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Yleisötilaisuuden sisältö
1) Kaavan esittely
2) Kysymyksiä ja keskustelua kaavasta
3) Seinillä 3:ssa pisteessä kaava-aineistot, joihin saa rauhassa
tutustua, voidaan keskustella myös pienemmissä ryhmissä tai
henkilökohtaisesti
4) Halutessasi voit varata henkilökohtaisen keskusteluajan
(varauslista)
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Mikä on osayleiskaava?
• Yleiskaavalla ohjataan kunnan yhdyskuntarakennetta
yleispiirteisesti ja sovitetaan yhteen erilaiset toiminnot, kuten
asuminen, palvelut, työpaikat ja virkistysalueet.
• Ohjaa uutta asemakaavoitusta ja ak-muutoksia
• Voimassa olevat asemakaavat jäävät voimaan
• Osayleiskaavamääräykset ohittavat rakennusjärjestyksen
• Osayleiskaavasuunnittelua ohjaavat:
• Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
• Maakuntakaava
• Joensuun seudun yleiskaava 2020
• Kunnan tavoitteet
• Kaavoituksen aikaiset neuvottelut
• Tehdyt selvitykset koskien mm. luonnon- ja kulttuuriympäristöä,
liikennettä ym
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Lehmon osayleiskaavan
tavoitteet
Ø Uusien asemakaava-alueiden osoittaminen
Ø Lehmon taajaman tiivistäminen
Ø virkistysalueiden ja –reittien osoittaminen
Ø Erityisten luontokohteiden paikantaminen, säilyttäminen ja
suojeleminen
Ø Pohja- ja pintavesien suojelu
Ø Alueen rakennus- ja kulttuuriperinnön esiintuominen
Ø Taajaman lievealueiden rakentamisen ohjaaminen
Ø Uhanalaisten eläinten elinpiirien säilyttäminen ja suojelu
Ø Turvallisten ja toimivien liikenneratkaisujen osoittaminen
Ø TAVOITEVUOSI 2040
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Osayleiskaavaratkaisu
Kokonaisrakenne
-

Tiivistetään ja täydennetään nykyistä taajama-aluetta

-

Sijaintinsa vuoksi alueelle on kysyntää uudelle asumiselle

-

Kuva: nykyiset asemakaavoitetut alueet ja asemakaavoitettavat uudet alueet

-

Uudet asemakaavoitettavat alueet viitteellisessä toteutusjärjestyksessä ovat
Ensimmäisenä toteutettavat
Karhula
Vanha Lehmo
Onkiranta
Uusi Lehmonsuo
Toisena kaavoitettavat
Raatesuon teollisuusalue
Uuron teollisuusalueen laajennus
Työpaikka-alue (Soralan alapuolella)
Asuinalue Soralan länsipuolella
Asuinalueet Heramoon, Metsärantaan ja Ruottisenahontien
eteläpuolen pellot
Tavoitekauden loppupuolella, viimeisenä kaavoitettavat
Teollisuusalueet Jaamankankaantien molemmin puolin
Vanhan Nurmeksentien varren teollisuusalue kaava-alueen
pohjoispuolella
Uusi asuinalue Suorannassa sekä pienet täydennysalueet
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Osayleiskaavaratkaisu
Asuinalueet; aluevarausmerkinnät ja mitoitus
Asuntoalueet (A-alueet)
-

Suoranta, n. 27 ha, 80 rivi- ja pientaloasuntoa, n. 250 as.

-

Peltola, 76,7 ha, eri asumismuotoihin n. 300 asuntoa ja n. 900 as.

-

Metsäranta, n. 44,8 ha, pien- ja rivitaloasuntoja n. 150, 450 as.

-

Uusi Lehmonsuo, n. 22,3 ha, eri asumismuotoihin n. 200 asuntoa ja n. 500
as.

Pientalovaltainen alue (AP-alueet)
-

Karhula, n. 28 ha, pääosin pientalotontteja n. 80 ja 250 as.

