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KAAVOITUSKATSAUS 2019
Kaavoituskatsauksessa tiedotetaan käynnissä olevista ja käynnistyvistä kaavahankkeista Joensuussa.
Jokaiseen kotiin jaettavassa Joensuun Uutiset – lehdessä julkaistaan uutinen
kaavoituskatsauksesta joulukuun numerossa. Katsaus julkaistaan kokonaisuudessaan verkossa pdf-muodossa. Katsaus on saatavissa osoitteista
www.joensuu.fi/kaavoituskatsaus ja www.joensuunuutiset.fi.
Paperisen kaavoituskatsauksen saa halutessaan tulosteena Muuntamontien
ja Carelicumin Joensuun palvelupisteistä ja kaupungin palvelupisteistä
Enossa, Hammaslahdessa, Kiihtelysvaarassa ja Tuupovaarassa.

TIEDOTTAMINEN JA VAIKUTUSMAHDOLLISUUDET
Kaavahankkeen vireille tulosta ilmoitetaan vuosittaisessa kaavoituskatsauksessa ja kuuluttamalla.
Kuulutukset julkaistaan keskiviikkoisin Karjalan Heilissä ja verkossa osoitteessa www.joensuu.fi. Käytäntönä on myös lähettää kaavahankkeen käynnistyessä tiedotteet alueen asukkaille ja maanomistajille ilmaisjakeluiden yhteydessä.
Jokaisesta kaavahankkeesta laaditaan aloitusvaiheessa osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Se sisältää kaavan lähtökohdat ja tavoitteet, arvioitavat
vaikutukset ja tiedottamisen ja vuorovaikutuksen tavat. Osallisilla tarkoitetaan niitä, joiden oloihin kaavalla on vaikutusta.
Kaavan laatimisen aikana osallisille varataan mahdollisuus mielipiteen esittämiseen. Kaavan aloitus- ja luonnosvaiheissa pidetään kaava-asiakirjat julkisesti nähtävillä ja arvioitavina. Näissä vaiheissa järjestetään myös avoimia
yleisötilaisuuksia osallisille. On toivottavaa, että ne, joita kaava-hanke koskee, ovat yhteydessä kaavan laatijaan ja tuovat esille näkemyksiään. Tavoitteena on ratkaista ristiriidat kaavaprosessin aikana.
Päätettäväksi menossa olevia kaava-asiakirjoja kutsutaan kaavaehdotukseksi. Kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta päättää kaupunkirakennelautakunta. Ehdotus pidetään maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla nähtävillä 30 päivän ajan. Nähtävilläpitoaikana on mahdollisuus
jättää kirjallisia muistutuksia. Muistutukset voivat johtaa kaavaehdotuksen
palauttamiseen uudelleen valmisteltavaksi. Kaavan hyväksymisestä päättää
kaupunginvaltuusto. Hyväksymispäätöksestä voi valittaa Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.
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Kaava-asiakirjat pidetään eri vaiheissa nähtävillä
 Muuntamontien palvelupisteessä Muuntamontie 5:ssä
 kaupungintalolla Rantakatu 20:ssä ja
 verkossa osoitteessa www.joensuu.fi/kaavoitus.
Lisäksi kaava-asiakirjat ovat tarvittaessa nähtävillä kaupungin alueellisissa
palvelupisteissä Enossa (Kunnantie 2), Kiihtelysvaarassa (Aprakkatie 2), Hammaslahdessa (Lastaustie 2) ja Tuupovaarassa (Virastotie 10).
Kaavahankkeita koskevat mielipiteet tulee toimittaa kaavoitukseen sähköpostitse osoitteeseen kaavoitus(at)joensuu.fi tai perinteisenä postina
osoitteeseen Joensuun kaupunki, kaavoitus, Muuntamontie 5, 80100 Joensuu. Myös suulliset, puhelimitse tai henkilökohtaisesti toimitetut mielipiteet
otetaan vastaan. On suositeltavaa laatia mielipide kirjallisena. Kaavaehdotusta koskeva muistutus on aina tehtävä kirjallisena.
Vastuu mielipiteen tai muistutuksen perillemenosta on lähettäjällä. Nimettömiä viestejä ei oteta huomioon mielipiteinä tai muistutuksina.

