KONTIOLAHDEN KUNTA
LEHMON URHEILUKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS
Asemakaavan muutos ja laajennus koskee Lehmon kylän tiloja tai osia tiloista
Yläpiha 21:141, Puistola 21:135, Alapiha 21:54 ja Koulunpelto 21:53. Asemakaavalla muodostuu osa asuinkorttelia 726, liikenne-, katu-, urheilu- ja virkistysalueita.

KAAVASELOSTUS 18.10.2021 ehdotus

Sisällys
1

PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ..................................................................................................... 1

1.1
1.2

Kaavan nimi ja tavoite .................................................................................................................... 1
Alueen sijainti ja rajaus ................................................................................................................... 1

2

LÄHTÖKOHDAT ........................................................................................................................... 2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

Alueen yleiskuvaus......................................................................................................................... 2
Asutus............................................................................................................................................ 2
Maanomistus.................................................................................................................................. 3
Luonnonympäristö .......................................................................................................................... 3
Rakennettu kulttuuriympäristö ........................................................................................................ 3
Arkeologinen kulttuuriympäristö ...................................................................................................... 3
Tekninen huolto.............................................................................................................................. 4
Erityisalueet ja erityiskohteet .......................................................................................................... 4
Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt............................................................................................. 4
Tieverkosto .................................................................................................................................... 4

3

SUUNNITTELUTILANNE ............................................................................................................... 5

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Maakuntakaava .............................................................................................................................. 5
Yleiskaava...................................................................................................................................... 6
Asemakaava .................................................................................................................................. 7
Pohjakartta..................................................................................................................................... 8
Rakennusjärjestys .......................................................................................................................... 8

4

VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET (VAT) ................................................. 8

5

KAAVASUUNNITTELUN TAVOITTEET ........................................................................................ 9

6

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SUUNNITTELUVAIHEET............................................................... 9

6.1
6.2
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5
6.2.6
6.2.7
6.2.8

Asemakaavasuunnittelun tarve ....................................................................................................... 9
Osallistuminen ja yhteistyö ............................................................................................................. 9
Osalliset ......................................................................................................................................... 9
Vireilletulo ...................................................................................................................................... 9
Viranomaisyhteistyö ja -neuvottelut .............................................................................................. 10
Valmisteluvaiheen (kaavaluonnos) lausunnot ja niiden huomioonottaminen .................................. 10
Valmisteluvaiheen (kaavaluonnos) mielipiteet ja niiden huomioonottaminen ................................. 13
Kaavaehdotuksesta annetut lausunnot ja niiden huomioonottaminen ............................................ 14
Kaavaehdotuksesta annetut muistutukset ja niiden huomioonottaminen ....................................... 14
Suunnitteluvaiheen käsittelyt ja päätökset..................................................................................... 14

7

ASEMAKAAVAN KUVAUS ......................................................................................................... 14

7.1
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.3
7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.3.4
7.3.5
7.4

Kaavan rakenne ........................................................................................................................... 14
Aluevaraukset .............................................................................................................................. 14
Asuinalueet .................................................................................................................................. 15
Virkistysalueet .............................................................................................................................. 15
Liikennealueet .............................................................................................................................. 15
Kaavan vaikutukset ...................................................................................................................... 15
Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ......................................................................................... 15
Vaikutukset arkeologiseen kulttuuriympäristöön ............................................................................ 16
Vaikutukset luontoon .................................................................................................................... 16
Vaikutukset talouteen ja palveluihin .............................................................................................. 16
Vaikutukset sosiaalisiin oloihin ...................................................................................................... 16
Ympäristön häiriötekijät ................................................................................................................ 16

8

ASEMAKAAVAN TOTEUTUS ..................................................................................................... 17

Liitteet
Asemakaavakartta 1:2000
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Asemakaavan seurantalomake (lopulliseen)

KONTIOLAHTI Lehmon Urheilukeskuksen asemakaavamuutos ja laajennus

Maankäytönsuunnittelu

KAAVASELOSTUS

KAAVAHARJU

1 Perus- ja tunnistetiedot
1.1

Kaavan nimi ja tavoite
Lehmon Urheilukeskuksen asemakaavan muutos ja laajennus.
Asemakaavamuutoksen ja laajennuksen tavoitteena on kaavoittaa suunnittelualue pääasiassa urheilu- ja virkistyspalveluiden ja asutuksen tarpeisiin. Keskeinen tavoite on
myös urheilukeskukseen liittyvien pysäköintialueiden määrittely.

1.2

Alueen sijainti ja rajaus
Suunnittelualue sijaitsee Kontiolahdella, Lehmon alueella, noin 6 km Joensuun keskustasta pohjoiseen.

KUVA 1: Suunnittelualueen sijainti
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KUVA 2: Suunnittelualueen rajaus (pinta-ala noin 8 ha)

2 Lähtökohdat
2.1

Alueen yleiskuvaus
Asemakaavoitettavan alueen pinta-ala on noin 8 ha. Alueella on Lehmon urheilukeskus
ja siihen liittyviä ulkoilualueita Utranharjun alueella sekä kaksi omakotitalotonttia.
Alue rajautuu länsipuolellaan Lehmon asuinpientaloalueeseen ja Joensuun – Uuron
paikallistiehen (15716), Vanha Nurmeksentie.

2.2

Asutus
Alueen välittömässä läheisyydessä on useita Lehmon alueen asemakaavoitettuja pientalovaltaisia asuinalueita. Lehmon alue kokonaisuudessaan on välittömässä yhteydessä
Joensuun puoleisiin taajama-alueisiin. Asuinrakentaminen on ollut Lehmon alueella varsin runsasta viime vuosikymmenien aikana. Ja alue täydennysrakentuu jatkossakin.

Sivu 2 / 17

Lehmo_urheilukeskus_AK_selostus_18102021_ehdotus.docx

KONTIOLAHTI Lehmon Urheilukeskuksen asemakaavamuutos ja laajennus

Maankäytönsuunnittelu

KAAVASELOSTUS

KAAVAHARJU

2.3

Maanomistus
Alue on osin kunnan (urheilukeskus) ja osin yksityisten omistuksessa (asuintilat).

2.4

Luonnonympäristö
Lehmon alueelle laadittavan yleiskaavan yhteydessä on tehty luontoselvitys (FCG 2016).
Asemakaavoitettava alue sijaitsee Utranharjun pohjavesialueella ja arvokkaalla harjualueella.

2.5

Rakennettu kulttuuriympäristö
Nyt kaavoitettavalla alueella tai sen lähiympäristössä ei ole kulttuuriympäristö- tai rakennusperintökohteita.

2.6

Arkeologinen kulttuuriympäristö
Museoviraston ylläpitämään muinaisjäännösrekisteriin kirjattu, kaava-alueen koillispuolelta levittäytyvä laaja ensimmäisen maailmansodan puolustusvarustus, kohde Utranharju (tunnus 1000020579) ja osa siihen liittyvistä maarakenteista, yltää kaava-alueen
koillisosaan.
Kohde Utranharju
tunnus:
1000020579
tyyppi:
puolustusvarustukset, taistelukaivannot
tarkenne:
I maailmansodan varustus
paikkatietoselite: Utranharju 1
tutkimukset: Jorma Kankainen ja Maria Kunnari inventointi 2006. Selvitys Joensuun
seudun sotahistoriallisista kohteista (2006). Kohde 20, Utranharju. Jorma
Kankainen: Maakunnan maalinnoitteen. Ensimmäisen maailmansodan aikaiset linnoitteet Pohjois-Karjalassa (1999).
Timo Jussila, Timo Sepänmaa inventointi 2012. Lehmo Osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi.
Kuvaus kohteesta - muinaisjäännösrekisteri:
Utranharjun varustuksen on kaivettu 1,5 km pituiselle, pohjois-eteläsuuntaiselle harjulle.
Kenttälinnoitteet muodostavat ehjän kokonaisuuden. Kohteilla yhteensä 1046 metriä
taisteluhautaa sekä noin 180 metriä yhdyshautaa. Korsunpaikkoja kohteilla on yhteensä
12 kpl.
Utranharju 1. Suon takaa nousevan mäen rinteeseen ja mäen päälle on useaan tasoon
kaivettu taistelu- ja yhdyshautaa. Alueella on viisi korsukuoppaa, joista osa on sortunut.
Utranharju 2. Voimalinja itäpuolelle on avoneliön muotoon kaivettu taistelu- ja yhdyshautaa noin 300 metriä. Itä-länsisuunnassa olevien kaivantojen päissä on korsut. Haarautuvien yhdyshautojen taitteissa on ampumaulokkeita.
Utranharju 3. Hiekkakumpareille on kaivettu syvää taistelukaivantoa yli 200 metriä.
Utranharju 4. Harjun matalimmalle kohdalle on kaivettu suorakaiteenmuotoon taistelu- ja
yhdyshautoja.
Inventointi 2012. Inventoinnissa varustukset tarkastettiin ja useimmat varustukset olivat
siinä kunnossa, mitä vuoden 2006 selvityksessä on mainittu. Kohteen Utranharju eteläi-
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sin taisteluhaudan pieni pätkä, urheilukentän lounaispuolella, on täysin tuhoutunut ja hävinnyt. Tämän vuoden 2012 raportin kartoille varustukset on piirretty pelkistettynä, pääpiirteittäin digitoituna vuoden 2006 selvityksen kartoilta.

