Kontiolahden strateginen yleiskaava
Lähtötietoraportti 20.9.2018
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Strateginen yleiskaava,
kaavatyön vaiheet ja aikataulu
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Mikä on strateginen yleiskaava?
• Strategisen yleiskaavan tarkoituksena on ohjata kunnan maankäytön suuria linjoja,
osoittaa kunnan tulevaisuuden tahtotilan ja tukea kunnan strategisia linjauksia.
Strateginen yleiskaava on jatkoa kunnan vasta valmistuneelle uudelle strategialle.

• Nyt tehtävä oikeusvaikutteinen Kontiolahden strateginen yleiskaava kattaa koko kunnan
alueen, ja siinä määritellään kunnan maankäytön tulevat kehittämisen painopisteet ja
suunnat. Kaavan tavoitevuosi on 2040.
• Kaava on tarkoitus laatia oikeusvaikutteisena
kehittämismerkintöjen osalta.
• Strateginen yleiskaavalla ei kumoa voimassa
olevia yleiskaavoja.
• Strateginen yleiskaava myös ohjaa laadittaessa
uusia tai muutettaessa voimassa olevia osayleistai asemakaavoja.

Kaavoitusjärjestelmä
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Mikä on strateginen yleiskaava?
• Kontiolahden strategisessa yleiskaavassa osoitetaan väestöennusteiden mukainen
väestön sijoittuminen sekä taajamien kasvualueet, infrastruktuuri, palvelurakenne,
virkistysyhteydet, maanomistus, kestävä kehitys sekä kunnan taloudelliset reunaehdot
huomioon ottaen.
• Strateginen yleiskaava valmistellaan vuorovaikutteisesti ja poliittista päätöksentekoa
sitouttavasti. Työn aikana järjestetään työpajoja niin poliittisille päättäjille kuin kaikille
Kontiolahden kehittämisestä kiinnostuneille osallisille. Strateginen yleiskaava on julkisesti
nähtävillä yleisölle, ja sen hyväksyvät kunnanhallitus ja kunnanvaltuusto.
• Työtä ohjaamaan on perustettu Kontiolahden kaavoituksen ja strategista yleiskaavaa
työstävän konsultin (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy) edustajien muodostama
ydinohjausryhmä, joka ohjaa käytännön työskentelyä. Tämän rinnalla toimii työn
laajempana ohjausryhmänä Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto.
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Kaavatyön vaiheet ja aikataulu

Lähtökohdat ja
tavoitteet sekä
kehityskuvat

Valmisteluvaihe

Strateginen
yleiskaava

Hyväksyminen

Lokakuu 2017

Konsultti aloittaa kaavoitustyön

Tammikuu
2018

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Talvi 2018

Yleisötilaisuudet ja työpajat

Kevät 2018

Kehityskuvat ja valtuustotyöpaja

Kesä 2018

Kaavaluonnos

Syksy 2018

Valmisteluvaihe (kaavaluonnokset) nähtäville

Loppuvuosi
2018

Kaavaehdotuksen työstö

Talvi 2019

Strategisen yleiskaavan ehdotus nähtäville

Kevät talvi
2019

Ehdotusvaiheen jälkeinen viranomaisneuvottelu

Kevät-kesä
2019

Kaava hyväksymiskäsittelyyn

Viranomaisneuvottelu
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Kontiolahden
yleistiedot
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Väestö
• Asukkaita n. 14 800.
• Taajama-aste on pienempi kuin maassa tai Pohjois-Karjalassa keskimäärin.
• Kontiolahdella alle 15 vuotiaiden lasten osuus väestöstä on suuri. Ikäihmisten osuus
väestöstä taas on pieni.
• Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä on pienempi kuin koko maassa tai PohjoisKarjalassa keskimäärin.
• Luonnollinen väestönlisäys on positiivinen, eli syntyvyys ylittää kuolleisuuden.
• Kuntien välinen muuttotappio haasteena. Tilanne kuitenkin parempi kuin PohjoisKarjalassa keskimäärin.
• Kontiolahdella asutaan lähes yksinomaan pientaloissa. Vuokralla asutaan vähän.