-

Kolmio, tiivistettävä alue, n. 25 rakennuspaikkaa

-

Vanhan Lehmon ympäristö, n. 26 ha, tiivistetään

-

Heramo, n. 31,3 ha, n. 90 asuntoa, 270 as.

-

Soralan länsipuoli, n. 8,7 ha, n. 30 pientalotonttia, 100 as.

-

Soralan eteläpuoli, n. 15,5 ha, n. 50 asuntoa, 150 as.

-

Onkiranta, n. 7,7 ha, n. 20 asuntoa, 60 asukasta

Kaikki A- ja AP-alueet on osoitettu asemakaavoitettavaksi alueeksi!
-> uusia rakennuspaikkoja ei voi muodostaa ennen asemakaavoitusta
- sallitaan kuitenkin olemassa olevien rakennuspaikkojen
täydennysrakentaminen ja vanhan korvaaminen/uusiminen entisen
tyyppiseksi
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Osayleiskaavaratkaisu
Asuinalueet; Erillispientalojen asuntoalue (AO) ja
Kylämäinen alue (AT-alue)
•

Asemakaavoitettavan alueen ulkopuolella olevat olemassa
olevat rakennuspaikat (musta piste)

•

Uusia rakennuspaikkoja voidaan muodostaa vain AT-alueille
• Marjosärkän alue (max. 10 rp)
• Jaamankankaan alue (max. 30 rp)
• Jokirannantien varren alue (max. 35 rp)
• Rakentaminen suunnittelutarveratkaisuilla

Asuinalueet; reservialueet, ap/res
• Osoittavat tämän osayleiskaavan tavoitevuoden 2040
jälkeisen laajenemissuunnan
• Uusia rakennuspaikkoja ei voi muodostaa
->
alueet pyritään säilyttämään
rakentamattomina tulevaisuuden
kaavoittamista/rakentamista varten
•

Uutta asumista voidaan asemakaavoittaa myös
keskustatoimintojen alueille (C-alueet)
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Osayleiskaavaratkaisu
Palvelu-, yritys- ja teollisuusalueet
•

Teollisuusalueet (T, TY)
• Jaamankankaantien varsi
• Kajaanintien varsi, Jaamankankaantien eteläp.
• Raatesuon alue
• Vanhan Nurmeksentien ja Valtatie 6: välinen alue

•

Työpaikkatoimintojen alueet (TP)
• Ns. Suutela (Valtatie 6 ja rautatien välinen alue)
• Lehmonsuontien pääty
• C-alueille voidaan myös osoittaa keskusta-alueille
soveltuvaa yritystoimintaa
• Kaikkien alueiden toteuttaminen vaatii
asemakaavoitusta

•

Kaupallisten palveluiden alue (KM)
• Vähittäiskaupan suuryksikkö

•

Palvelujen ja hallinnon alue (P)
• Olevat ja uudet varaukset päiväkodeille, kouluille ja
muille julkisille ja yksityisille palveluille
• Voidaan myös kaavoittaa C-, A- ja AP-alueille
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Osayleiskaavaratkaisu
Virkistys- ja ulkoilualueet
• Retkeily- ja ulkoilualue (VR)
• Utranharju
• Lähivirkistysalue (VL)
• Kylmäojan varrella
• Alueen pohjoisosassa
• Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue (VU)
• Uusi alue osoitettu ”Peltolan alueelle”
• Viheryhteystarve
• Vihreä katkoviiva
• Virkistysyhteys ja ekologinen
käytävä
• Suojaviheralue (EV)
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Osayleiskaavaratkaisu
Liikenneverkosto
(Liikenneselvitys FCG-Tuomas Miettinen)
•

Uusi maankäyttö tukeutuu olemassa olevaan
päätieverkostoon

•

Uusi kokoojakatuyhteys – 6-tien rinnakkaisyhteys
• Ahoksentieltä Kiviojantien päähän