KUVAT 3 ja 4: Utranharjun muinaisjäännöskohde. Vasemmalla kuvassa 3. kohteen aluerajaus muinaisjäännösrekisterissä. Kuvassa 4. oikealla kaava-alueen lähimmät 1. maailmansodan aikaiset taisteluhaudat (vuoden 2012 inventointi).

2.7

Tekninen huolto
Lehmon taajama-alueet kuuluvat kokonaisuudessaan kunnan vesi- ja viemärihuollon piiriin.

2.8

Erityisalueet ja erityiskohteet
Kaava-alueella ei ole erityisalueita tai -kohteita.

2.9

Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt
Alue sijaitsee vedenhankinnan kannalta tärkeällä Utranharjun pohjavesialuealueella.
Alueella on kielletty pohjaveden laatua ja määrää vaarantavat ja heikentävät toimenpiteet.
Kaava-alueella tai sen läheisyydessä ei ole ympäristöhäiriöitä aiheuttavia toimintoja, eikä
niitä ole asemakaavan myötä suunnitteilla.
Lehmon alueelle tehdyn meluselvityksen (FCG 2011) mukaan nyt asemakaavoitettava
alue ei sijaitse tie- ja rautatieliikenteestä aiheutuvalla haitallisella melualueella.

2.10 Tieverkosto
Asemakaava-alueen sivuitse sen länsipuolella kulkee alueellinen pääväylä Joensuun –
Uuron paikallistie (15716), Vanha Nurmeksentie. Vanhan Nurmeksentien varrella sen
itäpuolella etelästä tuleva erillinen kevyenliikenteenväylä ulottuu urheilukeskuksen kohdalle. Jatkuen siitä länteen päin alittaen sekä Vanhan Nurmeksentien että rautatien.
Liikenneverkosto on hyvä ja toimiva lukuun ottamatta kevyenliikenteen jatkumattomuutta
pohjoiseen päin. Tekeillä olevan Lehmon yleiskaavan yhteydessä on tehty erillinen liikenneselvitys (FCG 2018).
Sivu 4 / 17
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KUVA 5: Tieverkosto (Väylävirasto 2020)

3 Suunnittelutilanne
3.1

Maakuntakaava
Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 1. vaihe on vahvistettu valtioneuvostossa 2007, kaavan 2. vaihe ympäristöministeriössä 2010, 3. vaihe ympäristöministeriössä vuonna 2014
ja 4. vaihe ympäristöministeriössä 18.8.2016.
Pohjois-Karjalan maakuntahallitus käynnisti 21.12.2015 Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040 laatimisen. Maakuntakaavatyö on luonteeltaan kokonaismaakuntakaavan
tarkistus eli tavoitteena on saattaa maakuntakaava ajan tasalle. Maakuntakaava 2040
on hyväksytty maakuntavaltuustossa 7.9.2020. Pohjois-Karjalan maakuntahallitus määräsi 23.11.2020 maakuntakaavan tulemaan voimaan.
Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040 kumosi voimaan tultuaan kaikki aikaisemmat
voimassa olevat neljä vaihemaakuntakaavaa. Vain 3. vaihemaakuntakaavan tuulivoimaalueet jäävät edelleen voimaan. Kyseessä on siis koko Pohjois-Karjalan kattava ja kaikki
keskeiset maankäytön teemat käsittävä kokonaismaakuntakaava.
Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040, 1.vaihe
Maakuntakaavatyö jatkuu vaihemaakuntakaavojen laadinnalla. Maakuntahallitus käynnisti 18.5.2020 vaihemaakuntakaavan eli Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040,
1.vaihe, jonka pääteemoina ovat turve, arvokkaat suot ja rakennettu kulttuuriympäristö.
Pohjois-Karjalan maakuntahallitus on hyväksynyt kokouksessaan 26.10.2020 PohjoisKarjalan maakuntakaava 2040 1.vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Tavoitteena on hyväksyä maakuntakaava 2040 1.vaihe maakuntavaltuustossa
2022.
Maakuntakaavan 2040:n ensimmäisen vaiheen kaavaluonnos oli julkisesti nähtävillä ja
lausunnoilla 30.4. - 31.5.2021, jonka aikana saatiin kaikkiaan 41 kappaletta lausuntoja
ja mielipiteitä. Nyt asemakaavoitettavalle alueelle ei 1. vaiheen maakuntakaavaluonnoksessa ole osoitettu uusia merkintöjä.
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Maakuntakaavassa 2040 suunnittelualue on taajamatoimintojen (A) ja virkistys (V) -alueita. Suunnittelualuetta koskee myös merkintä tärkeästä tai vedenhankintaan soveltuvasta pohjavesialueesta ja maakunnallisesti arvokkaasta harjualueesta (ge-1). Lisäksi
suunnittelualueen kautta kulkee ohjeellinen ulkoilureitti (ulk), Jaamankierros.

KUVA 6: Ote Pohjois-Karjalan voimassa olevasta maakuntakaavayhdistelmästä

3.2

Yleiskaava
Suunnittelualueen maankäyttöä ohjaa osaltaan kunnanvaltuuston 10.6.2019 hyväksymä
strateginen yleiskaava 2040. Strategisessa yleiskaavassa nyt asemakaavoitettava
alue sijoittuu tiivistettävän taajaman alueelle. Strateginen yleiskaava on oikeusvaikutteinen vain kehittämiskohteiden osalta.
Suunnittelualueella on voimassa Kontiolahden, Joensuun, Liperin, Outokummun ja Polvijärven yhteinen yleiskaava. Joensuun seutuvaltuusto hyväksyi Joensuun seudun
yleiskaavan 2020 2.12.2008 ja ympäristöministeriö vahvisti sen pääosiltaan
29.12.2009.
Joensuun seudun yleiskaavassa 2020 suunniteltava alue on osoitettu osin asuinpientalojen (AP), osin Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on ympäristöarvoja (MY) -merkinnöillä. Lisäksi kohdemerkinnällä (vihreä rengas) on osoitettu urheilu- ja virkistyspalvelujen kohde tai lähiliikuntapaikka. Alue sijaitsee Utranharjun pohjavesialueella (pv).

KUVA 7: Ote Joensuunseudun yleiskaavasta 2020.
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Lehmon osayleiskaavaehdotus on ollut nähtävillä 10.9. – 12.10.2020. Hyväksymiskäsittelyn yhteydessä 24.5.2021 kunnanvaltuusto päätti palauttaa kaavaehdotuksen jatkovalmisteluun.
Osayleiskaavaehdotuksessa nyt suunniteltava alue on osoitettu urheilu- ja virkistyspalveluiden alueeksi (VU), pientalovaltainen asuinalueeksi (AP) ja asuinalueeksi (A). Suunnittelualuetta koskee myös merkintä tärkeästä tai vedenhankintaan soveltuvasta pohjavesialueesta.

