP->LPA
- osoitettu muuntamon paikka et-1
- osoitettu suojeltavat rakennukset sr-3 yleiskaavan mukaisesti
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Kortteli 710
- ALK (osa) -> K,
- AP-> LPA,
- YH-> ALK,
- osoitettu sk-2- alue yleiskaavan
mukaisesti
- korttelin 711 viereen yleisen jalankulun alueelle osoitettu ET-alue

´

¨
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Korttelit 709 ja 713
- saa-1 –alue poistettu,
- korttelin poikki kulkeva länsiitäsuuntainen ohjeellinen yleiselle jalankululle ja pyöräilylle varattu osa-alue (pp) on poistettu,
- ohjeellinen yleiselle jalankululle varattu osa-alue on osoitettu
korttelin 713 luoteisosaan, jalankululle ja pyöräilylle varattu
osa-alue on osoitettu korttelin
713 koillisosaan kirjaston ja
koulun väliin.
-LR-> AO (5 rakennuspaikkaa
toteutuneen tilanteen mukaisesti
ja 1 uusi)

Korttelit 802, 803, 804 ja 805
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-

AO-1-> AL
YU-aluetta laajennettu VU alueelle,
VL-1 -> VU-1
YU-alueen pohjois-eteläsuuntaisesti on osoitettu pp-osa-alue
Y->AP (alue kavennettu)
MT-> VL
LPA-alueen rajausta on hieman tarkennettu
Urheilukatu ja Kiekkopolku poistettu tarpeettomina
sk-2- alue on osoitettu yleiskaavan mukaisesti
osoitettu seveso-alue
merkitty kl-kaukolämpörasite

30 (40)
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Edellä kuvattujen muutosten lisäksi kaava-alueelle on tehty mm. seuraavia pienempiä
muutoksia:
-

Korttelialueiden rajauksia on tarkennettu päivitettyjen kiinteistörajojen mukaisesti.
Katualueiden rajauksia on tarkennettu.
Rakennusalueiden rajoja on muutettu.
Kulttuuriympäristöt ja kohteet on osoitettu yleiskaavan mukaisesti.
Kaavamerkintöjä- ja määräyksiä on yhtenäistetty.

5.2.1 Mitoitus
Rakennusoikeutta on osoitettu yhteensä 289 405 k-m2. Aluevaraukset, niiden pinta-alat ja rakennusoikeus ilmenevät oheisesta taulukosta.
Aluevaraus

Pinta-ala
[ha]

Kerrosala
[k-m2]

Tehokkuus
[e]

AK

1,7637

6714

0,38

AL

3,4227

2627

0,08

AL-2

0,5453

3272

0,6

AL-3

0,4237

2119

0,5

7,7484

41506

0,54

54,0431

114962

0,21

ALK
AO
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AO/s-1

0,4411

300

0,07

AP

13,2534

32431

0,24

AR

5,7805

16784

0,29

C

1,3044

7973

0,61

ET

0,0113

0

0

Jalankululle varattu katu/tie.

0,8216

0

0

K

0,6482

5186

0,8

22,3168

0

0

0,193

0

0

LHA

0,179

0

0

LPA

1,2112

0

0

LT

1,0247

0

0

MUUT (Kumottavat alueet)

7,4504

0

0

P

1,2837

3851

0,3

Katu.
Katuaukio/tori.

P-1

0,8298

4149

0,5

VL

24,6957

0

0

VP

1,5829

0

0

VU

2,093

100

0

14,6157

200

0

VU-1
YK

0,8671

4538

0,52

YO

3,6745

22047

0,6

YS

1,5738

7869

0,5

YU

1,5971

12777

0,8

pp

0,2419

0

0

pp/t

0,0448

0

0

-------------------------------------------------------------------------------Kaikki