Lähde: Tilastokeskus. Kuntien avainluvut.
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Väestökehitys
Väkiluku ja väkiluvun muutos 1987 – 2015

•

Kontiolahden väestö on
lähes poikkeuksetta
kasvanut viimeiset
vuosikymmenet.

•

Voimakkainta kasvu oli
1990-luvun vaihteessa.

Lähde: Tilastokeskus. Kuntien avainluvut.

Väestöennuste 2015
2014

2020

2025

2030

2035

2040

KOKO MAA

5471753

5595213

5690988

5769032

5825225

5861491

Kontiolahti

14681

15838

16544

16989

17245

17392

Lähde: Tilastokeskus. Väestöennuste 2015.

•

Tilastokeskuksen väestöennusteet perustuvat aikaisempien
vuosien väestökehitykseen.

•

Kontiolahden väestömäärän
ennustetaan jatkavan kasvua ja
vuonna 2040 kunnassa ennustetaan asuvan n. 17 400 as.
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Elinkeinorakenne
• Korkeakoulutettuja asuu kunnassa enemmän kuin Pohjois-Karjalassa
keskimäärin.
• Työllisyysaste on Kontiolahdella hyvä. Suurin osa työväestöstä käy töissä
jossain muualla kuin kotikunnassa.
• Keskimääräistä suomalaista ja pohjoiskarjalaista kuntaa parempi
huoltosuhde.
• Jalostuksen työpaikkojen osuus on suurempi kuin Suomessa tai PohjoisKarjalassa keskimäärin. Palvelujen osuus on puolestaan pienempi.

Lähde: Tilastokeskus. Kuntien avainluvut.
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Kunnan suunnitelmat ja selvitykset
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Kunnan strategiat, ohjelmat, hankkeet ja
selvitykset
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Strategiat, hankkeet, ohjelmat ja selvitykset
Kontiolahden strategiat, hankkeet, ohjelmat ja selvitykset
• Kunnan strategia 2014 – 2017 hyväksyttiin (2014)

• Kontiolahden kunnan palvelutarveselvitys 2012 - 2030 (2013,
päivitys 2017)
• Kontiolahti, maapoliittinen ohjelma (2007) (Uudistamassa)
• Kontiolahden elinvoimapoliittinen ohjelma 2014 – 2018 (2015)
Seudulliset strategiat, hankkeet, ohjelmat ja selvitykset
• Pohjois-Karjalan maakuntaliitto: Pohjois-Karjalan
liikennejärjestelmäsuunnitelma (2010)
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Kontiolahden mahdollistava kasvustrategia
• Kuntastrategian päivitystyö aloitettiin 15.5.2017 ja
se hyväksyttiin kunnanhallituksessa 29.1.2018.
• Strategiaa päivitetään tarvittaessa kerran vuodessa.
• Strategia viedään käytäntöön kuntalaisten
osallistamisen ja kunnan osastokohtaisten
toteuttamisohjelmien kautta.
• Mahdollistava kasvustrategian tavoitteet on jaettu
kolmeen kokonaisuuteen:
1. Innostavin kasvun ja
oppimisen ympäristö

2. Kehittyvin asumisen ja
elämisen ympäristö

3. Rohkein työnteon ja
yrittämisen ympäristö

• Kattava alakouluverkko

• Asukkailla on mahdollisuus
vaikuttaa asuinympäristöönsä

• Parhaiden olosuhteiden
luominen yrittämiseen ja
työntekoon

• Kehittämisestä ja kokeiluista
innostunut henkilöstö
• Kaikenikäiset asukkaat ovat
mukana toiminnan
suunnittelussa.
• Digitalisaation hyödyntäminen
palveluissa, opetuksessa ja
kasvatuksessa

• Ainutlaatuiset
liikuntamahdollisuudet, jotka
ovat muodostuneet kunnan,
virkeiden seurojen ja yksityisten
toimijoiden yhteistyönä
• Asukkaiden hyvinvoinnin
edistäminen kumppanuuksilla
järjestöjen ja eri toimijoiden
kanssa

• Korkea työllisyysaste, jota tukee
yritteliäisyys ja vahva
seudullinen yhteistyö
• yhdessä kuntalaisten ja
yrittäjien kanssa laaditaan
strateginen yleiskaava, joka
osoittaa tulevaisuuden
kasvusuunnat aikatauluineen

• Tarvittavien toimitilojen
rakentaminen kasvavien
yritysten tarpeisiin
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Palvelutarveselvitys
• Kontiolahden kunnan palvelutarveselvitys 2012 - 2030 valmistui 20.5.2013.
• Selvitys päivitettiin 2017.