MAAKUNTAKAAVOITUS
Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteista sekä maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisten alueiden käytöstä. Nykyinen Pohjois-Karjalan maakuntakaava on laadittu
useassa eri vaiheessa. Maakuntaliitto on käynnistänyt koko maakuntakaavan
tarkistuksen nimellä Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040.
Lisätietoja:
 Internet: www.pohjois-karjala.fi/maakuntakaava
 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Siltakatu 2, 80100 Joensuu,
puhelin 013 337 4700, sähköposti kirjaamo(at)pohjois-karjala.fi

YLEISKAAVOITUS
Yleiskaavalla suunnitellaan koko kaupungin maankäyttöä 10–20 vuoden aikajänteellä. Yleiskaavan tarkoituksena on yhdyskuntarakenteen ja maankäytön
yleispiirteinen ohjaaminen ja toimintojen yhteensovittaminen. Siinä esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen, muun suunnittelun, rakentamisen ja muun
maankäytön perustaksi. Yleiskaava ohjaa asemakaavoitusta.
Koko Joensuun alueella on voimassa Joensuun seudun yleiskaava 2020. Yleiskaavaan voi tutustua Internetissä osoitteessa www.joensuu.fi/yleiskaava.
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Osayleiskaavoitus
Osayleiskaavoilla suunnitellaan esimerkiksi kokonaisten kaupunginosien
maankäyttöä 10–20 vuoden aikajänteellä. Laadittavana, hallinnollisessa käsittelyssä tai käynnistymässä on tällä hetkellä neljä osayleiskaavaa, joista on
alla tarkempaa tietoa.

YK 1. Rantakylä-Utra -osayleiskaava
Rantakylä–Utra -osayleiskaavan avulla ohjataan alueella tehtäviä asemakaavamuutoksia ja liikenneratkaisuja. Kaava laaditaan oikeusvaikutteisena. Tavoitteina ovat asumisen, palveluiden, työpaikkojen ja liiketoiminnan täydennysrakentaminen, kaupunkikuvan uudistaminen, puukerrostalorakentaminen, jokivarren hyödyntäminen, esteettömyyden, ympäristön turvallisuuden,
energiatehokkuuden ja liikenneolosuhteiden parantaminen.
Kaavan taustaksi on tehty laaja selvitys Rantakylä–Utra -alueen energiatehokkuuden parantamiseksi (Älykäs Rantakylä–Utra -hanke). Kaavaluonnos
on ollut nähtävillä keväällä 2017. Kaavan on tarkoitus valmistua päätettäväksi
vuonna 2019. (yhteyshenkilö Simo Vaskonen)
YK 2. Kiihtelysvaaran rantaosayleiskaava
Kiihtelysvaaran rantaosayleiskaavalla ratkaistaan rantarakentamismahdollisuudet Palojärven, Keskijärven, Löytöjärven, Ylisen, Hiiretynjärven, Kannellammen, Saarilammen, Vehkalammen ja muiden kaava-alueella sijaitsevien
vesistöjen rannoilla emätilatarkastelun, luonto- ja maisemaselvityksen sekä
muiden tarpeellisten selvitysten pohjalta. (yhteyshenkilö Vesa Huohvanainen)

YK 3. Eno – Tuupovaara -rantaosayleiskaava
Eno-Tuupovaaran rantaosayleiskaavalla ratkaistaan rantarakentamismahdollisuudet Ylimmäisen, Saarijärven, Haapojärven, Laakkeenjärven, Kontiojärven, Herasen, Sonkajanrannanjärven, Revon Sonkajan, Aittojärven, Kuusjärven, Poikelluksen ja muiden kaava-alueella sijaitsevien vesistöjen rannoilla
emätilatarkastelun, luonto- ja maisemaselvityksen sekä muiden tarpeellisten
selvitysten pohjalta. (yhteyshenkilö Vesa Huohvanainen)
YK 4. Niva-Ohvana -osayleiskaava
Niva-Ohvana -osayleiskaavalla ratkaistaan Nivan alueella Pyhäselän rannalla
ja Ohvanassa Pieni-Onkamon rannalla ja muilla alueen pienvesillä rantarakentamismahdollisuudet emätilatarkastelun, luonto- ja maisemaselvityksen
sekä muiden tarpeellisten selvitysten pohjalta. Nivan kyläalueella tutkitaan
myös ympärivuotisten rakennuspaikkojen lisäämismahdollisuuksia. Lisäksi
kaavalla ratkaistaan myös muu kaava-alueelle soveltuva maankäyttö.