175,6825

289405

0,16

5.2.2 Palvelut
Suunnittelualue käsittää osan Outokummun keskusta-alueesta. Suunnittelualueella
sijaitsee mm. terveyskeskus, kirjasto, kouluja sekä muita palvelu- ja liikerakennuksia. Kaavalla on osoitettu keskustatoimintojen korttelialueita, joille voi sijoittua
myös uutta palvelurakentamista. Alueella olevat palvelut on huomioitu kaavaratkaisussa.
5.2.3 Korttelialueet
AK Asuinkerrostalojen korttelialue
Kaavassa on osoitettu voimassa olevan asemakaavan mukaisesti rakennetut kerrostaloalueet. Lisäksi korttelin 109 rakennuspaikan 2 merkintä on muutettu yhdistettyjen liike- ja asuntokerrostalojen korttelialueesta (ALK) asuinkerrostalojen korttelialueeksi.
AP Asuinpientalojen korttelialue
Kaavassa asuinpientalojen korttelialueita on osoitettu seuraavasti:
-korttelissa 203 YL-alue on osoitettu AP-alueeksi (1 toteuttamaton rakennuspaikka)
-korttelissa 219 osa E-alueesta on osoitettu AP-alueeksi (4 rakennuspaikkaa toteutuneen tilanteen mukaisesti)
-korttelissa 704 AP-alue on osoitettu voimassa olevan kaavan ja toteutuneen tilanteen mukaisesti
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-kortteleissa 503, 701-703 ja 710 merkintöjen yhtenäistämiseksi entiset AORalueet on osoitettu AP-alueiksi
-kortteleissa 502 ja 507 osa VP-alueesta on osoitettu AP-alueeksi (2 uutta rakennuspaikkaa molempiin kortteleihin)
-korttelissa 503 osa E/s-alueesta on muutettu AP-alueeksi (3 toteuttamatonta rakennuspaikkaa)
-korttelissa 805 osa Y-alueesta on muutettu AP-alueeksi (1 toteuttamaton rakennuspaikka)
AR Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue
Toteutuneet rivitaloalueet ja rakennuspaikat on osoitettu kaavassa AR-alueeksi.
AR-alueita on kortteleissa 108, 110, 112, 113, 114, 502, 505, 705 ja 709.
AO Erillispientalojen korttelialue
Toteutuneet omakotialueet ja rakennuspaikat on osoitettu erillispientalojen korttelialueiksi. Muutokset voimassa olevaan kaavaan verrattuna ovat vähäiset: kortteliin 218 on osoitettu 2 uutta rakennuspaikkaa ja korttelissa 713 LR-alue on muutettu AO-alueeksi, jossa on 5 rakennuspaikkaa toteutuneen tilanteen mukaisesti ja
yksi uusi rakennuspaikka. Lisäksi merkintöjä on yhtenäistetty vanhaan kaavaan
verrattuna.
AO/s-1 Erillispientalojen korttelialue, jolla ympäristö säilytetään. Mahdollinen lisärakentaminen on sopeutettava jo olevaan rakennuskantaan.
Merkinnällä on osoitettu voimassa olevan kaavan mukaisesti rakennuspaikka 2
korttelissa 505.
ALK Yhdistettyjen liike- ja asuntokerrostalojen korttelialue
Merkinnällä on osoitettu voimassa olevan kaavan mukaisesti yhdistettyjen liike- ja
asuntokerrostalojen alueet kortteleihin 502, 701-703, 705-707, 710-712
ja 714. Lisäksi ALK-alueiksi on osoitettu korttelin 501 rakennuspaikat 5 ja 4, jotka
voimassa olevassa asemakaavassa on osoitettu merkinnöillä YV ja AM.
AL-2 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue
Korttelialueelle saa rakentaa teollisuustilaa ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomalle
teollisuudelle; enintään kuitenkin puolet koko rakennettavasta kerrosalasta.
Merkinnällä on osoitettu rakennuspaikat 1 ja 2 korttelissa 708 ja rakennuspaikka 6
korttelissa 704 voimassa olevan kaavan mukaisesti.
AL-3 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa
linja-autoaseman.
Linja-autoasema korttelin 501 rakennuspaikalla 2 on osoitettu asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi, jolle saa sijoittaa linja-autoaseman.
P Palvelurakennusten korttelialue
Palvelurakennusten korttelialueeksi on osoitettu kortteli 115, jossa sijaitsee majatalo sekä korttelin 108 rakennuspaikka 7, jossa on aiemmin toiminut koulu ja joka
on voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu merkinnällä YO. Kortteli 115 on