• Palvelutarpeisiin vaikuttavia tekijöitä ovat mm.
•

väestön määrän kasvu,

•

maakunnallisesti poikkeava ikärakenne,

•

ikääntyminen,

•

julkisten menojen nopeutuva kasvu,

•

työllisyys ja työpaikkaomavaraisuus sekä

•

uudet ja muuttuvat lakisääteiset velvoitteet.

• Maankäytön näkökulmasta palvelujen tuottamisen haasteena ovat kunnan
hajanainen yhdyskuntarakenne ja pitkät etäisyydet.
• Strategisen maankäytön näkökulmasta esiin nousevia kehittämiskohteita ovat
muun muassa:
•

työpaikkojen saaminen Kontiolahteen ja Kontiolahden seudulle

•

varuskunta-alueen uusiokäyttö

•

raakamaan hankinta

•

maapoliittisen ohjelman uudistaminen

•

energiankulutuksen vähentäminen ja reaaliaikainen seuranta

•

tietoliikenneyhteyksien luominen myös haja-asutusalueille
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Kontiolahden elinvoimapoliittinen
ohjelma 2014-2018
• Hyväksytty 23.2.2015.
• keskeisimpiä päämääriä ovat ovat tasapainoinen talous sekä toimiva
johtaminen ja päätöksenteko.
• Kunta haluaa profiloitua yrittämisen ja asumisen kuntana ja tavoitteena on
rakentaa aktiivisesti yrittäjämyönteistä imagoa.
• Kontiolahden neljä teollisuusaluetta Jaama, Uuro, Vaskela ja Kontioranta)
sijaitsevat keskeisten liikenneväylien varrella.
• Mahdollisuudet monipuolistumiselle ja kasvulle.

• Elinkeinoelämän kilpailukyvyn edellytyksiä pyritään turvaamaan myös
esim. riittävän maareservin hankinnan, tonttitarjonnan ja

Kontiolahden teollisuusalueet ja
Joensuun teollisuusalue.

aktiivisen ja ennakoivan maa- ja kaavoituspolitiikan
avulla.

Tavoitteita ja
tarvittavia
toimenpiteitä
Kontiolahden
elinvoimapoliittisesta
ohjelmasta
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Yleiskaavat ja kunnan maanomistus
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Kontiolahden yleiskaavat ja maanomistus

Kontiolahden kunnassa voimassa, meneillään ja tulossa olevat
osayleiskaavat vuonna 2017.

Kunnan omistamat maat ja asema- ja ranta-asemakaava-alueet
toukokuussa 2017.

Lähde: Kontiolahden kunta, Kontiolahden kunnan palvelutarveselvitys, osittainen päivitys 2017
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Seudullisen tason tavoitteet
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Pohjois-Karjalan vaihemaakuntakaavat
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Pohjois-Karjalan maakuntakaava
• Pohjois-Karjalan maakunnassa on voimassa
neljä vaihemaakuntakaavaa.
• 1. vahvistettu 20.12.2007.
• 2. vahvistettu 10.6.2010.
• 3. vahvistettu 5.3.2014.
• 4. vahvistettu 18.8.2016.

• Kaikki vaihemaakuntakaavat on kerätty
yhdistelmäkaavakarttaan.
• Maakuntakaava 2040 laadinta on käynnissä.
• Aloitus- ja tavoitevaihe: 12/2015 – 2/2017

• Luonnosvaihe: 3/2017 – 3/2018
• Ehdotusvaihe: 4/2018 – 4/2019
• Hyväksymisvaihe: 6/2019
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Poimintoja maakuntakaavasta Kontiolahdella:

TAAJAMASEUDUN KEHITTÄMISEN KOHDEALUE (tkk): 1.vaihe
Taajamaan liittyvä lähialue, jolla on tarvetta maankäytön ohjaukseen
taajamarakenteen ja haja-asutusalueen yhteensovittamisessa yhdyskuntarakenteen, ylikunnallisen virkistys- ja vapaa-ajanverkoston sekä
kulttuuriarvojen kannalta.
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee edistää yhdyskuntarakenteen eheyttämistä ja ottaa huomioon taajaman laajentumis- ja
kehittämistarpeet, virkistys- ja vapaa-ajanverkostojen jatkuvuus sekä
maisemarakenteen ja kulttuuriympäristön erityispiirteet. Maaseutuelinkeinojen kannalta hyvät peltoalueet tulee turvata muulta
rakentamiselta.
MAASEUTUKEHITTÄMISEN ERITYISALUE (mk): 1.vaihe
Alue, jolla kehitetään erityisesti maaseutuelinkeinoihin, luonnon- ja
kulttuuriympäristöihin sekä maisemaan tukeutuvaa asumista, elinkeinoja vapaa-ajantoimintaa.
Alueella on tarvetta yhteistoimintaan yhteisten suunnittelu- ja
kehittämisperiaatteiden luomiseksi.
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ottaa huomioon alueeseen
liittyvät luonnon, kulttuuriympäristön tai maiseman erityispiirteet. Uusi
asutus ja elinkeinotoiminta tulee ensisijaisesti sijoittaa nykyiseen kylärakenteeseen. Maaseutuelinkeinojen kannalta hyvät peltoalueet tulee
turvata muulta rakentamiselta.
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Poimintoja maakuntakaavasta Kontiolahdella:
RANTOJEN KEHITTÄMISEN KOHDEALUE (rk, rk-1): 1.vaihe
Yksityiskohtaisemmassa suurvesistöjen suunnittelussa on kiinnitettävä
erityistä huomiota luonnonympäristön kestävään käyttöön, vesihuollon
järjestämiseen ja rakentamisen soveltumiseen maisemaan. Rantarakentamista mitoitettaessa on jätettävä riittävän suuret yhtenäiset rantaalueet vapaaksi jokamiehenoikeudella tapahtuvaan rantojen käyttöön.
RANTARAKENTAMISEN SOLMUKOHTA (ra): 1.vaihe
toiminnalliset solmukohdat, ovat tiiviimmän vapaa-ajan ja Ympärivuotisen
asumisen, eri elinkeinotoimintojen ja muun vapaa-ajan toimintojen
kehitettäviä kohteita
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä
huomiota luonnonympäristön kestävään käyttöön, vesihuollon järjestämiseen sekä rakentamisen soveltumiseen maisemaan. Rantarakentamisen
mitoitus voi solmukohdissa olla muita ranta-alueita suurempi.

MATKAILUPALVELUJEN KOHDE: 1.vaihe, 3.vaihe ja 4.vaihe
Seudullisesti merkittävä matkailupalvelun olemassa oleva tai suunniteltu
kohde sekä kehittämishanke.
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota
matkailullisesti vetovoimaisen keskuksen muodostamiseen sekä ottaa
huomioon eri toimintojen ja rakentamisen sopeuttaminen ympäristöön.

VIRKISTYSKOHDE: 1.vaihe ja 4.vaihe
Seudullisesti merkittävä virkistyksen ja/tai luontomatkailun sekä olemassa
oleva että kehitettävä kohteita.
Alueen maankäyttöä suunniteltaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota
alueen virkistyskäytön ja/tai luontomatkailun kehittämiseen sekä
ympäristöarvojen säilymiseen. Kohteiden suunnittelussa tulee erityisesti
ottaa huomioon alueen liittyminen maakunnalliseen ulkoilureittiverkostoon.

VIHERYHTEYSTARVE: 4.vaihe
Joensuun kaupunkiseutuun liittyviä olemassa olevia tai tavoitteellisia viheryhteyksiä, joilla on
merkitystä seudullisen virkistysalueverkoston ja ekologisten yhteyksien kannalta.
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Kunnan tavoitteet
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Kunnan alustavat tavoitteet
• Strategisessa yleiskaavassa määritellään kunnan maankäytön tulevat
kehittämisen painopisteet ja suunnat. Alustavasti tässä työssä asetetaan
tavoitteeksi selvittää mahdollisuuksia seuraavien asioiden kehittämiseksi:
Strategisella yleiskaavalla pyritään ratkaisemaan mm. seuraavia asioita:
• kunnan maankäytön yleispiirteinen rakenne
• uusien asuntoalueiden sijoittuminen
• yritysalueiden sijoittuminen

• asemakaavalla kehitettävien alueiden sijainti
• kehitettävät taajama-/ ja kyläalueet
• teknisten verkostojen laajenemisalueet
• kunnan palveluverkko v. 2025

• merkittävät luonto- ja virkistysaluekokonaisuudet
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Karttatarkastelut
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YKR-alueet
•

YKR-alueet kuvaavat yhdyskuntarakennetta.