(yhteyshenkilö Kimmo Kymäläinen)
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VALMISTUNEET ASEMAKAAVAT
Edellisen kaavoituskatsauksen (päivätty 21.11.2017) jälkeen on lainvoiman
saanut yhteensä 15 asemakaavaa, asemakaavan muutosta tai ranta-asemakaavaa. Kaava-alueiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 477 hehtaaria, josta
noin 253 hehtaaria on uutta asemakaavaa. Asemakaavan laatimisen keskimääräinen kesto on ollut noin 15 kuukautta (ensimmäisestä kuulutuksesta
hyväksymispäätökseen).
Lainvoiman saaneista asemakaavoista valtaosa on koskenut täydennysrakentamista jo asemakaavoitetuille alueille kantakaupungissa. Merkittävin ja
laaja-alaisin näistä on ollut Penttilänrannan 3. asemakaavamuutos, joka on
koskenut aluetta Pielisjoen rantavyöhykkeen takana ja Penttilän hovia. Kaava
on jatkoa Penttilänrannan keskustamaiselle uudelle asuntoalueelle.
Heinävaaran ja Tulliportinkadun asemakaavoja koskeneet valitukset on ratkaistu Itä-Suomen hallinto-oikeudessa. Tulliportinkadun asemakaava sai lainvoiman kaupunginvaltuuston hyväksymässä muodossa. Tämän asemakaavan
toteuttaminen on aloitettu yliopiston kampuksen alueella. Heinävaaran asemakaavasta hallinto-oikeus kumosi tieratkaisun Heinävaaran aseman ja Ilomantsintien välisellä osalla. Asemakaava on muilta osiltaan lainvoimainen ja
koskee koko Heinävaaran taajamaa.
TONTTIEN RIITTÄVYYS
Asuntorakentaminen on ollut Joensuussa viime vuodet erittäin vilkasta. Erityisesti kerrostaloasuntoja on rakennettu paljon. Keskustan, Penttilän ja Niinivaaran yhteinen asukasluku on kasvanut 2010-luvulla vuosittain noin 300
asukkaalla.
Asemakaavoitettujen kerrostalotonttien varanto kysytyillä alueilla on edelleen erittäin hyvä, mikä johtuu erityisesti Penttilänrannan alueesta. Niinivaaran puolella kaupungilla on kerrostalotonttivarantoa Suvikujalla ja Sortavalankadulla. Rantakylän-Utran osayleiskaavan valmistumisen myötä voidaan
käynnistää uusia asemakaavahankkeita kerrostalokohteille. Uusien opiskelija-asuntojen rakentaminen on edennyt hyvin, vaikkakaan kaikki suunnitellut
uudet opiskelija-asunnot eivät ole valmistuneet syksyyn 2018 mennessä. Viimeiset kohteet valmistuvat syksyllä 2019.
Pien- ja rivitaloasuntojen rakentaminen on ollut määrältään vakaata. Kaupunki on pystynyt kaavoittamaan ja luovuttamaan tontteja kysyntää vastaavasti. Tonteista valtaosa sijoittuu kantakaupunki – Reijola – Niittylahti -alueelle, jolle myös kysyntä kohdistuu. Vuonna 2019 on tarkoitus luovuttaa rakentajille noin 100 pientalotonttia. Rivitalotontteja on kaavoitettu erityisesti
uusille pientaloalueille. Tarjonta on riittävää. Asemakaavoihin jätetään joustoa kysynnän muutoksille rivitalo- ja pientalorakentamisen välillä. Maaseututaajamien tonttivaranto on hyvä, ja niiden asemakaavojen uudistaminen on
hyvässä vauhdissa.
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Laajojen uudispientaloalueiden kaavoja ei ole vähään aikaan tarpeen laatia.
Asemakaavamuutoksia kerrostalorakentamiseen laaditaan pienialaisina keskustaan, Niinivaaralle ja Rantakylään.