•

Poikittaisyhteys läpi peltoalueiden Nevalantien kautta
Kylmäojantielle

•

Nevalantien ja Kylmäojantien liikenneympyrä

•

Uusi tieyhteys rautatienalituksineen Vanhalle Nurmeksentielle
osoitettuun toiseen liikenneympyrään

•

Uusi yhteys Jokirannantielle
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Osayleiskaavaratkaisu
Liikenneverkosto jatkuu
•

Uusi tieyhteys Kylmäojantieltä Ruoppitielle/Levytielle
• Kaksi vaihtoehtoista linjausta

•

Yhteystarve Onttolasta Jaamankankaantielle

•

Rahtarintie jää pelkästään raskaan erikoiskuljetuksen käyttöön

•

Kaksi uutta rautatien alitusta
• Kylmäojan koulun kohdalle uusi alitus
• Kylmäojantieltä uusi yhteys Vanhalle Nurmeksentielle

•

Kolme tasoristeystä poistuu
• Kylmäojan koulun tasoristeys
• Ruoppitien/Levytien uudet yhteydet poistavat
tasoristeyksen yksityiselle rakennuspaikalle
• Rahtarintien tasoristeys vain raskaalle erikoiskuljetukselle

Erityisalueet
•

Yhdyskuntateknisen huollon alueet (ET)

•

Energiahuollon alueet (EN)

•

Maa-aineisten ottoalueet (EO)

•

Pieneläinten hautausmaa (E-1)

•

Jätehuollon alue (EJ)
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Osayleiskaavaratkaisu
Luonto- ja kulttuuriympäristön arvot
• Kaavassa on huomioitu kaavan laadinnan aikana tehtyihin
selvityksiin ja oleviin perustuen rakennuskulttuuriarvot
sekä luontoarvot
• Erityisarvot on huomioitu kaavamerkinnöin
•

Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue (luo)

•

Arvokas harjualue (ge)

•

Tärkeä vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue (pv)

•

Luonnonsuojelualue (SL)

•

Kyläkuvallisesti arvokas vanhan maatilan pihapiiri (SK-1)

•

Kyläkuvallisesti arvokas 1900-luvun alun tai
jälleenrakennuskauden asuinalue (SK-2)

•

Alue, jolla ympäristö säilytetään (/s)

•

Suojeltava rakennuskohde (SR-1)

•

Arvokas rakennus tai rakennusryhmä (SR-2)

•

Muinaisjäännöskohde tai –alue (SM)

Maa- ja metsätalousalueet
•

Maa- ja metsätalousvaltainen alue (M)

•

Maatalousalue (MT)

