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OUTOKUMMUN KAUPUNKI, ALUEEN I ASEM AK AAVAN MUUTOS
EHDOTUSVAIHEEN KUULEMINEN
Kaavamuutoksen ehdotusvaiheen kuulemisen aineisto asetettiin nähtäville 24.5.25.6.2018 väliseksi ajaksi. Aineistosta pyydettiin lausunnot viranomaisilta ja muilla
kaavan osallisilla oli mahdollisuus jättää siitä muistutus. Lausuntoja saatiin 7 ja muistutuksia ei jätetty yhtään.
LAUSUNNOT

1.

POHJOIS-KARJALAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Lausunto 21.6.2018
1.1
ELY-keskus esittää sr-merkinnän määräykseksi seuraavaa: ”Suojeltava rakennus, jolla on huomattavaa
rakennus- ja kulttuurihistoriallista tai maisemallista
arvoa. Kohdetta ei saa purkaa, eikä sen ulkoasua
saa muuttaa siten, että kohteen arvokkaat ominaispiirteet tuhoutuvat. Rakennus on korjattava sen
kulttuurihistorialliset ja rakennustaiteelliset arvot
säilyttäen. Korjausrakentamisessa voidaan palauttaa rakennuksen alkuperäisiä piirteitä. Ennen korjaus- ja muutostöitä museoviranomaiselle sekä Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle tulee varata tilaisuus
lausunnon antamiseen”.
Kuten luonnosvaiheessa, esittää ELY-keskus edelleen, että sr-merkinnällä osoitettaisiin kaikki /Smerkinnän alla olevat rakennus- ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset sekä seudullisesti
arvokkaaksi määritelty vanhainkoti ja henkilökunnan asuinrakennus.