KUVA 8: Ote Lehmon nähtävillä olleesta osayleiskaavaehdotuksesta.

3.3

Asemakaava
Osalla aluetta on voimassa urheilukeskuksen alueelle laadittu asemakaava.

KUVA 9: Ote alueen ajantasa-asemakaavasta
Lehmo_urheilukeskus_AK_selostus_18102021_ehdotus.docx
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3.4

Pohjakartta
Suunnittelualueella on käytössä Kontiolahden kunnan ylläpitämä numeerinen 1:2000
mittakaavainen asemakaavan pohjakartta.

3.5

Rakennusjärjestys
Kontiolahden kunnan rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.8.2020.

4 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT)
Valtioneuvosto päätti uusista valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 14.12.2017.
Päätös on tullut voimaan 1.4.2018. Päätöksellä valtioneuvosto korvaa valtioneuvoston
vuonna 2000 tekemän ja 2008 tarkistaman päätöksen valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista.
Maakunnan suunnittelussa ja muussa alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään
niiden toteuttamista (maankäyttö- ja rakennuslaki 24 §).
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet koskevat nyt asemakaavoitettavaa aluetta erityisesti seuraavilta osin:
Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen
Edistetään koko maan monikeskuksista, verkottuvaa ja hyviin yhteyksiin perustuvaa
aluerakennetta, ja tuetaan eri alueiden elinvoimaa ja vahvuuksien hyödyntämistä.
Luodaan edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämiselle sekä väestökehityksen edellyttämälle riittävälle ja monipuoliselle asuntotuotannolle.
Merkittävät uudet asuin-, työpaikka- ja palvelutoimintojen alueet sijoitetaan siten,
että ne ovat joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kannalta hyvin saavutettavissa.
Terveellinen ja turvallinen elinympäristö
Varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Uusi
rakentaminen sijoitetaan tulvavaara-alueiden ulkopuolelle tai tulvariskien hallinta varmistetaan muutoin.
Ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta aiheutuvia ympäristö- ja
terveyshaittoja.
Haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä aiheuttavien toimintojen ja vaikutuksille herkkien toimintojen välille jätetään riittävän suuri etäisyys, tai riskit hallitaan muulla tavoin.
Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat
Huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvojen turvaamisesta.
Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden ja ekologisten
yhteyksien säilymistä.
Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyydestä sekä viheralueverkoston jatkuvuudesta.
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5 Kaavasuunnittelun tavoitteet
Asemakaavamuutoksen ja laajennuksen yhtenä tavoitteena on kaavoittaa suunnittelualue pääasiassa urheilu- ja virkistyspalveluiden ja asutuksen tarpeisiin. Keskeinen tavoite on urheilukeskukseen liittyvien pysäköintialueiden määrittely. Asemakaavan laadinnassa otetaan huomioon alueen ympärillä jo oleva maankäyttö.
Asemakaavan pohjana tulee olemaan samanaikaisesti laadittavana oleva alueen yleiskaavamuutos.

6 Asemakaavamuutoksen suunnitteluvaiheet
6.1

Asemakaavasuunnittelun tarve
Keskeinen tavoite on urheilukeskukseen liittyvien pysäköintialueiden määrittely. Alueen
nykyinen pysäköinti on osin ns. ”villiä” ja huonosti rajattua. Toisaalta pysäköintialuepaikoista on alueella määrällistä puutetta.

6.2
6.2.1

Osallistuminen ja yhteistyö
Osalliset
Maankäyttö- ja rakennuslain (1.1.2000) myötä asemakaavoituksen ominaisuuksiin kuuluu huolehtia siitä, että eri intressiryhmien (osallisten) mahdollisuus osallistua asioiden
käsittelyyn on riittävän laajaa, oikeisiin asioihin kohdistuvaa ja oikein ajoittuvaa.
Suunnitteluun osallistutetaan päättäjät, kuntalaiset ja ne intressiryhmät, joita tarkastelualueen kehittäminen erityisesti koskettaa. Osallisia ovat kaikki ne, joiden asumiseen,
työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.
Keskeiset osalliset:
Kontiolahden kunta, hallintokunnat, päättäjät
Maanomistajat, asukkaat
Kuntalaiset
Pohjois-Karjalan ELY-keskus ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue
Pohjois-Savon ELY-keskus liikenne- ja infrastruktuuri
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
Pohjois-Karjalan alueellinen vastuumuseo
Pohjois-Karjalan sähkö Oy
Pohjois-Karjalan pelastuslaitos
Teknisten verkkojen haltijat
Fingrid Oyj

6.2.2

Vireilletulo
Kaavahanke on käynnistynyt kunnan omasta aloitteesta. Yksityisten maanomistajien
osalta kunta käy tarvittavat neuvottelut ja laatii mahdolliset maankäyttösopimukset.
Osallistumis ja arviointisuunnitelma on asetettu kaavaluonnoksen kanssa samanaikaisesti yleisesti nähtäville.
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6.2.3

Viranomaisyhteistyö ja -neuvottelut
Kaava-alueen pienuuden takia aloitusvaiheessa kunnassa ei ole nähty tarpeelliseksi pitää viranomaisneuvottelua.
Täydennetään prosessin edetessä