osoitettu voimassa olevassa kaavassa toimistorakennusten korttelialueeksi (KT).
P-1 Palvelu- ja asuinrakennusten korttelialue.
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Alue on tarkoitettu yksityisiä ja julkisia palveluita, palveluasumista ja asumista varten.
Merkinnällä on osoitettu korttelin 503 rakennuspaikka 2, jossa sijaitsee hoivakoti.
Alue on voimassa olevassa kaavassa osoitettu merkinnällä YO.
YK Kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialue
Merkinnällä on osoitettu korttelissa 503 Outokummun kirkko ja korttelissa 708 helluntaiseurakunnan rukoushuone.
YU Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue
Merkinnällä on osoitettu korttelissa 804 urheilutalon, uimahallin ja Outokumpuhallin
alue. Outokumpuhalli sijoittuu voimassa olevassa kaavassa VU-alueelle.
YO Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue
Merkinnällä on osoitettu Kummun koulun alue korttelissa 713.
YS Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialue.
Merkinnällä on osoitettu Outokummun terveysasema korttelissa 210.
C Keskustatoimintojen korttelialue
Korttelin 505 rakennuspaikka 1 ja korttelin 503 rakennuspaikka 3 on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi. Korttelissa 505 sijaitsee suojeltava rakennus, Kaivoksen
entinen pääkonttori ja korttelissa 503 valtion vanhoja virastorakennuksia. Voimassa olevassa kaavassa korttelin 505 alue on osoitettu toimistorakennusten korttelialueeksi (KT) ja korttelin 503 alue merkinnällä YH1.
Alueet on osoitettu C-alueeksi, koska rakennusten tuleva käyttö ei ole tiedossa ja
kaavamerkinnällä ei haluta rajoittaa tulevaa mahdollista käyttöä.
K Liike- ja toimistorakennusten korttelialue
Korttelin 710 rakennuspaikka 1 on osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi toteutuneen tilanteen mukaisesti. Alueella sijaitsee päivittäistavarakauppa.
Voimassa olevassa kaavassa alue on osoitettu merkinnällä ALK.
LHA Henkilöliikenneterminaalin korttelialue
Merkinnällä on osoitettu linja-autoaseman pysäkkialue korttelissa 501. Voimassa
olevassa kaavassa alue on osoitettu merkinnällä APL.
LPA Autopaikkojen korttelialue
Matovaaraan urheilualueen viereen kortteliin 804 ja kortteliin 505 on osoitettu autopaikkojen korttelialue voimassa olevan kaavan ja toteutuneen tilanteen mukaisesti. Lisäksi korttelissa 710 AP-alue ja korttelissa 705 suurin osa AP-alueesta on
muutettu LPA-alueeksi toteutuneen tilanteen mukaisesti.
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5.2.4 Muut alueet
VP Puisto
Puistoiksi on osoitettu alueita kortteleiden 714, 705, 505 (Pappilanpuisto), 218 (Lavapuisto), 111 (Norjan puisto), 114 (Nostopuisto) ja 113 (Hökkelönpuisto) yhteydessä.
VL Lähivirkistysalue
Rakentamisen ulkopuoliset alueet kortteleiden 108,110, 208, 202 ja 806 yhteydessä sekä laajemmat alueen Raivionmäen, Räsälänmäen ja Mustikkakorven alueilla
on osoitettu lähivirkistysalueiksi. Raivionmäen alue ja osa Mustikkokorven alueesta
on osoitettu voimassa olevassa kaavassa erityisalue-merkinnällä (E).
VU Urheilu- ja virkistyspalveluiden alue
Merkinnällä on osoitettu Kyykerin kentän alue voimassa olevan kaavan mukaisesti.
VU-1 Urheilu- ja virkistyspalveluiden alue
Alueen metsänhoidossa tulee huomioida alueella sijaitseva lepakoiden ruokailualue.
Merkinnällä on osoitettu Matovaaran urheilualue kokonaisuudessaan. Voimassa olevassa kaavassa alue on osoitettu osin lähivirkistysalueeksi (VL-1).
LT Maantien alue
Suunnittelualueelle sijoittuva seututie 504:n (Polvijärventie/Kuusjärventie) osa on
osoitettu maantien alueeksi voimassa olevan kaavan mukaisesti.
ET Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue.
Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue on osoitettu
korttelin 711 yhteyteen toteutuneen tilanteen mukaisesti.