Vastine
sr-3-merkinnän määräykseksi annettu määräys
vastaa kaupungin asemakaavoissa käytettyä sr-3merkinnän määräystä. Kaupungin näkemyksen mukaan merkinnällä saavutetaan sama lopputulos eli
rakennusten arvojen säilyminen. Vireillä olevan
asemakaavan tavoitteena yhtenäistää kaavamerkinnät ja -määräykset. Kaavamääräystä ei ole tarpeen muuttaa.
sr-3 kaavamääräys: Suojeltava rakennus, jolla on
huomattavaa rakennus- ja 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.
Asemakaavassa ei kaikkia paikallisesti arvokkaiksi
määriteltyjä kohteita osoiteta suojelumerkinnällä
(sr-3). sr-3 –merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti arvokkaiksi luokitellut kaupungintalo (v.
1956), Outokummun ortodoksinen kirkko (v. 1953)
ja paikallisesti arvokkaista kohteista luhtiaitta Museokentällä.
Museoviraston kanssa neuvoteltiin osayleiskaavaratkaisusta viranomaisneuvottelussa 16.11.2013.
Kulttuurihistoriallista inventointia tulkittiin siten,
että kaikki arvokkaat kohteet ja alueet otettiin kaavassa huomioon, vaikka kaikkia ei kaavaratkaisussa
esitetty suojeltavaksi. Suojelumerkinnällä (kohdemerkintä sr) esitettiin ne rakennus- ja kulttuurihistoriallisesti inventoidut kohteet, joiden alkuperäiset
piirteet ja yksityiskohdat ovat säilyneet hyvin tai
joihin tehdyt muutokset eivät heikennä merkittävästi kohteen kulttuurihistoriallista arvoa.
Osayleiskaavassa vanhainkodin ja siihen liittyvän
rakennuksen osalta katsottiin /s merkintä sopivaksi.
Säilyttävällä merkinnällä /s otetaan huomioon aluekokonaisuuksien ulkopuolella olevat yksittäiset inventoidut kohteet, joiden suojelun/säilyttämisen
taso ja edellytykset (mm. arvot, terveellisyys) ratkaistaan yksityiskohtaisemmalla suunnittelulla.
Kulttuuri- ja rakennushistoriallisen selvityksen loppuraportissa (Pekka Piiparinen 8.9.2013) vanhainkoti on arvotettu seudullisesti arvokkaaksi rakennukseksi. Kaupungin tavoitteen mukaisesti vanhainkotia ei esitetä asemakaavalla säilytettäväksi tai
suojeltavaksi. Rakennusten kulttuurihistoriallisia arvoja verrattaessa voidaan todeta vanhainkodin rakennusten kulttuurihistoriallisten arvojen liittyvän
ensisijaisesti paikalliseen historialliseen todistusvoi-
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maisuuteen ja ulkoarkkitehtuurissa on myös alkuperäisyyteen liittyviä arvoja. Muilta osin arvot jäävät
vaatimattomiksi.
Outokummun ainoana vanhainkotina kohde on harvinainen, mutta 1950-luvun julkisena rakennuksena
se ei ole erityisen harvinainen tai ainutlaatuinen.
Vanhainkodin rakennukset ovat tyypillisiä aikakautensa hoitolaitosrakennuksia ja edelleen alkuperäisessä käytössä, mutta rakennusten käyttö tulee todennäköisesti muuttumaan, sillä tilat eivät vastaa
SOTE:n mitoituksen palveluasumisen vaatimuksia.
Asemakaavassa esitetyn mukaisesti kohde on jatkossakin sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialuetta, joten kaava mahdollistaa rakennusten tai niiden osien säilymisen
osana kehitettävää korttelia.
Entinen Kuusjärven kunnan kansanhuollon rakennus
1940 -luvun lopulta on harvoja Outokummun puukerrostaloja, mutta rakennustyyppinä melko tavanomainen ja tyypillinen aikakautensa puukerrostalo
Suomessa. Kansanhuollon rakennus kertoo Kuusjärven kunann, Outokummun kauppalan ja kaupungin
kunnallisesta elämästä sekä kansanhuollon historiasta. Rakennus on julkisivuiltaan säilynyt alkuperäisenä tai sen kaltaisena, mutta käyttötarkoitusten
muuttuessa sisätiloissa on tehty useita muutoksia.
Rakennus on ollut käyttämättömänä kylmillään
kolme vuotta ja sen säilymisedellytykset ovat heikot.
Outokummun alueella 1940-luvun puista rakennuskantaa edustavat mm. monet asuinpientalot ja entinen Kuusjärven kunnan asuintalo.
s-merkinnällä osoitetaan paikallisesti arvokkaiksi
luokitellut entinen Kuusjärven kunnan asuintalo
(1940-luvun jälkipuolisko), Hovilan entinen päiväkoti
(1940-luvulta), Hovilankadun entinen kunnanvirkailijaintalo (v. 1954) sekä Syrjäkatu 10:n pihapiiri
(1930 –luvun alkupuolisko).
Täydennetään /s merkinnän määräystä seuraavasti:
Alueella sijaitsevat kulttuurihistoriallisesti arvokkaat
rakennukset tulee säilyttää. Korjausrakentamisessa
ja ympäristön suunnittelussa voidaan palauttaa rakennusten ja ympäristön alkuperäisiä piirteitä. Ennen rakennusta tai sen ympäristöä muuttavaiin toimenpiteisiin ryhtymistä tulee museoviranomaiselle
varata tilaisuus lausunnon antamiseen.
Lisätään kaavaselostukseen /S alueiden säilytettävät arvokkaat rakennukset alueittain sekä tehdään
liite kaava-alueen sr, /s, sk-2 kohteista.
1.2 Mikäli kaavassa päädytään ratkaisuun, että osa
arvokkaista kohteista on /S-merkinnän alla, on kaavamerkinnälle laadittava kaavamääräys. ELY-keskuksen esitys on: ”Alueella olevat kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset tulee säilyttää. Korjausrakentamisessa ja ympäristön suunnittelussa
voidaan palauttaa rakennusten ja ympäristön alkuperäisiä piirteitä. Ennen rakennusta tai sen ympäristöä muuttavaiin toimenpiteisiin ryhtymistä tulee
museoviranomaiselle sekä elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselle varata tilaisuus lausunnon antamiseen.”