•

YKR-aluejakoja ovat:

Kontioniemen alueella avattu
uusia asuinalueita. Aluetta
xxx
kehitetään asuin- ja
työpaikka-alueena.
Jaamankankaan isolle
yhtenäiselle ja metsäiselle
alueelle, kohdistuu
virkistyspaineita Joensuun
kaupunkiseudulta.
Joensuun keskusta-alue,
josta Lehmon, Kulhon ja
Onttolan asukkaat hakevat
valtaosan kaupallisista
palveluista.

•

Taajamat: vähintään 200 asukkaan taajaan rakennettu
alue

•

Kylät: taajamien ulkopuolisen haja-asutusalueen
rakennus- ja asutustihentymät, jossa vakituista asumista
ja yli 39 asukasta

•

Pienkylät: taajamien ulkopuolisen haja-asutusalueen
rakennus- ja asutustihentymät, jossa vakituista asumista
ja 20-39 asukasta

•

Maaseudun harva asutus: vähintään yksi asuttu
rakennus kilometrin säteellä

Asumaton alue. Metsäyhtiöiden
Asumaton
alue
xxx
xxx
maa-alueita.

Lehmon taajama on Kontiolahden
toinen kuntakeskus ja suurin
asukasluvultaan. Alueelle on ollut
Kontiolahden kasvukeskus.
Kulhon alue on rakentunut yleiskaavan
perusteella. Sijoittuu Joensuun ”taakse”
verrattuna Kontiolahden palveluiden
sijoittumiseen.

Tietolähde: Suomen ympäristökeskus, Yhdyskuntarakenne 2015
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YKR-alueet

Tietolähde: Suomen ympäristökeskus, Yhdyskuntarakenne 2015
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Väestö

Kirkonkylän ja Kontioniemen
alueet muodostavat lähes
yhtenäisen aluekokonaisuuden,
josta varsinkin Kontioniemessä
on tapahtunut merkittäviä
muutoksia viimevuosina.

Onttolan alue on
muodostunut varuskunnan /
rajavartiolaiton ympärille.
Alueelle kohdistuu
rakentamispaineita. Alueella
ei ole asemakaavaa.

Kunnan pohjoinen alue on melko harvaan asuttua
aluetta. Höytiäisen ranta-alueella rakentaminen on
yhtenäisempää.

Varparannan alueelle on muodostunut
kylämäistä asutusta paikallistien
varteen.

Jakokosken koulun läheisyyteen on
muodistutut pieni tiivis
kyläkokonaisuus.

Lehtoi, Selkie ja Monni
muodostavat nauhamaisen
kyläkokonaisuuden vaarojen
lakialueille. Alue on hyvin
maaseutumainen.
Lehmon kuntakeskukseen on laadittu
uutta asemakaava.

Tietolähde: Tilastokeskus, Ruututietokanta 2016
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Väestö

Tietolähde: Tilastokeskus, Ruututietokanta 2016
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Väestö alueittain
• Kontiolahden palvelutarveselvityksessä Kontiolahti on
jaettu tarkastelualueisiin. Aluerajaukset on tehty
hyödyntäen osayleiskaavarajauksia, äänestysalueiden
rajauksia ja vuoden 2013 oppilaaksiottoalueita.
Romppala
216 as.

Varparanta
499 as.

Kirkonkylä
3280 as.

Kunnasniemi
288 as.
Kontioniemi
662 as.

Lehmo
5519 as.
Onttola
1158 as.

Jakokoski
702 as.

Paihola
565 as.

Kulho
1116 as.

Selkie-Mönni
464 as.