5.2.5 Kulttuuriympäristö
s-2 Suojeltava alueen osa
Alueella sijaitsevat teollisuushistoriallisesti arvokkaat rakenteet ja niiden jäännökset muokattuine ympäristöineen tulee säilyttää. Maankäyttösuunnitelmista on neuvoteltava Museoviraston kanssa.
Trustedtinpuiston ja Sortumanpuiston vanhan rautatien pohja on osoitettu suojeltavana alueen osana.
sr-3 Suojeltava rakennus, jolla huomattavaa rakennus- tai kulttuurihistoriallista tai maisemallista arvoa.
Kohdetta ei saa purkaa, eikä sen ulkoasua muuttaa siten, että kohteen arvokkaat
ominaispiirteet tuhoutuvat. Museoviranomaiselle tulee varata tilaisuus lausunnon
antamiseen ennen rakentamista koskevan lupa-asian ratkaisemista.
Merkinnällä on osoitettu yleiskaavan mukaisesti suojeltavat rakennukset, jolla on
huomattavaa rakennus- tai kulttuurihistoriallista tai maisemallista arvoa. Luettelu
kohteista on kohdassa 3.1.4..
sr-2 Suojeltava rakennus.
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Historiallisesti/kultuurihistoriallisesti/rakennustaiteellisesti/kaupunki- tai kyläkuvan
kannalta arvokas rakennus/rakennuksen osa. Rakennukset tulee säilyttää ulkoasultaan mahdollisuuksien mukaan alkuperäisessä muodossaan, eikä rakennuksia saa
purkaa.
Kummun koulun vanha osa on merkitty suojeltavana rakennuksena.
km-1 Valtakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö
Alueen suunnittelussa, rakentamisessa ja ympäristön hoidossa on huomioitava
kulttuuriympäristön vaaliminen, kulttuuriarvojen turvaaminen ja ominaispiirteiden
säilyttäminen. Uudisrakentaminen on sopeuduttava sijoitukseltaan, mittasuhteiltaan ja tyyliltään arvokkaaseen kulttuuriympäristöön. Ympäristöön merkittävästi
vaikuttavista hankkeista tulee neuvotella museoviranomaisten kanssa.
Outokummun vanhan kaivoksen RKY-alue on osoitettu valtakunnallisesti merkittävänä kulttuuriympäristönä.
sk-1 Kulttuurihistoriallisesti arvokas alue, jonka taajamakuvalliset, historialliset ja rakennustaiteelliset arvot tulee säilyttää.
Korjausrakentamisessa ja ympäristön suunnittelussa on mahdollisuuksien mukaan
palautettava rakennusten ja ympäristön alkuperäiset piirteet. Täydennys- ja korjausrakentamisessa on noudatettava alueen tyypillistä rakennustapaa ja mittakaavaa.
Merkinnällä on osoitettu kulttuurihistoriallisesti arvokkaat alueet yleiskaavan mukaisesti.
sk-2 Alue, jolla on kulttuurihistoriallisia ja taajamakuvallisia arvoja. Rakennuksiin ja ympäristöön kohdistuvat toimenpiteet tulee suunnitella siten, että alueen
kulttuurihistoriallinen ja taajamakuvallinen arvo säilyy. Täydennys- ja korjausrakentamisessa on noudatettava alueelle tyypillistä rakentamisen tapaa ja mittakaava.
Merkinnällä on osoitettu yleiskaavan mukaisesti alueet, joilla on kulttuurihistoriallisia ja taajamakuvallisia arvoja.
5.2.6 Kunnallistekniikka
Suunnittelualueella olevat vesi- ja viemärilinjat, sähkölinjat, muuntamot ja kaukolämpölinjat on osoitettu omilla merkinnöillä olevan tilanteen mukaisesti.
Uusien viemäri- tai vesijohtojen varauksia ei ole osoitettu.
Uusia katualueita ei ole osoitettu. Olemassa olevien rajauksia on tarkistettu, Matovaaran alueella Urheilukatu ja Kiekkopolku on poistettu tarpeettomina, Räsälänmäellä Räsälänkatu on pidennetty pohjoiseen palvelemaan uusia rakennuspaikkoja ja
Laaksontietä on jatkettu entiseen Louhelankatuun ja entisen Louhelankadun loppuosa muutettu osaksi lähivirkistysaluetta sekä Mustikkakorvessa on osoitettu uusi
katu, Taipaleentie, olevan tilanteen mukaisesti.
Alueelle sijoittuva ulkoilureitti on osoitettu nykyisen tilanteen mu8kaisesti.
Hulevesien käsittelystä on annettu yleismääräys: Asuinalueilla hulevedet on
imeytettävä tonteilla, mikäli alueella ei ole sadevesi- verkostoa.
5.2.7 Ympäristöhäiriöt
seveso Seveso II direktiivin mukainen konsultointivyöhyke