Täydennetään /s merkinnän määräystä seuraavasti: ”Alueella sijaitsevat kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset tulee säilyttää. Korjausrakentamisessa ja ympäristön suunnittelussa voidaan palauttaa rakennusten ja ympäristön alkuperäisiä piirteitä. Ennen rakennusta tai sen ympäristöä muuttaviin toimenpiteisiin ryhtymistä tulee museoviranomaiselle varata tilaisuus lausunnon antamiseen.”
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2.

Kaavaselostuksessa tulee kertoa, mitkä ovat kunkin
/S-alueen arvokkaat rakennukset. Mikäli vanhainkotia ja henkilökunnan asuinrakennusta ei voida osoittaa sr-merkinnöillä, voidaan ELY-keskuksen mielestä kokonaisuus sijoittaa myös /S-merkinnän alle.
1.3
Kaavaluonnoksen valmisteluvaiheen palaute-osiossa
todetaan, että ELY-keskuksen esitys sk-2-alueen
kaavamääräykseksi otetaan huomioon. Määräystä ei
ole kuitenkaan siirretty kaavakarttaan eikä selostuksen kaavamerkintöjä ja -määräyksiä esittelevään
kohtaan.

Lisätään kaavaselostukseen /S alueiden säilytettävät arvokkaat rakennukset alueittain sekä tehdään
liite kaava-alueen sr, /s, sk-2 kohteista.

Selostuksen sivulla 35 todetaan, että rakennusten
julkisivujen korjauksessa määrätään noudatettavaksi Museoviraston korjauskortiston ohjeita. ELYkeskus huomauttaa, että osayleiskaavan määräystä
rakennus- ja korjaustapaohjeiden laatimisesta asemakaavoituksen yhteydessä ei ole tehty.
1.4
Luonnoksen sivulla 32 mainitaan sk-2-alueena Pekkalanmäki. Alueen nimi on korjattava muotoon Pekkalankatu.
1.5
Luonnonsuojelun kannalta kaavamerkinnät ja -määräykset ovat tarkoituksenmukaiset. Osayleiskaavan
laadinnan yhteydessä tehdyt luontoselvitykset ovat
riittävät asemakaavaa varten. Luonnontilaista tai
rakentamatonta luonnonympäristöä sekä sellaista
luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen merkittäviä luontokohteita, joiden suojelu tulisi osoittaa
suojelumerkinnöillä on vähän.
1.6
Kaava-alueesta osa sijoittuu Seveso III-direktiivin
mukaiselle konsultointivyöhykkeelle. Kaavamuutoksesta tulee pyytää ympäristöministeriön ohjeistuksen (3/501/2001) mukainen lausunto sekä Tukesilta
että pelastusviranomaiselta.

Rakennus- ja korjaustapaohjeita ei ole tehty. Kaupungin näkemyksen mukaan tässä vaiheessa riittää
yleinen määräys: Pekkalankadun sk-2 -alueella rakennusten julkisivujen korjauksessa tulee noudattaa Museoviraston korjauskortiston ohjeita.

Kaavaselostuksen palauteosassa oli tältä osin virhe.
Kaavaselostuksen liitteessä 2 on asia kirjoitettu
kaupungin kannan mukaisesti. Korjataan kaavaselostukseen.

Korjataan nimi Pekkalankaduksi.

Merkitään tiedoksi.

Kaavan valmistelu- ja ehdotusvaiheen kuulemisten
yhteydessä on pyydetty pelastusviranomaisen sekä
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) lausunnot.