Lähde: Kontiolahden kunta, Kontiolahden kunnan palvelutarveselvitys, osittainen päivitys 2017
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Väestön ikärakenne alueittain

• Suhteessa väkilukuun eniten lapsia ja nuoria asuu Kontioniemellä. Myös esim.
Kulhossa, Jakokoskella ja Varparannassa asuu paljon lapsia. Pienin lasten osuus on
Romppalassa.
• Suhteessa väkilukuun eniten iäkkäitä ihmisiä asuu Romppalassa. Myös Kirkonkylässä,
Varparannassa ja Kunnasniemellä asuu iäkästä väestöä
• Työikäisen väestön osuus on suurin Lehmossa ja pienin Varparannassa.
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Väestömuutos 2005 - 2016
Kirkonkylän alueelle ei ole
avattu uuttaa asuinaluetta,
joten väestön ikääntymisestä
xxx
johtuen alueen vanhoilla
asuinalueilla väestömäärä
vähentynyt.

Pohjoisen alueen väestön ikääntymisestä johtuvaa
maatilojen autioitumista.

Kontioniemeen on avattu
uusia asemakaava-alueita,
minkä johdosta alueelle on
tullut uutta asutusta.

Kunnasnimellä on uusi
yleiskaava, joka mahdollistaa
alueelle lisärakentamista.

Vanhalla
asemakaavaalueella on
tapahtunut
perhekoon
pienentymistä.

Paiholan sairaalan toimintojen
vähenemisestä johtuvaa väestön
vähenemistä.

Uusien asemakaava-alueiden
tuomaan väestönkasvua.

Tietolähde: Tilastokeskus, Ruututietokanta 2016.
Tilastokeskus, väestöruutuaineisto 2005.
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Väestönmuutos alueittain
• Kontiolahden suurin väestökasvu
on selkeästi asettunut
lounaiskuntaan Kunnasniemen,
Onttolan, Lehmon, Paiholan ja
Kulhon alueille.

Alue

Väestönmuutokset Kontiolahden alueilla vuosina
2000–2010.

Väestömuutos
2010-2017

Lehmo

8,30 %

Kirkonkylä

2,80 %

Onttola

12,80 %

Kulho

9,80 %

Jakokoski

3,40 %

Kontioniemi

3,80 %

Paihola

9,10 %

Varparanta

-0,20 %

Selkie-Mönni

-4,1 %

Kunnasniemi

13,40 %

Romppala

-15,30 %

• Pohjoisilla alueilla, Varparannassa
ja Romppalassa asukasluku on
vähentynyt.
• Vuosina 2005–2010 Kirkonkylän
alue menetti asukkaitaan, mikä
saattoi johtua heikosta
tonttitarjonnasta. Vuonna 2011
Kirkonkylän asukasmäärä lähti
jälleen kasvuun, kun
luovutettavia tontteja oli
enemmän.
• Kontioniemen sai 2005-2010
paljon uutta väestöä, mikä
saattaa johtua alueelle tehdystä
asemakaavasta.

Väestönmuutokset Kontiolahden
alueilla vuosina 1/2000–6/2017.

Lähde: Kontiolahden kunta, Kontiolahden kunnan palvelutarveselvitys 2012 – 2013.
Kontiolahden kunta, Kontiolahden kunnan palvelutarveselvitys , osittainen päivitys 2017.
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Työpaikat
Kunnan hallinnon ja
palveluiden työpaikkoja sekä
kaupallisia palveluita.

Vanhan varuskunta-alueen
rakennuksiin on syntynyt
korvaavia työpaikkoja.

Rajavartiolaitoksen työpaikat.

Paiholan sairaalan työpaikkoja.
Sairaalan toiminta lakannut.

Lehmon palveluiden työpaikkoja sekä
Jaamankaankaan risteyksen työpaikka
alue.

Tietolähde: Tilastokeskus, Ruututietokanta 2016
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Työpaikat

Tietolähde: Tilastokeskus, Ruututietokanta 2016
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Palvelut

Kontioniemeen avataan uusi
koulu elokuussa 2018.
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Palvelut
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Liikenneverkko, autot

VT 6 liikenne on aivan
ruuhkahuippuna hieman
ruuhkainen.