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Merkintä liittyy T/kem -merkinnällä osoitettuihin laitoksiin, joita koskee Seveso IIdirektiivi 96/82/EU vaarallisten aineiden aiheuttaman onnettomuusriskin torjunnasta.
Merkinnällä on osoitettu yleiskaavan mukaisesti Seveso II direktiivin mukainen
konsultointivyöhyke, joka sijoittuu kaava-alueen eteläosaan.
saa-1 Puhdistettava/kunnostettava maa-alue
Ennen rakennusluvan myöntämistä alueen pilaantuneisuus on selvitettävä ja tarvittaessa puhdistettava ennen rakentamiseen aloittamista.
Merkinnällä on osoitettu puhdistettavat/kunnostettavat maa-alueet yleiskaavan
mukaisesti.
sv-1 Vaara-alue
Rakennusjärjestyksen 10.6 §:n mukaisesti luvanvaraiseen rakentamiseen kaivostoiminnan vaikutusalueella tulee olla kaivosoikeuden haltijan tai kaivosoikeuden
rauettua kaivosrekisteriin merkityn viimeisen kaivosoikeuden haltijan suostumus.
Kaivostoiminnan vaikutusalueet, joihin kuuluvat louhinta-alueiden yläpuoliset alueet suoja-alueineen ja rikastushiekka-alueet on osoitettu rakennusjärjestyksen liitteenä olevalla kartalla.
Merkinnällä on osoitettu yleiskaavan mukaisesti vanhan kaivoksen kaivostoiminnan
vaikutusalue.
Melu
Kaavan yleismääräyksissä on annettu määräys koskien meluntorjuntaa: Rakennukset tulee toteuttaa siten, että ulkoa kantautuvasta melusta aiheutuva melutaso ei
sisätiloissa päivällä ylitä arvoa LAeq 35 dB(A) eikä yöllä arvoa LAeq 30 dB(A).
Asuinalueet tulee toteuttaa siten, että liikenteestä aiheutuva melutaso ei oleskeluun tarkoitetulla piha-alueella ylitä päivisin (klo 7-22) arvoa LAeq 55 dB(A) eikä
öisin (klo 22-07) arvoa 50 LAeq.
5.2.8 Yleiset määräykset
1. Asuinrakennus on rakennettava vähintään neljän metrin päähän tontin rajoista
ja talousrakennus vähintään kahden metrin päähän tontin rajoista.
2. Korttelialueelle voi sijoittaa muuntamoita, pumppaamoita, kunnallisteknisiä johtoja yms. teknisiä laitteita.
3. Laajennettaessa olemassa olevaa asuinrakennusta tulee säilyttää alkuperäisen
rakennuksen luonne ja alueelle tyypillinen väritys.
4. Rakennukset tulee toteuttaa siten, että ulkoa kantautuvasta melusta aiheutuva
melutaso ei sisätiloissa päivällä ylitä arvoa LAeq 35 dB(A) eikä yöllä arvoa LAeq 30
dB(A). Asuinalueet tulee toteuttaa siten, että liikenteestä aiheutuva melutaso ei
oleskeluun tarkoitetulla piha-alueella ylitä päivisin (klo 7-22) arvoa LAeq 55 dB(A)
eikä öisin (klo 22-07) arvoa 50 LAeq.
5. Maanteihin rajoittuvilla tonteilla asuinhuoneiden ilmanvaihtoventtiilejä ei saa sijoitaa maantien puolelle. Asuinrakennukset on sijoitettava niin, että ne suojaavat
piha-aluetta liikenteen melulta.
6. Muilla kuin asumiseen varattavilla tonteilla saadaan rakentaa asuntoja kiinteistönhoidon kannalta tarvittavaa henkilöstöä varten.
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7. Asuinalueilla hulevedet on imeytettävä tonteilla, mikäli alueella ei ole sadevesiverkostoa.
8. Autopaikkoja koskevat määräykset:
Erillispientalojen tonteilla on varattava 1.5 autopaikkaa asuntoa kohden kuitenkin vähintään 2 autopaikkaa tonttia kohden.
Rivi- ja kytkettyjen pientalojen tonteilla on varattava 1,25 autopaikkaa asuntoa
kohti.
Kerrostalojen tonteilla on varattava yksi autopaikka kutakin asuinkerrosalan 85
k-m2 kohti.
Liike- ja myymälärakennusten tonteilla on varattava yksi autopaikka kerrosalan
alkavaa 50 k-m2 kohti.
Yleisten rakennusten tonteilla on varattava yksi autopaikka kahta työvuorossa
olevaa työntekijää kohti.
Kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten tonteilla on varattava yksi
autopaikka 6 yleisöpaikkaa kohti ja yksi autopaikka kahta työvuorossa olevaa
työntekijää kohti.
Autopaikkaa ei saa sijoittaa kahta metriä lähemmäs naapuritontin rajaa eikä
kahdeksaa metriä lähemmäs asuinrakennuksen ilmanvaihtoventtiileitä tai avattavaa ikkunaa.
9. sk-2 -alueella rakennusten julkisivujen korjauksessa tulee noudattaa Museoviraston korjauskortiston ohjeita.