POHJOIS-KARJALAN MAAKUNTALIITTO
Lausunto 25.6.2018
2.1
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto näkee positiivisena
pyrkimyksen aluerakenteen tiivistämiseen ja täydentämiseen. Myönteistä on myös kevyen liikenteen
mahdollisuuksien kehittäminen. Toinen kaavassa
esitetty keskeinen muutos koskee puistojen muuttamista virkistysalueiksi. Joitakin puistoalueita on
kaavoitettu uudessa ehdotuksessa asuinalueiksi,
mutta toisaalta myös uusia virkistysalueita on kaavoitettu. Asukkaiden mahdollisuudet virkistykseen
kaava-alueella on siis turvattu.
Luontoalueiden yhtenäisyys sekä luo-merkittyjen
alueiden säilyminen on kaavassa varmistettu. Kaavaselostuksessa mainittujen harvinaisempien kasvilajien säilyvyys tulee myös varmistaa.
2.2
Maakuntaliitto huomauttaa myös, että kaava-alueesta sijaitsee Seveso III-direktiivin mukaisella
konsultointivyöhykkeellä. Kaavoituksessa on huolehdittava, ettei riskille alttiita toimintoja sijoiteta
liian lähelle vaaraa aiheuttavia laitoksia ja varas-

Vastine
Niittykasvillisuuden kannalta arvokkaimpiin alueisiin
Polvijärventien pientareilla, joilla kasvaa ketoneilikkaa ja kesämaitiaista, ei kohdistu muutoksia asemakaavan muutoksessa, vaan pientareet säilyvät
ennallaan. Lajit ovat tyypillistä tienvarsilajistoa,
joka hyötyy tienvarsien niitosta.

Teollisuuskylässä sijaitsevan FSP Finnish Steel Painting Oy:n kemikaali- ja turvallisuusviraston (TUKES)
määrittämä Seveso III-direktiivin (2012/18/EU) 1
kilometrin konsultointivyöhyke osoitetaan asemakaavan muutoksessa Seveso III direktiivin mukainen konsultointivyöhykkeeksi. Alue sijaitsee Seveso
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toja. Suunnittelualueella tällaisilla laitoksilla tarkoitetaan Finnish Steel Painting Oy ja Suomen CNCmetal Oy laitoksia. Kaavoitettaessa tulee ottaa huomioon myös tuotantolaitoksen mahdollinen laajenemisvara, evakuointitarpeet ja pelastuslaitoksen
toimintaedellytykset. Toimenpiteenä vaaditaan turvallisuus- ja kemikaaliviraston sekä pelastuslaitoksen lausunnot.
Maakuntaliitolla ei ole muuta huomautettavaa. Kaavaa ennen tehdyt selvitykset ovat kattavia ja vielä
hyvin käyttökelpoisia, vaikka ovatkin jo useamman
vuoden vanhoja.

3.

III -direktiivin 2012/18/EU mukaisella ympäristöriskejä aiheuttavan laitoksen konsultointivyöhykkeellä.
Suunniteltaessa toimintojen sijoittamista vyöhykkeen sisälle on pyydettävä pelastusviranomaisen
sekä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) lausunto.
Kaavaehdotuksessa ei konsultointivyöhykkeelle ole
osoitettu nykyisestä maankäytöstä poikkeavia
maankäytön aluevarauksia. Kaavan valmistelu- ja
ehdotusvaiheen kuulemisten yhteydessä on pyydetty pelastusviranomaisen sekä Turvallisuus- ja
kemikaaliviraston (TUKES) lausunnot.