Liikennemäärät 2016

(Liikenneviraston ylläpitämät maantiet)

Moottoriajoneuvojen
kokonaismäärä vuorokaudessa

Lähde: Liikennevirasto. Liikennemääräkartat.
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Liikenneverkko, julkinen liikenne / linja-autoreitit
Linja-autoyhteys Kajaaniin

Tietolähde: Liikennevirasto. Aluekohtaiset Vallu-paikkatietoaineistot.
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Liikenneverkko, julkinen liikenne / Raideliikenne

Henkilöliikenne ei pysähdy
Kontiolahden alueella

Rataverkko- ja
rautatieliikennepaikat

Lähde: Liikennevirasto. Rataverkko.
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Valmistuneet rakennukset 2011 - 2016
• Kuvassa on esitetty vuosina 1/2011–
6/2016 Kontiolahdessa valmistuneet
erillispientalot sekä rivi- ja kerrostalot
xxx
Kontiolahden
väestö painottuu selkeästi taajama-alueille Lehmoon
ja Kirkonkylälle, joista Lehmon taajama on selkeästi väkiluvultaan
suurin. Uusimmat asemakaava-alueet sijoittuvat Lehmon ja
Kontioniemen alueille.

Kunnasniemen alueelle tullut yleiskaavan valmistumisen jälkeen
uutta rakentamista. Onttolan alueelle ei ole tonttivarantoa eikä
yksityiskohtaista kaavaa.

Kulhon alue on rakentunut yleiskaavan perusteella. Alueella ei ole
enää tonttivarantoa.

Lähde: Kontiolahden kunta, Kontiolahden kunnan palvelutarveselvitys, osittainen päivitys 2017
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Loma-asutus
•

Kunnassa on yhteensä n.
1550 vapaa-ajan
asuinrakennusta

Herajärven ja Kolin kansallispuiston läheisyyteen
on syntynyt loma-asutuskeskittymä.

Höytiäisen rannoille on
keskittynyt paljon lomaasutusta, n. 680 vapaa-ajan
asuntoa.
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Arvoalueet
Kolin vaara-alue on valtakunnallisesti arvokas
maisema-alue ja luonnonsuojelualue

Karelia golf

Hiihtokeskus Joensuun
Jäähdytetty Latu Oy,
Kontiolahden Urheilija Ry

Pyytivaaran vaarakylä

Jakokosken kylämaisema
Höytiäisten kanavan
ympäristö
Pöllönvaaran-Kruununkankaan Naturaalue

xxx
Mönnin ja Selkien vaarakylät

Selkien-Lehtoin-Heinävaaran
kyläalue on valtakunnallisesti
arvokas maisema-alue
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Lähteet
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Lähteet
Kontiolahden kunta

Paikkatietoaineistot

•

Kontiolahden kunnan palvelutarveselvitys 2012 – 2030
(2013)

•

Suomen ympäristökeskus SYKE, Yhdyskuntarakenne 2015

•

Tilastokeskus, Ruututietokanta 2016

•

Kontiolahden kunnan palvelutarveselvitys, osittainen
päivitys 2017 (2017)

•

Tilastokeskus, Väestöruutuaineisto 2005.

•

Kontiolahden elinvoimapoliittinen ohjelma 2014 – 2018
(2015)

•

Liikennevirasto, Aluekohtaiset Vallu-paikkatietoaineistot
2017

•

Kontiolahden strategia 2014 – 2017 (2014)

•

Pohjois-Karjalan vaihemaakuntakaavat 1, 2, 3 ja 4;
paikkatietoaineistot

•

Museovirasto, Kulttuuriympäristörekistereiden suojellut
kohteet

•

Suomen ympäristökeskus SYKE / Väestörekisterikeskus,
Valtakunnallinen Rakennus- ja huoneistorekisteri 2016 (?)

Pohjois-Karjalan liiton vaihemaakuntakaavat 1, 2, 3
ja 4 aineistot

Kartta-aineisto

•

Kaavakartta

•

Liikennevirasto, Rataverkko

•

Kaavaselostus

•

Liikennevirasto, Liikennemäärät 2016

Tilastotieto
•

Tilastokeskus, Kuntien avainluvut

•

Tilastokeskus, Väestöennuste 2015
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