6.2.4

Valmisteluvaiheen (kaavaluonnos) lausunnot ja niiden huomioonottaminen
Asemakaavaluonnoksesta annettiin kaksitoista (12) lausuntoa.
Pohjois-Karjalan alueellinen vastuumuseo lausuu 8.8.2020 lausunnossaan seuraavaa
asemakaavan muutoksen ja laajennuksen luonnosvaiheesta:
Kaava-alueen arkeologisen kulttuuriperinnön inventointitilannetta voidaan pitää ajantasaisena ja tältä osin Pohjois-Karjalan alueellisella vastuumuseolla ei ole hankkeeseen
kommentoitavaa.
Museo kuitenkin huomauttaa, että kaavaselostuksen kohtaan 6.2.1 Osalliset tulee yhdeksi osaksi merkitä Pohjois-Karjalan alueellinen vastuumuseo.
Museo lausuu myös, että kaavaselostuksen luvussa 2.3 Rakennettu kulttuuriympäristö
ja muinaisjäännökset, todetaan virheellisesti, ettei kaava-alueelta tunneta muinaismuistolain (295/1963) rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Kaava-alueen koillispuolelta
levittäytyvä laaja ensimmäisen maailmansodan puolustusvarustus, tunnuksella
1000020579 Museoviraston ylläpitämään muinaisjäännösrekisteriin kirjattu Utranharju ja
osa siihen liittyvistä maarakenteista, yltävät kaava-alueen koillisosaan merkitylle virkistys- ja retkeilyalueelle (VR).
Museo lausuu, että em. muinaisjäännös aluerajauksineen tulee merkitä kaavakartalle sm
-osa-aluemerkinnällä ja kaavamääräyksellä ”Muinaismuistolain (295/1963) rauhoittama
kiinteä muinaisjäännös. Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen tai muu siihen kajoaminen kielletty. Aluetta koskevista tai siihen liittyvistä suunnitelmista on pyydettävä Pohjois-Karjalan alueellisen vastuumuseon lausunto.”
Vastine: Pohjois-Karjalan alueellinen vastuumuseo lisätään osallisiin. Utranharjun muinaisjäännös aluerajauksineen merkitään kaavakartalle museon ehdottamalla tavalla
osa-aluemerkinnällä ja kaavamääräyksellä. Kohde kuvauksineen lisätään kaavaselostuksen lukuun 2.6. Arkeologinen kulttuuriympäristö.
Pohjois-Karjalan pelastuslaitos on ilmoittanut 25.8.2020 lausunnossaan, että PohjoisKarjalan pelastuslaitoksella ei ole huomautettavaa.
PKS Sähkönsiirto Oy ilmoittaa lausunnossaan 13.8.2020, että asemakaavan muutosalueella sijaitsee 0,4 kV maakaapeli, jonka mahdollisesta siirrosta neuvotellaan erikseen.
Fingrid Oyj, Maankäyttö ja ympäristö – lausuu mm. seuraavaa:
Asemakaava-alueelle sijoittuu Fingrid Oyj:n 110 kV voimajohto Kiikanlahti – Pamilo (lausunnossa kuva voimajohdon sijainnista). Asemakaavaluonnoksessa voimajohtoalue sijoittuu pienin osin asemakaava-alueen luoteiskulmaan tiealueelle ja pientalojen korttelialueelle (AP).
Fingridin suunnitelmissa on purkaa tämä johto siinä vaiheessa, kun Fingridin Kaltimon
kautta uusittava 110kV voimajohto on valmistunut. Fingridin lunastus on kuitenkin voimassa 110 kV Kiikanlahti – Pamilo -voimajohdolle. Joensuun kehittämisyhtiöllä on vireillä
datakeskushanke, joka toteutuessaan voisi käyttää tätä johtokatua. Voimajohtoalueen
varaus kannattaa säilyttää asemakaavoissa, koska siten mahdollistetaan datakeskukselle olennaisen liityntäjohdon toteutus.
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Voimajohtoa varten on lunastettu kiinteistön käyttöoikeuden supistus 50 metriä leveälle
johtoalueelle (lausunnossa kuva voimajohdon poikkileikkauksesta), joka muodostuu 30
metriä leveästä johtoaukeasta ja johtoaukean molemmin puolin olevista 10 metriä leveistä reunavyöhykkeistä. Rakennusrajoitusta merkitsevät rakennusrajat ulottuvat molemmin puolin 15 metrin päähän 110 kV voimajohdon keskilinjasta. Kaavoituksessa on
suositeltavaa, että voimajohtoa varten varattuna alueen osana käytetään johtoalueen
kokonaisleveyttä.
Fingridin voimajohdot ovat maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 22 § tarkoittamia voimajohtoja. Tämä lausunto koskee Fingrid Oyj:n voimajohtoja. Pyydämme lähettämään
meille tietoa kaavan etenemisestä.
Vastine:
Kaavakartalle lisätään johtomerkintä ja sen varaama alueen sisäinen johtoalue.
Lehmon Pallo -77 ry. (lausunto saapunut 2.9.2021), yhdistyksen johtokunta lausuu mm.
seuraavaa:
Urheilukeskuksen asemakaavan luonnoksen mukainen VR-merkintä Urheilukentän itäja varsinkin pohjoispuolella estäisi tulevaisuudessa urheilukeskuksen kehittämisen ja tekonurmikentän laajentamisen täysimittaiseksi. Lisäksi jalkapalloon liittyvien tukitoimien
kehittäminen estyisi.
Jotta säilytämme Urheilukeskuksen kehittämisen mahdollisuudet, kenttäolosuhteiden,
katsomorakenteiden ja muiden tukitoimintojen osalta luonnoksen VR-merkintä tulee
muuttaa VU-merkinnäksi, jolloin kaavaluonnos palvelee myös seuramme tarpeita myös
tulevaisuudessa.
Lisäksi katsomme, että LP/VU -alue tekonurmikentän länsipuolelta tulisi muuttaa VUalueeksi, jotta tekonurmikentän täysimittainen leventäminen olisi mahdollista tulevaisuudessa. Kenttä täyttää nyt minimirajan. Tekonurmikentän länsipuolen LP / VU -alue olisi
tarkoituksenmukaisempi toteuttaa asuinkortteli 726 tonteille 2, 3, 6 ja 7. Asuinkorttelin
tontit 2, 3, 6 ja 7 tulisi siis pitää LP/VU -alueena pysäköintitilan rakentamista varten.
Lausuntomme tarkoitus on turvata Urheilukeskuksen tulevaisuuden kehitys vastaamaan
urheiluyhteisömme kuin kontiolahtelaisten tarpeita, ja sen VU -merkinnät kenttien läheisyydessä ja LP/VU -merkinnän siirtäminen takaavat. (Lausunnon liitteenä olevaan kaavaluonnoskarttaan on merkitty em. kaavamerkintöjen muutosehdotukset).
Vastine:
Urheilukenttäalue on osoitettu VU-merkinnällä. Sen sijaan sen ulkopuoliset alueet ovat
luonteeltaan ulkoilu- ja retkeilyalueita (VR). Lisäksi ko. alueilla on maisemallisia ja harjun
suojelullisia arvoja. Pohjoispuolella urheilukenttää tulee vastaan myös Utranharjun muinaismuistoalue. VU-alueen osoittaminen ko. alueille ei siten ole tarkoituksenmukaista.
LP/vu-alue kentän luoteispuolella voidaan muuttaa VU-alueeksi. Ko. alueelle osoitetaan
kuitenkin ohjeellisena alueen sisäisen pysäköintialueen toteuttamismahdollisuus.
Yksityisten maille osoitetut uudet asuinpientaloalueet (AP) ovat tehtyjen yleiskaavojen
mukaisia. Niiden osoittamisesta on sovittu myös alueen maanomistajien kanssa. Pysäköintialueen osoittaminen ko. alueille ei siten ole tarkoituksen mukaista.
Business Joensuu Oy, lausunto 11.9.2020:
Business Joensuu Oy pyytää Kontiolahden kuntaa toistaiseksi säilyttämään johtoaluevarauksen asemakaavassa. Perusteluna on, että Savon Voiman liksenvaaran voimalaitoksen läheisyyteen, Biotien teollisuusalueelle, tarvitaan kahdennettu voimalinjayhteys tu-
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levaisuuden merkittävän palvelinkeskusinvestoinnin takia. Taloudellisesti edullisin reittivaihtoehto sijoittuu osin tuolle purettavaksi suunnitellulle Fingridin 110 kV johdon johtoalueelle.
Kyseisen johtoalueen käyttöoikeuksien siirrosta on käyty alustavia keskusteluja Fingridin
kanssa. Lopullinen johtoreitti valitaan voimajohdon esisuunnitteluvaiheessa, kun johtoreitit on käyty läpi viranomaisten ja kuntien kanssa sekä johtoreitille on tehty tarvittavat
selvitykset, kuten ympäristöselvitys ja arkeologinen inventointi- Arviomme toteutusaikataulusta on v. 2022.
Vastine:
Kaavakartalle lisätään johtomerkintä ja sen varaama alueen sisäinen johtoalue.
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, lausunto 31.8.2020:
Pohjois-Karjalan maakuntaliiton mielestä on hyvä, että Lehmon urheilukeskuksen toiminnot jäsennetään asemakaavoituksella, jolloin selkeytetään liikuntapaikan käyttömahdollisuudet ja mahdollistetaan turvalliset pysäköintialueet. Liitto huomauttaa, että pysäköintialueet palvelevat samalla myös Utranharjun virkistysalueella tapahtuvaa liikkumista,
joka on yksi Joensuun seudun keskeisistä laajoista virkistysalueista. Kaavatyön yhteydessä tulee huomioida ja tarvittaessa myös linjata tarkemmin ohjeellinen ulkoilureitti
(JaamaTrail) sekä viheryhteys Utranharjulta Jaamankankaalle.
Pohjois-Karjalan maakuntaliitolla ei ole muuta huomauttamista kaavan osallistumis- ja
arviointisuunnitelmaan tai kaavaluonnokseen.
Vastine:
Ulkoilureittien osalta tehdään olevan tilanteen mukaisia täsmennyksiä kaavakartalle.
Pohjois-Savon ELY-keskus, liikenne ja infrastruktuuri- vastuualue, esittää 11.9.2020 lausuntonaan seuraavaa asemakaavan OAS:sta ja luonnoksesta:
Kaavaluonnoksessa on rakennettavan kevyen liikenteen väylän vaatima tilavaraus Vanhan Nurmeksentien itäpuolella osoitettu yleisen tien alueena (LT). ELY-keskuksen näkemyksen mukaan hankkeen vaatima tilavaraus on sinällään perusteltu, mutta tilavaraus
tulisi osoittaa katualueena. Vanha Nurmeksentie on yhdystieluokkainen maantie, joka
välittää pääasiassa paikallista liikennettä, minkä vuoksi asemakaavaa laadittaessa tien
osalta ei voi soveltaa MRL 83.4 S:ää. Kunnan ja ELY-keskuksen käymien neuvottelujen
mukaisesti ELY-keskuksen tavoitetilassa Vanha Nurmeksentie on kunnan katua.
Mikäli kevyen liikenteen väylän tiesuunnitelman hyväksymiskäsittely valmistuu ennen nyt
kyseessä olevan asemakaavan hyväksymistä, ei ELY-keskus näe tarvetta osoittaa tilavarausta maantien alueen merkinnällä (LT). ELY-keskus ehdottaakin merkinnän muuttamista katualueeksi jo tässä vaiheessa. Myöhemmin mahdollisesti toteutettavan Vanhan Nurmeksentien narukaavassa ei sitten enää tarvitsisi ottaa kyseistä aluetta kaavamuutoksen piiriin.
Vastine:
Vanha Nurmeksentie muutetaan osaksi katuverkostoa kokonaisuudessaan erillisessä
asemakaavamuutoskaavahankkeessa. Tässä yhteydessä ei tehdä siihen liittyviä kaavaratkaisuja.
Pohjois-Karjalan ELY-keskus, lausunto 1.9.2020:
Suunnittelualueen asemakaavoittaminen urheilu- ja virkistyspalveluiden sekä asumisen
tarpeisiin tukee Lehmon alueen asuinrakentamisen tiivistämistä nykyiseen tieverkostoon
tukeutuen sekä urheilualueen pysäköintitarpeiden parantamista. ELY-keskuksella ei ole
tältä osin kaavaluonnokseen huomautettavaa.
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Kaavakartan merkintä yleisen tien liikennealueesta on vanhentunut käsite ja tulee korvata merkinnällä maantien alue.
Vastine:
Yleisen tien liikennealue muutetaan maantien alueeksi.
Kontiolahden kunta, sivistyslautakunta (ote pöytäkirjasta 26.8.2021), lausuu seuraavaa:
Kaavamuutoksessa tulisi ottaa tarkasteluun kevyen liikenteen turvallisuus koko Urheilukentäntien matkalla lähtien Vanhan Nurmeksentien kevyen liikenteen väylältä. Urheilukentän tapahtumien yhteydessä kevyt liikenne ei mahdu kapealla Urheilukentäntiellä turvallisesti autoliikenteen sekaan. Lisäksi urheilukeskus on Lehmon koulun aktiivisessa
käytössä, ja koulun oppilasryhmät käyttävät nykyisellään polkua, joka lähtee alikulkutunnelin kohdalta ja menee rivitalon ja pientalojen välistä kentälle. Talvella polun kohdalla
kulkee latu-ura. Kaavaluonnoksessa lisätään autoliikennettä Urheilukentäntielle, mutta
kevyen liikenteen järjestelyt puuttuvat siitä kokonaan.
Kaavamuutoksessa tulisi ottaa huomioon alueen tuleva mahdollinen huoltorakennusrakentaminen ja ulkoilu- sekä latukonereittien sijaintia alueella. Urheilukeskuksen kaavamuutoksessa tulisi selvittää myös mahdollista paikkaa ulkokuntosalille, jota alueelle on
paljon toivottu.
Yhteiset pysäköintimahdollisuudet uuden yhtenäiskoulun kanssa tulee selvittää myös
lämpövoimalan alueella.
Vastine:
Esitetyt kevyenliikenteen mahdolliset parantamistoimenpiteet ja yhteiset pysäköintimahdollisuudet sijoittuvat nyt laadittavana olevan asemakaava-alueen ulkopuolelle. Asemakaava-alueen sisäiset pyöräily- ja jalankulkuyhteydet ovat hyvin toteutettavissa osin mm.
VU- ja VR- alueiden sisällä. Samoin mainittu ns. ulkokuntosali on tarvittaessa mahdollista
toteuttaa erillissuunnitelmin myös VU- ja VR- alueilla.
Kontiolahden kunta, tekninen lautakunta (ote pöytäkirjasta 26.8.2021) lausuu, ettei teknisellä lautakunnalla ole huomauttamista Lehmon urheilukeskuksen asemakaavan muutoksen ja laajennuksen luonnosvaiheesta.
Kontiolahden Luonnonystävät ry kommentoi 9.9.2020, että yhdistyksellä ei ole asemakaavaluonnokseen huomauttamista.
6.2.5