MUSEOVIRASTO
Lausunto 26.6.2018

Vastine

3.1
Kaavassa on osoitettu suojelumerkinnällä (sr) kaupungintalo, ortodoksinen kirkko ja luhtiaittaa Museokentällä. sk-2-merkinnällä on osoitettu alue,
jolla on kulttuurihistoriallisia ja taajamakuvallisia
arvoja. /s-merkinnällä on osoitettu paikallisesti
merkittäviä, osayleiskaavassa osoitettuja rakennuksia. Ne tulee myös kuvata lyhyesti kaavaselostuksessa ja s/merkinnälle on syytä laatia rakennusten
arvoja turvaava määräys. Osayleiskaavan inventoinnissa seudullisesti merkittäviksi arvioidut vanhainkoti ja entinen kansanhuollon rakennus ovat
jääneet vaille suojelumerkintää. Niiden osalta Museovirasto ehdottaa vielä harkittavaksi /s-merkintää
sekä rakennusten käyttöä osana tulevia toimintoja.

sr-3-merkinnän määräykseksi annettu määräys
vastaa kaupungin asemakaavoissa käytettyä sr-3merkinnän määräystä. Kaupungin näkemyksen mukaan merkinnällä saavutetaan sama lopputulos eli
rakennusten arvojen säilyminen. Vireillä olevan asemakaavan tavoitteena yhtenäistää kaavamerkinnät
ja -määräykset. Kaavamääräystä ei ole tarpeen
muuttaa.
sr-3 kaavamääräys: Suojeltava rakennus, jolla on
huomattavaa rakennus- ja 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.
Asemakaavassa ei kaikkia paikallisesti arvokkaiksi
määriteltyjä kohteita osoiteta suojelumerkinnällä
(sr-3). sr-3 –merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti arvokkaiksi luokitellut kaupungintalo (v.
1956), Outokummun ortodoksinen kirkko (v. 1953)
ja paikallisesti arvokkaista kohteista luhtiaitta Museokentällä.
Museoviraston kanssa neuvoteltiin osayleiskaavaratkaisusta viranomaisneuvottelussa 16.11.2013.
Kulttuurihistoriallista inventointia tulkittiin siten,
että kaikki arvokkaat kohteet ja alueet otettiin kaavassa huomioon, vaikka kaikkia ei kaavaratkaisussa
esitetty suojeltavaksi. Suojelumerkinnällä (kohdemerkintä sr) esitettiin ne rakennus- ja kulttuurihistoriallisesti inventoidut kohteet, joiden alkuperäiset
piirteet ja yksityiskohdat ovat säilyneet hyvin tai
joihin tehdyt muutokset eivät heikennä merkittävästi kohteen kulttuurihistoriallista arvoa.
Osayleiskaavassa vanhainkodin ja siihen liittyvän
rakennuksen osalta katsottiin /s merkintä sopivaksi.
Säilyttävällä merkinnällä /s otetaan huomioon aluekokonaisuuksien ulkopuolella olevat yksittäiset inventoidut kohteet, joiden suojelun/säilyttämisen
taso ja edellytykset (mm. arvot, terveellisyys) ratkaistaan yksityiskohtaisemmalla suunnittelulla.
Kulttuuri- ja rakennushistoriallisen selvityksen loppuraportissa (Pekka Piiparinen 8.9.2013) vanhainkoti on arvotettu seudullisesti arvokkaaksi rakennukseksi. Kaupungin tavoitteen mukaisesti vanhain-
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kotia ei esitetä asemakaavalla säilytettäväksi tai suojeltavaksi. Rakennusten kulttuurihistoriallisia arvoja
verrattaessa voidaan todeta vanhainkodin rakennusten kulttuurihistoriallisten arvojen liittyvän ensisijaisesti paikalliseen historialliseen todistusvoimaisuuteen ja ulkoarkkitehtuurissa on myös alkuperäisyyteen liittyviä arvoja. Muilta osin arvot jäävät vaatimattomiksi.
Outokummun ainoana vanhainkotina kohde on harvinainen, mutta 1950-luvun julkisena rakennuksena
se ei ole erityisen harvinainen tai ainutlaatuinen.
Vanhainkodin rakennukset ovat tyypillisiä aikakautensa hoitolaitosrakennuksia ja edelleen alkuperäisessä käytössä, mutta rakennusten käyttö tulee todennäköisesti muuttumaan, sillä tilat eivät vastaa
SOTE:n mitoituksen palveluasumisen vaatimuksia.
Asemakaavassa esitetyn mukaisesti kohde on jatkossakin sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialuetta, joten kaava mahdollistaa rakennusten tai niiden osien säilymisen
osana kehitettävää korttelia.
Entinen Kuusjärven kunnan kansanhuollon rakennus
1940 -luvun lopulta on harvoja Outokummun puukerrostaloja, mutta rakennustyyppinä melko tavanomainen ja tyypillinen aikakautensa puukerrostalo
Suomessa. Kansanhuollon rakennus kertoo Kuusjärven kunann, Outokummun kauppalan ja kaupungin
kunnallisesta elämästä sekä kansanhuollon historiasta. Rakennus on julkisivuiltaan säilynyt alkuperäisenä tai sen kaltaisena, mutta käyttötarkoitusten
muuttuessa sisätiloissa on tehty useita muutoksia.
Rakennus on ollut käyttämättömänä kylmillään
kolme vuotta ja sen säilymisedellytykset ovat heikot.
Outokummun alueella 1940-luvun puista rakennuskantaa edustavat mm. monet asuinpientalot ja entinen Kuusjärven kunnan asuintalo.
s/ –merkinnällä osoitetaan paikallisesti arvokkaiksi
luokitellut entinen Kuusjärven kunnan asuintalo
(1940-luvun jälkipuolisko), Hovilan päiväkoti (1940luvulta), Hovilankadun entinen kunnanvirkailijaintalo (v. 1954) sekä Syrjäkatu 10:n pihapiiri (1930 –
luvun alkupuolisko).
Täydennetään /s merkinnän määräystä seuraavasti:
Alueella sijaitsevat kulttuurihistoriallisesti arvokkaat
rakennukset tulee säilyttää. Korjausrakentamisessa
ja ympäristön suunnittelussa voidaan palauttaa rakennusten ja ympäristön alkuperäisiä piirteitä. Ennen rakennusta tai sen ympäristöä muuttavaiin toimenpiteisiin ryhtymistä tulee museoviranomaiselle
varata tilaisuus lausunnon antamiseen.
Lisätään kaavaselostukseen /S alueiden säilytettävät arvokkaat rakennukset alueittain sekä tehdään
liite kaava-alueen sr, /s, sk-2 kohteista.