Uusien työpaikkatonttien merkittävin alue on Papinkangas, jonka rakentaminen on aloitettu vuonna 2017. Kantakaupungin alueella on tarjolla työpaikkatontteja lisäksi Pilkossa, Marjalassa, Reijolassa ja Raatekankaan länsiosassa.
Tonttivaranto on hyvä ja riittää 5–10 vuoden tarpeisiin.

MAANKÄYTTÖKORVAUS
Maanomistajalla on lainsäädännön mukaan velvollisuus osallistua yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin. Joensuun kaupunki edellyttää maanomistajan
osallistumista kustannuksiin sekä uudisalueita asemakaavoitettaessa että silloin, kun jo rakennetulla alueella lisätään rakennusoikeutta merkittävästi.
Maankäyttökorvauksen perusteet ovat uudistuneet, kun kaupunginvaltuusto
hyväksyi uuden maapoliittisen ohjelman 23.4.2018 (§ 54). Korvaus perustuu
laadittavan asemakaavamuutoksen maanomistajalle tuomaan kiinteistön arvonnousuun ja asemakaavan toteuttamisesta aiheutuviin välittömiin kustannuksiin. Periaatteet on kirjattu maapoliittisen ohjelman lukuun 3.3.4 Maankäyttösopimusperiaatteet. Maapoliittinen ohjelma on luettavissa kaupungin
verkkosivuilla.

TULEVAN VUODEN ASEMAKAAVOITUSHANKKEET
Tulevan vuoden merkittävimmät asemakaavahankkeet ovat Yliopistokadun
kampuksen kaavamuutos ja Jääkärinpuisto-Kirkkopuisto -alueen asemakaavamuutos. Yliopistokampuksen kaavalla ratkaistaan alueen lisärakentamisen
mahdollisuuksia, liikenteen ja pysäköinnin kysymyksiä ja alueen käyttötarkoituksen laajentamista muuhunkin kuin opetukseen. Jääkärinpuisto-Kirkkopuisto -asemakaavassa ratkaistaan mm. autoliikenteen kysymyksiä ja virkistysalueiden tulevaa luonnetta. Viereisellä Hasanniemen ja Koivuniemenpuiston alueella suunnitellaan mm. pienimuotoista lisärakentamista, Jokiaseman
alueen rakentamisperiaatteita, yleisten alueiden käyttöä ja ratkaistaan rakennussuojelukysymyksiä. Rantakylän alueella käynnistetään ensimmäisiä uuden
osayleiskaavan mukaisia asemakaavahankkeita, ainakin entisen Rantakylän
koulun korttelissa ja lähiympäristössä.
Asemakaavojen uudistaminen on tulossa päätökseen Käpykankaan-Raatekankaan työpaikka-alueilla ja Enon kirkonkylässä. Asemakaavojen uudistaminen on käynnissä Uimaharju-Ukkola – alueella, Tuupovaarassa ja Kiihtelysvaarassa. Taajamien pohjakartat on ajantasaistettu. Vanhentuneet ja sisällöltään
puutteelliset asemakaavat työstetään ajan tasalle.
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Seuraavassa luettelossa ovat tällä hetkellä käynnissä olevat ja tulevana
vuonna käynnistettäviksi suunnitellut kaavahankkeet kaupunginosittain.
Kohteiden numerointi viittaa liitekarttaan. Kunkin kohteen tekstin lopussa on
suluissa hankkeen yhteyshenkilön nimi.
Myös muita kaavahankkeita, jotka eivät vielä ole tiedossa, käynnistyy tulevan
vuoden aikana. Näistä hankkeista ilmoitetaan aina vähintään kuulutuksella
Karjalan Heilissä ja Internetissä www.joensuu.fi.