Valmisteluvaiheen (kaavaluonnos) mielipiteet ja niiden huomioonottaminen
Asemakaavaluonnoksesta annettiin yksi (1) mielipide.
Vesa Kuronen, mielipide 9.9.2020:
Kuronen ehdottaa, että kaavaluonnoksen VU ja VR -alueet yhdistettäisiin yhtenäiseksi
VU -alueeksi. Tällä mahdollistettaisiin monipuolisempi liikuntapaikkarakentaminen, silti
sulkematta pois virkistyspalveluita. Lisäksi hän ehdottaa, että korttelista 726 ainakin 50
% merkittäisiin AP/VU -merkinnällä, jotta jos mahdollista, aluetta voitaisiin käyttää liikuntapalveluihin. (Alueen keinonurmikentän laajentamisesta täysimittaiseksi on tehty suunnitelmia).
Kolmanneksi hän ehdottaa, jos korttelin 726 ja nykyisten rivitalojen välisen väylän, jossa
talvella kulkee hiihtolatu, voisi valjastaa kevyen liikenteen väyläksi. Ja mikäli Nurmeksentien varteen saataisiin pysäköintialue (palvelemaan koulun jättöliikennettä), voisi se
muuna aikana palvella urheilukeskuksen ruuhkahuippuja.
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Vastine:
Urheilukenttäalue on osoitettu VU-merkinnällä. Sen sijaan sen ulkopuoliset alueet ovat
luonteeltaan ulkoilu- ja retkeilyalueita (VR). Lisäksi ko. alueilla on maisemallisia ja harjun
suojelullisia arvoja. Pohjoispuolella urheilukenttää tulee vastaan myös Utranharjun muinaismuistoalue. VU-alueen osoittaminen ko. alueille ei siten ole tarkoituksenmukaista.
LP/vu-alue kentän luoteispuolella voidaan muuttaa VU-alueeksi. Ko. alueelle osoitetaan
kuitenkin ohjeellisena alueen sisäisen pysäköintialueen toteuttamismahdollisuus.
Yksityisten maille osoitetut uudet asuinpientaloalueet (AP) ovat tehtyjen yleiskaavojen
mukaisia. Niiden osoittamisesta on sovittu myös alueen maanomistajien kanssa. Pysäköintialueen osoittaminen ko. alueille ei siten ole tarkoituksen mukaista.
Rivitalojen välissä kulkeva väylä ei sijoitu nyt käsittelyssä olevaan asemakaavaan.
6.2.6

Kaavaehdotuksesta annetut lausunnot ja niiden huomioonottaminen
Täydennetään prosessin edetessä

6.2.7

Kaavaehdotuksesta annetut muistutukset ja niiden huomioonottaminen
Täydennetään prosessin edetessä

6.2.8

Suunnitteluvaiheen käsittelyt ja päätökset
Kaavasuunnittelun keskeiset käsittelyvaiheet ja päätökset:
osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluvaiheen aineisto (kaavaluonnos)
on pidetty yleisesti nähtävillä 12.8.–11.9.2020.
asemakaavaehdotus on pidetty yleisesti nähtävillä xx.xx.-xx.xx.2021.