5.3 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen
Asemakaavan muutoksella ei ole osoitettu uusia ympäristöhäiriötä aiheuttavia toimintoja suunnittelualueelle. Alueella sijaitsevat puhdistettavat ja kunnostettavat
alueet, ympäristöriskejä aiheuttavan laitoksen konsultointivyöhyke (seveso) ja
vanhan kaivoksen kaivostoiminnan vaikutusalue (sv-1) on osoitettu kaavassa.
Alueen kulttuuri- ja rakennushistoriallisesti arvokkaat rakennukset ja -alueet on
osoitettu omilla merkinnöillään.
Suunnittelualueella on laajoja urheilu- ja virkistysalueita, eikä asemakaavan muutoksilla ei ole merkittävää vaikutusta alueiden viihtyvyyteen tai virkistyskäyttöön.

5.4 Kaavan vaikutukset
5.4.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja yhdyskuntarakenteeseen
Asemakaava on Outokummun keskusta-alueen osayleiskaavan tavoitteiden ja periaatteiden mukainen ja asemakaava päivitetään vastaamaan toteutunutta tilannetta.
Alue on rakennettua aluetta. Yhdyskuntarakenteessa ei tapahdu muutosta, koska
voimassa oleva asemakaava mahdollistaisi alueelle rakentamisen ja kaavalla ei ole
osoitettu uusia alueita rakentamiselle muutamia oleviin asuinalueisiin liittyviä uusia
rakennuspaikkoja lukuun ottamatta. Suurin osa mahdollisesta tulevasta rakentami-
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sesta tapahtuu rakennetun alueen sisällä täydentäen olevaa rakennetta ja käyttäen
hyväkseen olevia yhteyksiä ja kunnallistekniikkaa.
5.4.2 Vaikutukset liikenteeseen ja tekniseen huoltoon
Kaavamuutoksella ei ole osoitettu alueelle sellaista uutta toimintaa, joka erityisesti
lisäisi liikennemääriä. Katualueisiin ei ole tehty merkittäviä muutoksia eikä uusia
katuja ole osoitettu verrattuna olevaan tilanteeseen.
Kaava ei heikennä liikenneturvallisuutta tai liikenteen sujuvuutta alueella.
5.4.3 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön
Matovaaran urheilualueelle on osayleiskaavassa osoitettu lepakoiden ruokailualue,
joka on huomioitu asemakaavassa alueelle osoitetun aluevarauksen määräyksessä:
Alueen metsänhoidossa tulee huomioida alueella sijaitseva lepakoiden ruokailualue.
Kaava-alueella tehdään liito-oravaselvitys keväällä 2019, jonka tulokset huomioidaan kaavan ehdotusvaiheessa.
Alueella ei ole tiedossa muiden uhanalaisten tai harvinaisten eliölajien esiintymiä.
Kaavamuutoksen toteutuminen ei vaikuta luonnonympäristöön, koska kaavamuutos
koskee pääosin jo ennestään rakentamiseen kaavoitettua aluetta. Ainoastaan Räsälänmäellä Hollolanpuistossa viheralue on supistunut uusien asuinrakennuspaikkojen
osoittamisen myötä.
Kaavan toteuttaminen ei vähennä luonnon monimuotoisuutta eikä vaarannan harvinaisten tai uhanalaisten eläin tai kasvilajien olemassa oloa.
5.4.4 Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön
Kaavaratkaisu on pitkälti olemassa olevan tilanteen mukainen. Uusia toteuttamattomia rakentamisalueita ei kaavassa ole osoitettu muutamia asuinrakennuspaikkoja
lukuun ottamatta ja kaavamuutoksessa on pidetty rakennusoikeus ja kerrosluku likimäärin samana kuin voimassa olevissa kaavoissa. Maisemalliset vaikutukset ovat
siten melko vähäiset.
Suunnittelualueen rakennuskantaan on vaikuttanut vahvasti Outokummun vanhan
kaivoksen toiminta ja suunnittelualueella sijaitsee useita arvokkaita rakennuskulttuurikohteita ja –alueita. Alueen kulttuuriympäristön arvot on huomioitu kaavassa
osoittamalla valtakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö, kulttuurihistoriallisesti arvokkaat alueet ja suojeltavat rakennukset yleiskaavan mukaisesti omilla merkinnöillään ja määräyksillään eikä Vanhan kaivoksen RKY-alueelle ei ole osoitettu
uutta rakentamista.
5.4.5 Yhdyskuntavaikutukset ja sosiaaliset vaikutukset
Kaava on laadittu pitkälti olevan ja toteutuneen tilanteen mukaisesti. Kaavalla ei siten heikennetä ihmisten viihtyvyyttä. Kaavalla ei myöskään ole turvallisuuteen heikentävää vaikutusta.
Kaavalla on pyritty turvaamaan paikallisten palveluiden olemassaolo toteutuneen tilanteen mukaisilla väljillä kaavavarauksilla.
Voimassa olevassa asemakaavassa osoitettuja viheralueita ei ole merkittävästi supistettu ainoastaan Hollolanpuiston alue supistuu alueelle osoitettujen APrakennuspaikkojen myötä. Suunnittelualueella on laajoja urheilu- ja virkistysaluei-
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ta, joten muutoksilla ei ole merkittävää vaikutusta alueiden viihtyvyyteen tai virkistyskäyttöön.
5.4.6 Taloudelliset vaikutukset
Kaavamuutos mahdollistaa täydennysrakentamisen, joten kunnallistekniikan toteuttaminen ei aiheuta merkittäviä kytkentäkustannuksia.
Muutamia olevia rakennuspaikkoja on kaavoitettu asuinkäyttöön, mikä yksinkertaistaa kohteiden rakentamista/kunnostamista ja on mahdollisesti nostaa myös niiden
arvoa.