Ruutukaava-alue (I – IV kaupunginosat)
1. Jääkärinpuisto - Kirkkopuisto. Asemakaavamuutos perustuu keskustan
osayleiskaavaan. Rantakatu-Papinkatu -ajoyhteys on tarkoitus katkaista, Jääkärinpuistoa laajentaa rantaan ja mahdollistaa Gävlenlinnan päiväkodin laajentaminen. Kirkon, Kirkkopuiston ja Koivuniemen kentän ympäristön asemakaava ajantasaistetaan. Samalla laaditaan yleissuunnitelma puisto- ja katualueiden muutoksista. (yhteyshenkilö Kimmo Kymäläinen)
2. Kauppatori ja ympäristö. Kaavamuutoksella ratkaistaan Kauppatorin
kauppahalliliikerakennuksen sijainti, ja siihen yhdistetään aiemmin käynnistetty Vesikioskin asemakaavan muutos. Alueeseen sisältyvät Kauppatori,
Keskusaukio, Keskuspuisto ja Pankkitalon kortteli. Hanke on käynnistynyt
Pohjois-Karjalan Osuuskaupan aloitteesta. (yhteyshenkilö Antti Rissanen)
3. Koulukatu-Rauhankatu -liittymä. Katujen liittymä on tarkoitus muuttaa
kiertoliittymäksi. Ratkaisu parantaa liikenteen toimivuutta myös Vanamokadun risteyksessä. (yhteyshenkilö Kimmo Kymäläinen)
4. Keskustan rakennussuojelukaava. Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on suojella ne rakennukset, joiden suojelusta on päätetty riidattomasti
keskustan osayleiskaavassa. Kaavamuutos käsittää 26 eri kiinteistöä, joilla on
osayleiskaavassa suojeltavaksi osoitettuja rakennuksia. (yhteyshenkilö avoin)
5. Torikatu 26 (Inarin ja Jokelan tontti). Tontin rakennussuojelukysymys ja
uudisrakentamismahdollisuus ovat ratkaisematta. Asemakaavan muutos on
käynnistetty aiempien päätösten pohjalta. (yhteyshenkilö Antti Rissanen)
6. Suvantokatu 21. PKO on hakenut asemakaavan muutosta korttelin 43
tonteille 9 ja 10 vähittäiskauppaa ja asuinkerrostaloja varten. Samassa yhteydessä tarkastellaan koko korttelin täydennysrakentamisen mahdollisuuksia.
Hakija on pyytänyt hankkeen lykkäämistä toistaiseksi. (yhteyshenkilö Simo
Vaskonen)
7. Hasanniemi ja Koivuniemenpuisto. Kaavassa ratkaistaan asuntojen lisärakentaminen alueelle, rakennussuojelu ja eri toimintojen tilantarpeiden yhteensovittaminen keskustan osayleiskaavan pohjalta. (yhteyshenkilö Simo
Vaskonen)
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8. Taidemuseon ympäristö. Kaavamuutoksen tavoitteena on, että Koulukadun ja Siltakadun risteykseen voidaan rakentaa kiertoliittymä. Katualuetta
on laajennettava. Lisäksi kaavamuutoksella ratkaistaan Taidemuseon korttelin rakennussuojelu. (yhteyshenkilö Sanna Seppänen)
9. Länsikatu 14a. Nykyisen rivitalotontin asemakaavaa on tarkoitus muuttaa niin, että sille voidaan rakentaa viisikerroksinen asuinkerrostalo. Tontti
sijaitsee Länsikadun ja Papinkadun kulmassa. Asemakaavamuutosta on hakenut Karelian Kiinteistökehitys Oy omistajan valtuuttamana. (yhteyshenkilö
Antti Rissanen)
Niinivaara (5)
10. Rinnekadun alue. Maanomistajat ovat tehneet aloitteen neljän pientalotontin muuttamiseksi kerrostalorakentamiseen. Myös viereisten alueiden
kaavamuutostarpeet selvitetään (mm. Helluntaiseurakunnan pysäköinti ja
laajentamistarpeet). (yhteyshenkilö Antti Rissanen)
11. Varaslammen pientaloalue ja puistot. Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan pientaloalueen täydennysrakentaminen muuttamatta sen luonnetta olennaisesti. Puistoalueiden käyttö ja hoito ratkaistaan pääpiirteissään.
(yhteyshenkilö Natalia Musikka)
12. Asemanseudun pistokatu. Asemanseudulle laadittua asemakaavaa on
tarve muuttaa Asemapäällikön talon ja uuden opiskelija-asuintalon välissä.