7 Asemakaavan kuvaus
7.1

Kaavan rakenne
Asemakaavaratkaisussa on osoitettu aluevaraukset urheilua palveleville toiminnoille
(VU), virkistys- ja retkeilytoiminnoille (VL, VL), niihin liittyville pysäköintialueille (LP, lp) ja
täydennysrakentuvalle asuinpientaloalueelle (AP) ja näihin välittömästi liittyville katualueille.
Pysäköintialueella (LP/vu) sallitaan sille erikseen varatulla rakennusalalla urheilu- ja virkistyspalveluita palvelevia huolto-, kahvila ymv. rakennuksien rakentaminen.
Asemakaavassa on osoitettu aluevaraukset kuudelle uudelle asuinpientalojen (AP) tontille, kahdella niistä on olevat rakennukset. Kyseiset aluevaraukset kytkeytyvät suunnittelualueen sivuitse sen länsipuolella sijaitsevan Vanhan Nurmeksentien riittäviin tiealuevarauksiin. Tiealueella on perusteltua varautua erillisen kevyenliikenteen väylän rakentamiseen. Sitä varten asemakaavassa on osoitettu aluevaraus maantien alueen (LT)
laajentamiseksi.

7.2

Aluevaraukset
Kaavassa on osoitettu aluevarauksia ja merkintöjä seuraaville maankäytöille: asuinpientalojen (AP) korttelialueet, urheilu- ja virkistyspalvelujen (VU) alueet, virkistys- ja retkeilyalueet (VR) sekä liikenne (LT, LP)- ja katualueet. Aluevaraukset ja niihin liittyvät kaavamerkinnät on esitetty yksityiskohtaisesti kaavakartalla.
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7.2.1

Asuinalueet
Asemakaava mahdollistaa alueelle maksimissaan kuuden (6) asuinpientalotontin toteuttamisen. Alueelle voidaan rakentaa arviolta noin 6–12 asuntoa, yksityiskohtaisesta rakennussuunnitelmasta riippuen.

7.2.2

Virkistysalueet
Asemakaavassa on osoitettu nykyinen urheilukenttäalue (VU) ja sitä välittömästi pohjois, itä- ja eteläpuolella ympäröivät virkistys- ja retkeilyalueet (VR). Urheilukentäntien pään
kääntöpaikan ja länsipuoleisen uuden asuinalueen väliin on osoitettu pienialainen lähivirkistys alue (VL). Ko. alue toimii lähinnä maisemallisena suojapuustoalueena eri toimintojen välissä.

7.2.3

Liikennealueet
Kaavassa on osoitettu urheilukeskuksen pysäköintitarpeille (LP/vu ja lp) aluevarauksia.
Vanhan Nurmeksentien paikallistien tiealueella on perusteltua varautua erillisen kevyenliikenteen väylän rakentamiseen. Sitä varten asemakaavassa on osaltaan osoitettu
maantien alueen laajentamista (LT).
Täydentyvälle asuinalueelle on osoitettu tarvittava uusi katuyhteys. Urheilukentäntien
päähän on osoitettu aluevaraus kääntöpaikalle. Katusuunnitelmaa on tehty erillishankkeena kaavatyön rinnalla.

7.3
7.3.1

Kaavan vaikutukset
Vaikutukset rakennettuun ympäristöön
Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen
Alueelle suunnitellun uuden määrältään vähäisen asuinrakentamisen myötä taajamarakenne täydentyy ja eheytyy. Urheilukeskusalueen käyttömahdollisuudet jäsentyvät siihen liittyvien pysäköintialueiden (LP, lp) ja huolto-, ym. rakentamisen mahdollistuessa.
Vaikutukset liikenteeseen
Asemakaavalla mahdollistuvan pienimuotoisen asuinalueen ja uuden kadun toteutuminen ei lisää autoliikenteen määrää merkittävästi. Pysäköintipaikkojen määrä kaava-alueen sisällä lisääntyy jossakin määrin yksityiskohtaisista toteutussuunnitelmaratkaisuista
riippuen. Nykyisin pysäköintipaikkoja on alueella liian vähän, varsinkin erilaisten urheilutapahtumien tarpeisiin. Pysäköintitarpeita ja -mahdollisuuksia on tarvittaessa pohdittava
myös tämän kaava-alueen ulkopuolisilla lähialueilla.
Liikenteellisesti on hyvä, että asuinalue sijaitsee kävelymatkan etäisyydellä olevista joukkoliikenteenväylistä. Alue tukeutuu hyvin jo olevaan liikenneverkostoon. Mm. linja-autopysäkit ovat alueen välittömässä läheisyydessä.
Maantien alueella varaudutaan vanhan Nurmeksentien varren kevyenliikenteen jatkamiseen nykyisestä pohjoiseen päin. Tämä osaltaan luo puitteita liikenneturvallisuuden laajempaankin parantumiseen.
Vaikutukset teknisen huollon järjestämiseen
Kaava-alue tullaan liittämään kunnallisteknisiin verkostoihin, jotka ovat jo alueen yhteydessä.
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Taajamakuva
Kaava-alue sijaitsee rakennetulla taajama-alueella. Alueen rakentaminen on luonteeltaan olevan taajamarakenteen ja taajamakuvan eheyttämistä.
Virkistysalueet
Virkistys- ja retkeilyalueita on osoitettu nykytilannetta mukaillen.
7.3.2

Vaikutukset arkeologiseen kulttuuriympäristöön
Utranharjun muinaisjäännöskohde on osoitettu asiaankuuluvalla merkinnällä (sm), eikä
siihen kohdennu muuttuvaa maankäyttöä.

7.3.3

Vaikutukset luontoon
Suunnittelualueella ei ole tiedossa mitään erityisiä luonnonsuojeluarvoja, jotka voisivat
heikentyä rakentamisen myötä. Alueen sijoittuminen pohjavesialueelle tulee ottaa huomioon rakentamisen suunnittelussa ja toteutuksessa. Rakentamisesta ei aiheudu haittaa
myöskään ulkopuolisille luontoarvoille.

7.3.4

Vaikutukset talouteen ja palveluihin
Kaavaratkaisu jäsentää urheilukeskusalueen pysäköintialueita ja rakentamismahdollisuuksia. Tämä on myönteistä palvelurakenteen säilymisen ja mahdollisen monipuolistumisenkin kannalta ja siten edelleen taloudellisuuden tehostamista.
Mahdollinen asukasmäärän kasvu, vaikkakin tällä alueella suhteellisen vähäinen, osaltaan on myötävaikuttamassa kuntatalouteen suoraan verotulojen muodossa, mutta
myös mahdollistamalla osaltaan alueellisten lähipalvelujen säilymistä ja kasvua.
Täydentyvän asuinalueen tiejärjestelyjen, vesihuoltoverkostojen ja urheilukeskuksen pysäköintialueiden jäsentäminen aiheuttaa kustannuksia toteuttamisen osalta. Alueen sijoittuessa olevan kunnallistekniikan äärelle ja maaperän ollessa helposti rakennettavaa,
kunnallistekniset ja muutkin rakentamistoimenpiteet ovat suhteellisen edullisia.
Kunnallistekniset ratkaisut suunnitellaan erillishankkeina, jolloin myös kustannukset yksilöityvät yksityiskohtaisesti.

7.3.5

Vaikutukset sosiaalisiin oloihin
Urheilualueen toimintojen jäsentyminen sekä asutuksen lisääntyminen alueella tukevoittaa olevan urheilu- ja virkistysalueen käyttöä. Julkiset ja yksityiset palvelut ja riittävä väestöpohja lisäävät ja mahdollistavat myös sosiaalisen viihtyisyyden edellytyksiä (mm.
erilaiset harrastustoiminnat ja -tilat). Kaava mahdollistaa nykyistä toimivammat ja monipuolisemmat urheilukeskusaluetta palvelevat huolto-, kahvila ym. rakennukset.