5.5

Kaavamerkinnät ja –määräykset
Kaavamerkinnät ovat ympäristöministeriön voimassa olevien ohjeiden mukaisia.

5.6

Ympäristön häiriötekijät
Suunnittelualueella on muutamia pilaantuneita maa-alueita, jotka on osoitettu kaavassa saa-1-merkinnällä. Ennen rakennusluvan myöntämistä näiden alueiden pilaantuneisuus on selvitettävä ja alueet on tarvittaessa puhdistettava ennen rakentamisen aloittamista.
Kaavaan on myös osoitettu vaara-alue (sv-1), jolla rakennusjärjestyksen 10.6 §:n
mukaisesti luvanvaraiseen rakentamiseen kaivostoiminnan vaikutusalueella tulee
olla kaivosoikeuden haltijan tai kaivosoikeuden rauettua kaivosrekisteriin merkityn
viimeisen kaivosoikeuden haltijan suostumus.
Keskusta-alueen osayleiskaavassa on osoitettu seututie 504 (Polvijärventie/Kuusjärventie) ympärille melualue, jonka melutaso ylittää meluselvityksen mukaisella liikennemäärällä melutason ohjearvon (55 dB). Asemakaavan yleismääräyksissä on annettu määräykset koskien meluntorjuntaa alueella.

5.7

Nimistö
Asemakaavalla ei ole vaikutusta nimikkeistöön.

6

ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
Alueen voi toteuttaa välittömästi kaavan saatua lainvoiman.
Kaupunki seuraa toteutusta rakennusoikeuden ja alueen käytön osalta rakennuslupaprosessin yhteydessä.
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