Pieni pysäköintialue muutetaan kaduksi vastuiden selventämiseksi. (yhteyshenkilö Antti Rissanen)
Käpykangas (8)
13. Käpykankaan ja Raatekankaan itäosan sekä Siihtalan asemakaavauudistus. Käpykankaan ja Raatekankaan itäosan asemakaavojen kaupan alueita
koskevat määräykset uudistetaan vastaamaan muuttunutta maankäyttö- ja
rakennuslakia (71 a §, vähittäiskaupan suuryksikkö). Samalla ajantasaistetaan
asemakaavaa muutenkin. (yhteyshenkilö Kimmo Kymäläinen)
14. Siilaisen eritasoliittymä. Siilaisen eritasoliittymän liikennejärjestelyjen
parantaminen edellyttää asemakaavan muuttamista. Samalla selvitetään,
voidaanko Pilkontien liikerakennusten korttelialuetta laajentaa länteen.
(yhteyshenkilö Sanna Seppänen)
Siihtala (9)
15. Teollisuuskadun asemakaavan muutos. Asemakaavan muutoksella tutkitaan Teollisuuskadun kiinteistöjen rakennusoikeuden lisääminen sekä kiinteistöjen ja hautausmaan pysäköinti. (yhteyshenkilö Kimmo Kymäläinen)
16. Siihtalanpolku. Siihtalanpolun länsipäähän radan lähelle suunnitellaan
pienkerrostalo- ja rivitalokorttelia. Kaavahanke käynnistynee vuoden 2019
aikana. (yhteyshenkilö Kimmo Kymäläinen)
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Käpykankaan ja Raatekankaan itäosan sekä Siihtalan asemakaavauudistus. Ks. Käpykangas (8).
Mutala (10)
17. Mutalan entinen kirkko. Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä on hakenut
asemakaavan muutosta entisen kirkon tontille. Tarkoituksena on, että tontille voitaisiin rakentaa pienkerrostaloja. (yhteyshenkilö Kimmo Kymäläinen)
18. Jukolankadun päiväkoti. Jukolankadun länsipuolelle Venetien risteyksen kohdalle suunniteltu kirkkohanke ei toteudu. Koko korttelialue on tarkoitus ottaa päiväkotikäyttöön. Hankeen toteuttamiseen tullaan hakemaan
poikkeamista nykyisen asemakaavan käyttötarkoituksesta. Yhtä aikaa käynnistetään asemakaavan muuttaminen vastaamaan muuttunutta tarvetta.
(yhteyshenkilö Natalia Musikka)
Rantakylä (11)
19. Rantakylän entisen koulun ympäristö. Rantakylän entisen alakoulun
ympäristöön suunnitellaan täydennysrakentamista. Mahdollisia täydennyskohteita ovat koulun tontin lisäksi Rantakylänkadun länsipuolen kortteli
(Rantakylänkatu 15–17), sen viereinen Jukolankadun varsialue ja Joensuun
Kodit Oy:n tontti osoitteessa Riihisärkänkatu 8. Riippapuiston toiminnallista
kehittämistä suunnitellaan samassa yhteydessä. (yhteyshenkilö Simo Vaskonen)
Karsikko (14)
20. Karsikon koulu. Asemakaavan muutoksella tutkitaan alakoulun ja mahdollisesti päiväkodin sijoittaminen samaan kortteliin. Ratkaisu edellyttää nykyisen asemakaavan suojeleman kivisen koulurakennuksen purkamista. (yhteyshenkilö Vesa Huohvanainen)
21. Tolpontie 12 ja 13. Asemakaavan muutosta ovat hakeneet alueen yrittäjät. Asemakaavamuutoksessa lähivirkistysaluetta on tarkoitus muuttaa yritystoiminnan tarpeisiin ja liittää se viereisiin tontteihin. (yhteyshenkilö Vesa
Huohvanainen)
Hukanhauta (15)
22. Repokallio. Repokallion seudullisesti merkittävälle viheralueelle laaditaan alueen ensimmäinen asemakaava. Suunnittelualueelle aiemmin esitetystä täydennysrakentamisesta luovutaan. (yhteyshenkilö Sanna Seppänen)
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Linnunlahti (17)
23. Yliopistokadun kampus. Kaavamuutoksen hakijana ovat Suomen Yliopistokiinteistöt Oy ja Senaatti-kiinteistöt. Kaavamuutoksella on tarkoitus
monipuolistaa alueen toimintoja, mm. mahdollistamalla asuinrakentaminen
ja yritystoiminnan ja palvelujen sijoittuminen alueelle. Alueen liikennejärjestelyjä suunnitellaan samassa yhteydessä. (yhteyshenkilö Antti Rissanen)
Hasanniemi ja Koivuniemenpuisto. Ks. Ruutukaava-alue (I – IV kaupunginosat)
Noljakka (18)
24. Lehtipojantie. Korttelin 18179 käyttötarkoitus on tarkoitus muuttaa pääosin asumiseen. (yhteyshenkilö Kimmo Kymäläinen)
25. Leilitie 4. Entisen Siilin päiväkodin tontin asemakaavaa muutetaan niin,
että tontille voidaan rakentaa rivi- tai pienkerrostaloja. Kaavamuutosta on
hakenut tontin vuokralainen. (yhteyshenkilö Kimmo Kymäläinen)
26. Noljakan ostoskeskus. Noljakantien ja Noljakankaaren kulmauksessa
olevan ostoskeskuksen alueelle tavoitellaan rakennettavaksi olemassa olevien liiketilojen lisäksi asuinkerrostalo. (yhteyshenkilö Juha-Pekka Vartiainen)
27. Noljakantien kiertoliittymä. Noljakantien, Marjalantien ja Kosti Aaltosen tien risteyksen katualuetta on tarpeen laajentaa kiertoliittymää varten.