7.4

Ympäristön häiriötekijät
Kaava-alueella ei ole varsinaisia ympäristöhäiriötä aiheuttavia toimintoja. Kaavalla ei
myöskään osoiteta alueelle uusia ympäristöä häiritseviä toimintoja. Ympäröivästä liikenteestä ei aiheudu haitallisessa määrin melua asuinalueelle.
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8 Asemakaavan toteutus
Rakennusluvat voidaan myöntää kaavassa osoitetulle rakentamiselle kaavassa määritellyillä reunaehdoilla.
Rakentamisen toteuttaminen riippuu kunnan ja maanomistajien erikseen määrittelemistä
aikatauluista ja maankäyttösopimuksista. Vanhan Nurmeksentien varrella itäpuolista kevyenliikenteen väylää nykyisestä pohjoiseen rakennetaan lähiaikoina.
Tavoitteena on, että laadittava asemakaava valmistuisi vuoden 2021 lopulla. Kaavan
saatua lainvoiman, yksityiskohtainen toteutussuunnittelu ja edelleen rakentaminen mahdollistuu.
Kuopiossa 18.10.2021

Jorma Harju
Kaavoitusinsinööri
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KONTIOLAHDEN KUNTA
LEHMON URHEILUKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.10.2021

Kaava-alueen sijainti ja rajaus

Maanmittauslaitos

KONTIOLAHTI Lehmon urheilukeskuksen asemakaavamuutos ja laajennus

Maankäytönsuunnittelu

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KAAVAHARJU

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)
Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaan kaavaa laadittaessa tulee laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumisja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista.
Kaavoituksen vireille tulosta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista, suunnitellusta aikataulusta sekä
osallistumis- ja arviointimenettelystä.

1 Alueen sijainti ja rajaus
Suunnittelualue sijaitsee Kontiolahdella, Lehmon alueella noin 6 km Joensuun
keskustasta pohjoiseen.

KUVA 1. Suunnittelualueen sijainti.
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KAAVAHARJU

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KUVA 2. Suunnittelualueen rajaus (pinta-ala noin 8 ha).

2 Asemakaavamuutoksen ja laajennuksen tavoitteet
Asemakaavamuutoksen ja laajennuksen keskeisenä tavoitteena on kaavoittaa
suunnittelualue pääasiassa urheilu- ja virkistyspalveluiden ja asutuksen tarpeisiin. Asemakaavan laadinnassa otetaan huomioon alueen ympärillä jo oleva
maankäyttö.
Asemakaavan pohjana tulee olemaan samanaikaisesti laadittavana oleva alueen
yleiskaavamuutos.
Suunnittelutyössä selvitetään mm. asumisen, virkistyskäytön, luonnonarvojen ja
liikenteen tarpeet sekä näiden toimintojen yhteensovittaminen.
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3 Suunnittelutilanne
Maakuntakaava
Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 1. vaihe on vahvistettu valtioneuvostossa
2007, kaavan 2. vaihe ympäristöministeriössä 2010, 3. vaihe ympäristöministeriössä vuonna 2014 ja 4. vaihe ympäristöministeriössä 18.8.2016.
Pohjois-Karjalan maakuntahallitus käynnisti 21.12.2015 Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040 laatimisen. Maakuntakaavatyö on luonteeltaan kokonaismaakuntakaavan tarkistus eli tavoitteena on saattaa maakuntakaava ajan tasalle.
Maakuntakaava 2040 on hyväksytty maakuntavaltuustossa 7.9.2020. PohjoisKarjalan maakuntahallitus määräsi 23.11.2020 maakuntakaavan tulemaan voimaan.
Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040 kumosi voimaan tultuaan kaikki aikaisemmat voimassa olevat neljä vaihemaakuntakaavaa. Vain 3. vaihemaakuntakaavan
tuulivoima-alueet jäävät edelleen voimaan. Kyseessä on siis koko Pohjois-Karjalan kattava ja kaikki keskeiset maankäytön teemat käsittävä kokonaismaakuntakaava.
Maakuntakaavassa 2040 suunnittelualue on taajamatoimintojen (A) ja virkistys
(V) -alueita. Suunnittelualuetta koskee myös merkintä tärkeästä tai vedenhankintaan soveltuvasta pohjavesialueesta ja maakunnallisesti arvokkaasta harjualueesta (ge-1). Lisäksi suunnittelualueen kautta kulkee ohjeellinen ulkoilureitti (ulk),
Jaamankierros.
Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040, 1.vaihe
Maakuntakaavatyö jatkuu vaihemaakuntakaavojen laadinnalla. Maakuntahallitus
käynnisti 18.5.2020 vaihemaakuntakaavan eli Pohjois-Karjalan maakuntakaava
2040, 1.vaihe, Pohjois-Karjalan maakuntahallitus on hyväksynyt kokouksessaan
26.10.2020 Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040 1.vaihemaakuntakaavan
osallistumis- ja arviointisuunnitelman.
Tavoitteena on hyväksyä maakuntakaava 2040 1.vaihe maakuntavaltuustossa
2022.
Maakuntakaavan 2040:n ensimmäisen vaiheen kaavaluonnos oli julkisesti nähtävillä ja lausunnoilla 30.4. - 31.5.2021, jonka aikana saatiin kaikkiaan 41 kappaletta lausuntoja ja mielipiteitä. Nyt asemakaavoitettavalle alueelle ei 1. vaiheen
maakuntakaavaluonnoksessa ole osoitettu uusia merkintöjä.
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KUVA 3. Ote Pohjois-Karjalan voimassa olevasta maakuntakaavayhdistelmästä

Yleiskaava
Suunnittelualueen maankäyttöä ohjaa osaltaan kunnanvaltuuston 10.6.2019 hyväksymä strateginen yleiskaava 2040. Strategisessa yleiskaavassa nyt asemakaavoitettava alue sijoittuu tiivistettävän taajaman alueelle. Strateginen yleiskaava on oikeusvaikutteinen vain kehittämiskohteiden osalta.
Suunnittelualueella on voimassa Kontiolahden, Joensuun, Liperin, Outokummun
ja Polvijärven yhteinen yleiskaava. Joensuun seutuvaltuusto hyväksyi Joensuun
seudun yleiskaavan 2020 2.12.2008 ja ympäristöministeriö vahvisti sen pääosiltaan 29.12.2009.
Joensuun seudun yleiskaavassa 2020 suunniteltava alue on osoitettu osin asuinpientalojen (AP), osin Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on ympäristöarvoja
(MY) -merkinnöillä. Lisäksi kohdemerkinnällä (vihreä rengas) on osoitettu urheiluja virkistyspalvelujen kohde tai lähiliikuntapaikka. Alue sijaitsee Utranharjun pohjavesialueella (pv).
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KUVA 4. Ote Joensuunseudun yleiskaavasta 2020

Lehmon osayleiskaavan kaavaluonnos oli nähtävillä 7.2.–8.3.2019. Hyväksymiskäsittelyn yhteydessä 24.5.2021 kunnanvaltuusto päätti palauttaa kaavaehdotuksen jatkovalmisteluun.
Osayleiskaavaehdotuksessa nyt suunniteltava alue on osoitettu urheilu- ja virkistyspalveluiden alueeksi (VU), pientalovaltainen asuinalueeksi (AP) ja asuinalueeksi (A). Suunnittelualuetta koskee myös merkintä tärkeästä tai vedenhankintaan soveltuvasta pohjavesialueesta.

KUVA 5. Ote Lehmon osayleiskaavaehdotuksesta.
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Asemakaava
Osalla aluetta voimassa urheilukeskuksen alueelle laadittu asemakaava.

KUVA 6. Ote alueen ajantasa-asemakaavasta.

Pohjakartta
Suunnittelualueella on käytössä Kontiolahden kunnan ylläpitämä numeerinen
1:2000 mittakaavainen asemakaavan pohjakartta.
Rakennusjärjestys
Kontiolahden kunnan rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.8.2020.

4 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT)
Valtioneuvosto päätti uusista valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista
14.12.2017. Päätös on tullut voimaan 1.4.2018. Päätöksellä valtioneuvosto korvaa valtioneuvoston vuonna 2000 tekemän ja 2008 tarkistaman päätöksen valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista.
Maakunnan suunnittelussa ja muussa alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten,
että edistetään niiden toteuttamista (maankäyttö- ja rakennuslaki 24 §).
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet koskevat nyt kaavoitettavaa aluetta erityisesti seuraavilta osin:
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Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen
-

-

Edistetään koko maan monikeskuksista, verkottuvaa ja hyviin yhteyksiin perustuvaa aluerakennetta, ja tuetaan eri alueiden elinvoimaa ja vahvuuksien hyödyntämistä. Luodaan edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämiselle sekä
väestökehityksen edellyttämälle riittävälle ja monipuoliselle asuntotuotannolle.
Merkittävät uudet asuin-, työpaikka- ja palvelutoimintojen alueet sijoitetaan siten,
että ne ovat joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kannalta hyvin saavutettavissa.