•

Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä
ympäristöarvoja (MY)
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Kunnan maapoliittisen ohjelman
linjauksia: RAAKAMAAN HANKINTA
• Asemakaavoitamme ensisijaisesti vain omia maitamme -> pyrimme ostamaan
raakamaan asemakaavoitettavaksi osoitetun alueen sisältä.
• Hankimme maat ensisijaisesti vapaaehtoisin kaupoin.
• MRL ja maapoliittinen ohjelma mahdollistavat tietyin edellytyksin myös
lunastuksen käytön, mikäli neuvotteluilla ei päästä kauppaan.
• Lunastuksessa maanomistajalle maksettava korvaus vastaa aina kohteen täyttä
arvoa.
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Kunnan maapoliittisen ohjelman
linjauksia: MAANKÄYTTÖSOPIMUS
• Asemakaavoitusta varten voidaan tietyissä tapauksissa
laatia myös maankäyttösopimus, jossa sovitaan
asemakaavaan liittyvistä kysymyksistä, aikatauluista ja
korvauksista.
• Maankäyttösopimus laaditaan aina, kun yksityisen maille
kohdistuvasta kaavoitushankkeesta aiheutuu kunnalle
muita kuin kaavanlaatimiskustannuksia.
• Maanomistaja osallistuu yhdyskuntarakentamisesta
aiheutuviin kustannuksiin saamansa hyödyn suhteessa.
• Kontiolahdella sopimuskorvauksena peritään 1.
asemakaavan laatimisen yhteydessä vähintään 30 %
syntyvästä arvonnoususta ja lisäksi tapauskohtaisesti
harkiten yhdyskuntarakentamisesta kunnalle aiheutuvia
kustannuksia.
• MRL 91 b
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Kunnan maapoliittisen ohjelman
linjauksia: KEHITTÄMISKORVAUS
• Mikäli maanomistajan kanssa ei ole syntynyt sopimusta hänen osallistumisestaan
yhdyskuntarakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin, kunta voi periä
kehittämiskorvausta.
• Ei peritä maanomistajilta, joiden alueille osoitetaan asemakaavassa
rakennusoikeutta vain asuntorakentamiseen eikä rakennusoikeuden tai
rakennusoikeuden lisäyksen määrä ylitä 500 kerrosneliömetriä.
• Kehittämiskorvauksena voidaan periä enintään 60 % asemakaavan kullekin
maanomistajalle tulevasta maanarvonnoususta.
• MRL 91 c
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Lehmon osayleiskaavan eteneminen ja
tiedottaminen kaavasta
• Nyt valmiina on kaavaluonnos, joka on nähtävillä 30 vrk osallistumis- ja
arviointisuunnitelman kanssa.
• Kaavaluonnoksesta kuulutetaan Karjalaisessa, Pielisjokiseudussa ja kunnan
ilmoitustaululla. Maanomistajille ja –haltijoille lähetetään tiedotteet luonnoksen
nähtävilletulosta.
• Luonnoksesta saatujen mielipiteiden ja viranomaisten lausuntojen perusteella laaditaan
kaavaehdotus, joka tulee nähtäville 30 vrk:n ajaksi. Tavoite talvella 2019-2020.
• Kaavaehdotuksesta kuulutetaan Karjalaisessa, Pielisjokiseudussa ja kunnan
ilmoitustaululla. Maanomistajille ja –haltijoille lähetetään tiedotteet ehdotuksen
nähtävilletulosta.
• Muistutukset ja lausunnot käsitellään. Mikäli kaavaa muutetaan olennaisesti, ehdotus
tulee vielä uudelleen nähtäville.
• Mikäli kaava ei muutu ehdotuksen nähtävillä olon jälkeen olennaisesti, se etenee
kunnanhallituksen ja –valtuuston hyväksyttäväksi.
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Miten voin vaikuttaa?
• Kaavoitusyksikköön voi olla yhteydessä missä tahansa
kaavoituksen vaiheessa. Saa soittaa, laittaa sähköpostia ja
tulla käymään.
• Kaavaluonnoksen nähtävilläoloaikana (7.2.-8.3.) voit
jättää kirjallisen mielipiteen kaavaluonnoksesta.
Kunnanhallitus antaa näihin mielipiteisiin vastineensa.
• Luonnoksesta muokataan kaavaehdotus. Kun ehdotus on
nähtävillä (30 vrk), voit jättää kirjallisen muistutuksen
ehdotuksesta. Kunnanhallitus antaa jälleen vastineensa.
• Kaavan hyväksymispäätöksestä voi valittaa Itä-Suomen
hallinto-oikeuteen.
• Vuorovaikutus kaavoituksessa ei kuitenkaan tarkoita, että
jokainen toivomus toteutetaan automaattisesti kaavassa.
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Ota yhteyttä!
• Maankäyttöpäällikkö Marja-Liisa Sykkö, puh. 0400 491 791
marja-liisa.sykko@kontiolahti.fi
• Maankäytön suunnittelija Maija Parikka, puh. 050 566 6973
maija.parikka@kontiolahti.fi
• Käyntiosoite Keskuskatu 8 B, 1. kerros (keskimmäinen
virastotalo, vanha paloasema)
• Mielipiteet lähetetään osoitteella Kontiolahden kunta,
kaavoitus, Keskuskatu 8, 81100 Kontiolahti TAI
kaavoitus@kontiolahti.fi
• Tietoa tästä ja muista kaavoista www.kontiolahti.fi/kaavoitusja-maankaytto
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