(yhteyshenkilö Kimmo Kymäläinen)
Pilkko (20)
28. Ojalankaarron itäpää. Ojalankaarron itäpäässä lähellä Onttolantietä on
asemakaavassa kaksi toteuttamatonta teollisuuskorttelia. Nämä on tarkoitus
muuttaa asumiskäyttöön, pientalo-, rivitalo- tai pienkerrostalorakentamiseen. (yhteyshenkilö Natalia Musikka)
Raatekangas (21)
29. Rahtikatu 4. Kaavamuutoksen tavoitteena on nostaa teollisuustontin
rakennusoikeutta. Suunnittelualue sijaitsee Raatekankaalla Rahtikadun ja
Rekkatien kulmauksessa. (yhteyshenkilö Sanna Seppänen)
Käpykankaan ja Raatekankaan itäosan sekä Siihtalan asemakaavauudistus. Ks. Käpykangas (8).
Marjala (22)
30. Marjalantie. Osa Marjalantiestä Noljakan ja Marjalan välillä on valtion
ylläpitämää maantietä. Pohjois-Savon ELY-keskus ja kaupunki ovat neuvotelleet, että maantienä oleva osa muutetaan kaduksi. Kadunpito ja hoitovastuu
siirtyvät kaupungille. (yhteyshenkilö Sanna Seppänen)
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31. Marjalan koulu. Marjalan koulua (Aurinkokatu 31) on tarve laajentaa oppilasmäärän kasvaessa. Asemakaavaa muutetaan laajennuksen mahdollistamiseksi. Tonttia on tarpeen laajentaa, rakennusoikeutta nostaa ja järjestellä
pysäköintipaikat uudelleen. (yhteyshenkilö Simo Vaskonen)
Iiksenvaara (23)
32. Biotien asemakaava. Asemakaava-alue rajoittuu Fortumin voimalaitoksen ja Kontiosuon jätekeskuksen alueisiin. Asemakaavan tavoitteena on, että
alueesta kehittyy vetovoimainen työpaikka-alue, jossa on mahdollista hyödyntää Fortum Power and Heat Oy:n lämmön, höyryn ja energian tuotantoa.