4.

LIIKENNEVIRASTO
Lausunto 12.6.2018
4.1
Liikennevirasto on 4.1.2018 antanut lausuntonsa
asemakaavan luonnosvaiheesta. Liikennevirastolla
ei ole muuta lausuttavaa kaavasta eikä lisättävää

Vastine
Lausunto merkitään tiedoksi.
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edelliseen kaavalausuntoon. Maanteiden osalta lausunnon antaa Pohjois-Savon ELY-keskus.

5.

6.

7.

POHJOIS-SAVON ELY-KESKUS
Lausunto 25.6.2018

Vastine

5.1
Ehdotusvaiheessa on otettu huomioon Pohjois-Savon ELY-keskuksen luonnosvaiheessa (8.1.2018)
antama lausunto. Pohjois-Savon ELY-keskuksella ei
ole huomautettavaa asemakaavaehdotukseen.

Lausunto merkitään tiedoksi.

POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS
Lausunto 25.6.2018

Vastine

6.1
Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksella ei ole huomautettavaa keskusta-alueen asemakaavamuutoksen I-vaiheesta.

Lausunto merkitään tiedoksi.

TUKES
Lausunto

Vastine

7.1
Tukesilla ei ole lisättävää 4.1.2018 antamaansa lausuntoon (dnro. 7085/3672017).

Lausunto merkitään tiedoksi.

Kuopiossa 9.8.2018

Niina Ahlfors
Yksikön päällikkö

Pirjo Pellikka
kaavoitusarkkitehti