Terveellinen ja turvallinen elinympäristö
-

-

Varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin.
Uusi rakentaminen sijoitetaan tulvavaara-alueiden ulkopuolelle tai tulvariskien
hallinta varmistetaan muutoin.
Ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta aiheutuvia ympäristöja terveyshaittoja.
Haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä aiheuttavien toimintojen ja
vaikutuksille herkkien toimintojen välille jätetään riittävän suuri etäisyys, tai riskit
hallitaan muulla tavoin.

Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat
-

Huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvojen turvaamisesta.
Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden ja ekologisten yhteyksien säilymistä.
Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyydestä sekä viheralueverkoston jatkuvuudesta.

5 Tausta-aineisto ja selvitykset
Kaavasuunnittelussa hyödynnetään alueelle yleiskaavojen yhteydessä tehtyjä
selvityksiä.

6 Arvioitavat vaikutukset
Kaavaratkaisusta aiheutuvien vaikutusten arvioinnin keskeisenä tarkoituksena on
tukea kaavan päätöksentekoprosessia. Toisaalta vaikutustarkastelu ohjaa suunnitteluratkaisuja ja toimii osaltaan perusteena kaavaan lopullisesti valittaville
maankäytöllisille aluevarauksille ja kaavamerkinnöille.
Maanomistajien ja eri intressitahojen sekä suunnittelijoiden välisen osallistuvan
suunnittelun ja edelleen vaikutusten arviointien kautta pyritään välttämään nykyrakennetta huonontavia suunnitteluratkaisuja sekä kehittämään alueen maankäytöllistä ja ympäristöllistä kokonaisuutta.
Suunnittelun yhteydessä arvioidaan tarvittavissa määrin vaikutukset:
-

yhdyskuntarakenteeseen
rakennettuun ympäristöön / asutukseen
vesihuoltoverkostoihin
liikenneverkostoon
viher- ja ulkoilureittiyhteyksiin ja luontoon
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7 Osalliset
Maankäyttö- ja rakennuslain (1.1.2000) myötä kaavoituksen ominaisuuksiin on
kuulunut huolehtia siitä, että eri intressiryhmien (osallisten) mahdollisuus osallistua asioiden käsittelyyn on riittävän laajaa, oikeisiin asioihin kohdistuvaa ja oikein
ajoittuvaa.
Suunnitteluun osallistutetaan päättäjät, kuntalaiset ja ne intressiryhmät, joita tarkastelualueen kehittäminen erityisesti koskettaa. Osallisia ovat kaikki ne, joiden
asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.
Tämän hankkeen osalta keskeiset osalliset:
-

7.1

Kontiolahden kunta, hallintokunnat, päättäjät
Maanomistajat, asukkaat
Kuntalaiset
Pohjois-Karjalan ELY-keskus ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue
Pohjois-Savon ELY-keskus liikenne- ja infrastruktuuri
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
Pohjois-Karjalan alueellinen vastuumuseo
Pohjois-Karjalan sähkö Oy
Pohjois-Karjalan pelastuslaitos
Teknisten verkkojen haltijat
Fingrid Oyj

Osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen
Kaavahankkeen aikana on mahdollisuus ottaa kantaa suunnitelmiin useassa eri
vaiheessa. Kunnan edustajaan voi olla myös suoraan yhteydessä. Suunnitelman
kulkua on mahdollista seurata kunnan teknisellä osastolla, jossa aineisto pyritään
pitämään koko ajan esillä. Kaavahankkeeseen liittyvä aineisto pidetään nähtävillä
myös kunnan kotisivuilla osoitteessa: www.kontiolahti.fi > Palvelut > Kaavoitus >
Vireillä olevat kaavat. Myös yhdyshenkilöiltä saa ajantasaista tietoa suunnittelun
etenemisestä.
Kaavasuunnittelusta ja siihen liittyvistä osallistumistilaisuuksista tiedotetaan sanomalehti Karjalaisessa sekä paikallislehti Pielisjokiseudussa ja kunnan ilmoitustaululla sekä kunnan kotisivuilla osoitteessa www.kontiolahti.fi. Kaavatyön etenemisestä on mahdollista saada ajantasaista tietoa kunnan kaavoitusyksiköstä ja
kunnan kotisivuilta. Kaavan eri vaiheista tiedotetaan myös kunnan kaavoituskatsauksessa.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos asiakirjoineen asetetaan
virallisesti nähtäville sanomalehti Karjalaisessa ja kunnan ilmoitustaululla julkaistavalla kuulutuksella.
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7.2

Suunnitteluvaiheet ja alustava aikataulu
Työn käynnistäminen, kaavan valmisteluvaihe

talvi 2019 - 2020

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) ja kaavaluonnoksen laatiminen (MRL 62 §, 63 §)
Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu
Kaavan luonnosvaiheessa nähtävilläpito syksy 2020
Käsittely: OAS:n ja kaavaluonnoksen käsittely kunnanhallituksessa ja asettamisen nähtäville.
Osallistuminen: Mahdollisuus esittää mielipiteitä OAS:sta ja kaavaluonnoksesta (MRA 30 §). Lausuntopyynnöt ja neuvottelut osallisten kanssa tarvittavissa määrin.
Tiedottaminen: vireilletulosta, OAS:n ja kaavaluonnoksen nähtäville asettamisista ja tilaisuuksista ilmoitetaan kuulutuksilla kunnan virallisessa ilmoituslehdessä, ilmoitustaululla ja internet -sivulla.

Kaavaehdotus

kevät - syksy 2021

Luonnosvaiheen palautteen käsittely
maankäyttösopimukset
Kaavaehdotuksen laatiminen: kaavakartta ja kaavaselostus
Käsittely: Kaavaehdotuksen käsittely kunnanhallituksessa ja asettaminen nähtäville (MRA 27 § asemakaava).
Osallistuminen: Kaavaehdotus asetetaan nähtäville ja pyydetään lausunnot (MRA 28 §). Mahdollisuus jättää muistutuksia. Viranomaisneuvottelu tarvittaessa lausuntojen ja muistutusten saavuttua.
Tiedottaminen: Kuten edellä

Kaavan hyväksymiskäsittely

talvi 2021 - 2022

Saatujen lausuntojen ja muun palautteen käsittely, vastineiden laadinta
Kaavaehdotuksen tarkistaminen tarvittaessa
Hyväksymiskäsittely
Käsittely: Kaavaehdotuksen käsittely kunnanhallituksessa ja hyväksyminen valtuustossa (MRL 52 § asemakaava).
Osallistuminen: Mahdollinen valitusprosessi. Kaavan hyväksymispäätöksen laillisuudesta voi valittaa ItäSuomen hallinto-oikeuteen.
Tiedottaminen: Hyväksymispäätöksestä kuulutetaan kunnan ilmoitustaululla ja internet -sivuilla sekä kunnan virallisessa ilmoituslehdessä.
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8 Yhteystiedot
8.1

Kaavan hallinnollinen käsittely
Kontiolahden kunta
Keskuskatu 8
81100 KONTIOLAHTI
Maankäyttöpäällikkö Marja-Liisa Sykkö
Puh. 0400 491 791
Sähköposti: marja-liisa.sykko@kontiolahti.fi

8.2

Kaavanlaadinta
Maankäytönsuunnittelu Kaavaharju
Leväsentie 23
70780 KUOPIO
Kaavoitusinsinööri Jorma Harju
Puh. 044 596 3111
Sähköposti: jorma.harju@kaavaharju.fi
www.kaavaharju.fi
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