Alue on tarkoitettu ensisijaisesti biovoimalaitokseen ja raideyhteyteen tukeutuvan teollisuuden tarpeisiin. (yhteyshenkilö Vesa Huohvanainen)
Karhunmäki (24)
33. Kotilahti. Kaavalla ratkaistaan Kotilahden sairaalan ja sen ympäristön
maankäyttö Karhunmäen osayleiskaavan pohjalta. Sairaalatoiminta on lakannut vuonna 2018. (yhteyshenkilö Vesa Huohvanainen)
Heinävaara (27)
34. Heinävaaran aseman alue. Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksellä
kumotulle osalle Heinävaaran asemakaavaa laaditaan uusi asemakaavan
muutos. Asemakaavamuutoksessa osoitetaan liikenneväylät katuina tai yksityisinä teinä, koska hallinto-oikeuden päätöksen mukaan näitä ei voi osoittaa
valtion maanteinä. (yhteyshenkilö Vesa Huohvanainen)
Kiihtelysvaara (28)
35. Kiihtelysvaaran asemakaava. Kiihtelysvaaran kirkonkylän asemakaava
on vanhentunut, osin toteutumaton ja monelta kohdin muutenkin korjaamisen tarpeessa. Asemakaava muutetaan vastaamaan paremmin nykyisin käytössä olevia kaavamääräyksiä ja -merkintöjä. (yhteyshenkilö Vesa Huohvanainen)
Tuupovaara (29)
36. Riihivaaran tilan ranta-asemakaava. Yksityinen maanomistaja laadituttaa omistamansa tilan 167-425-40-10 alueelle ranta-asemakaavan. Kaavaalueeseen kuuluu osia Herajärven, Pitkäjärven ja Paatikan rannoista. Kaavaalue sijaitsee noin 9 kilometriä itään Koveron kylästä. (yhteyshenkilö Vesa
Huohvanainen)
37. Tuupovaaran asemakaava. Tuupovaaran kirkonkylän asemakaava on
vanhentunut, toteutumaton ja monelta kohdin muutenkin korjaamisen tarpeessa. Asemakaava muutetaan vastaamaan paremmin nykyisin käytössä
olevia kaavamääräyksiä ja -merkintöjä. Asemakaavaa laajennetaan Vilvasen
työpaikka-alueelle. (yhteyshenkilö Vesa Huohvanainen)
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Hammaslahti (30)
38. Hammaslahden asemakaavan muutos. Hammaslahden asemakaavassa
tutkitaan muutostarpeet vanhan kunnanviraston korttelissa, sekä Santran
tontin, Nuohoojantien, Sepäntien ja Hovintien alueilla. Samalla tutkitaan Kuparintien rivitalotontin ja nykyisen päiväkotitontin muutostarpeet ja selvitetään, voidaanko nimetä puistoalue Teuvo Koljosen puistoksi kuntalaisaloitteen pohjalta. (yhteyshenkilö Vesa Huohvanainen)
Eno (40)
39. Enon kirkonkylän asemakaava. Enon kirkonkylän asemakaava on vanhentunut, osin toteutumaton ja monelta kohdin korjaamisen tarpeessa. Asemakaava muutetaan vastaamaan paremmin nykyisin käytössä olevia kaavamääräyksiä ja -merkintöjä. (yhteyshenkilö Vesa Huohvanainen)

40. Kyyrönlammen ja Mäntylammen ympäristöjen ranta-asemakaava.
Kaava laaditaan UPM Kymmene Oyj:n omistamille tiloille 167-435-245-1, 167436-8-107 ja 167-436-12-21 kahdella eri alueella. Pohjoisempi alue käsittää
osia Ison Kaitalammen, Kyyrönlammen, Ylä-Ihannon ja Saarilammen rannoista. Eteläisempi alue käsittää osia Marpanlammen, Mäntylammen ja Pienen Mäntylammen rannoista. Alueet sijaitsevat noin 13 kilometriä Uimaharjusta pohjoiseen ja noin 4 kilometriä Enosta kaakkoon. (yhteyshenkilö Vesa
Huohvanainen)
41. Koivurannan ranta-asemakaava. Maanomistaja laadituttaa ranta-asemakaavaa omistamalleen kiinteistölle 167-436-41-56 Kaltimojärven etelärannalla. Kaavalla on tarkoitus siirtää yksi alueella voimassa olevan osayleiskaavan mukainen rakennuspaikka toiseen sijaintiin ja muuttaa sen käyttötarkoitus pysyvään asumiseen. (yhteyshenkilö Kimmo Kymäläinen)
Uimaharju (41) ja
Ukkola (42)
42. Uimaharjun ja Ukkolan asemakaavojen uudistaminen. Uimaharjun ja
Ukkolan kirkonkylän asemakaavat ovat vanhentuneet, osin toteutumattomat
ja monelta kohdin korjaamisen tarpeessa. Asemakaavat muutetaan vastaamaan paremmin nykyistä maankäyttöä ja nykyisin käytössä olevia kaavamääräyksiä ja -merkintöjä. (yhteyshenkilö Vesa Huohvanainen)
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