Kontiolahden kunta
Strateginen yleiskaava 2040
Kaavamääräykset
Tiivistettävät taajamat
Aluetta täydennetään ja ympäristön laatua kohennetaan sekä edistetään
toiminnallista monipuolisuutta. Alueella tavoitellaan hyvää saavutettavuutta
sekä edistetään pyöräilyn ja joukkoliikenteen laatukäytävien muodostumista.
Lähipalveluiden saavutettavuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Kunta
hankkii alueelta raakamaan asemakaavoitusta varten.

Kehitettävät kylät: Kulho (K), Paihola (P), Jakokoski (J) ja Varparanta (V)
Kyläalueita täydennetään maltillisesti tukien alueella olevia koulutuksen ja
sivistyksen palveluita. Vetovoimatekijöinä ovat maaseutumainen väljä
asuminen sekä yhteisöllisyys.

Täydentyvät kylät: Selkie (S) ja Mönni (M)
Kyläalueita täydennetään maltillisesti vaalien valtakunnallisesti arvokasta
maisemaa sekä rakennettua kulttuuriympäristöä. Rakentaminen tukeutuu
olevaan palvelurakenteeseen.

Kehitettävät ranta-alueet
Rannat, joilla loma-asuntojen muuttaminen asunnoiksi voidaan sallia
kunnallistekniikan ja palveluiden läheisyyden perusteella.

Erityinen yhteistyötarve naapurikuntien ja kuntarajat ylittävien toimijoiden
kanssa erillisten suunnitelmien ja strategioiden laatimisen yhteydessä.

Liikenneyhteyksien kehittämistarve.

Taajamatoimintojen laajenemissuunta sen jälkeen, kun pääosa
tiivistettävästä taajama-alueesta on toteutunut.

Keskeinen ulkoilureitti
Virkistystoiminnan ja matkailun kehittämismahdollisuudet sekä keskeisten
ulkoilualueiden ja taajama-alueiden yhdistäminen huomioidaan reittejä ja
ympäristöä suunniteltaessa.

Retkeily- ja virkistysalueet sekä -kohteet
Alueellisesti merkittävät retkeily- ja virkistysalueet ja -kohteet.
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Keskeinen vesistöreitti
Matkailun ja virkistystoimintojen kehittämismahdollisuudet huomioidaan
rantojen suunnittelussa.

Luontoarvoiltaan merkittävimmät aluekokonaisuudet (Natura-alueet / SLalueet)
Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat maisemat ja rakennetut
kulttuuriympäristöt

Maakunnallisesti merkittävä kuntarajat ylittävä ulkoilureitti
Rautatie
Nykyisen tieverkon keskeiset osat

Kehittämiskohteet
Onttola
Aluetta kehitetään yhdessä Joensuun ja Liperin kanssa monipuoliseksi
asumisen ja työpaikkojen alueeksi, joka hyödyntää myös joukkoliikennettä.
Suunnittelussa tulee huomioida alueen lähipalvelut, virkistys- ja vapaaajanpalvelut sekä lentokentän läheisyys.

Kontioranta ja ampumahiihtostadion
Kontiorannasta kehitetään ampumahiihtostadionin kanssa viihtyisä asuin-,
työpaikka- sekä virkistys- ja matkailualue.

Kirkonkylä
Kirkonkylän taajamaa kehitetään monipuolisena asumisen ja palveluiden
alueena sekä kunnan hallinnollisena keskuksena.

Lehmon keskusta
Lehmon keskustaa tiivistetään ja täydennys rakennetaan sekä kehitetään
palveluiden osalta.

Raatekankaan / Raatesuon työpaikka-alue
Raatekankaan työpaikka-aluetta laajennetaan ja kehitetään Joensuun
kaupungin kanssa yhteistyössä tavoitteena muodostaa yhtenäinen ja
liikenteellisesti toimiva kokonaisuus.

Lehmon eritasoliittymän alue
Risteysaluetta kehitetään työpaikka- ja asuinalueena huomioiden kehitettävä
tieyhteys Onttolan ja Pilkon suuntaan.

Uuron eritasoliittymän palvelu- ja työpaikka-alue
Aluetta kehitetään työpaikka-alueena. Alueelle sijoitetaan teollista toimintaa
sekä kaupallisia palveluita.
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Höytiäisen luontomatkailun kehittämisalue
Höytiäisen järvialuetta kehitetään kalastuksen, matkailun ja virkistyksen
ehdoilla. Kehitettäviä osa-alueita ovat kirkonkylän satama, kalamajat sekä
erilaiset aktiviteettikohteet ja palvelut.

Jaamankangas
Jaamankangas säilytetään keskeisiltä alueiltaan Joensuun kaupunkiseudun
merkittävänä retkeily- ja virkistysalueena. Jaamankankaan rannan tuntumaan
toteutetaan Puntarikosken ja Kontioniemen yhdistävä reitti. Salpalinjan kohteet
huomioidaan reittien yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Turvataan
venevalkamilla ja uimarannoilla Höytiäiseen tukeutuvaa virkistyskäyttöä.

Kuopiossa 5.3.2019
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

Timo Leskinen
aluepäällikkö, DI
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