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KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS

VALINTATALON KORTTELI 43
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
Asemakaavan muutos koskee Joensuun IV kaupunginosan korttelia 43.

Suunnittelutehtävä
Hanke on lähtenyt liikkeelle PKO:n kaavamuutoshakemuksesta, joka koskee korttelin 43 tontteja 9 ja 10.
PKO:n tavoitteena on purkaa tontilla 9 sekä osittain tontin 10 puolella sijaitseva nykyinen yksikerroksinen
liikerakennus ja mahdollistaa molempien tonttien tehokkaampi käyttö sekä asuin- että liikerakentamiseen.
Kaavamuutoksessa tarkastellaan koko korttelia 43, jolloin voidaan selvittää myös muiden tonttien mahdollisuudet täydennysrakentamiseen. Asemakaavan muutoksella ratkaistaan mm. tonttien enimmäisrakennusoikeus, rakennusten sijoittelu ja rakennusten kerrosluku. Lisäksi tarkastellaan tonttien piha-, pysäköintija liikenneratkaisut sekä eri toimintojen sijoittelu.
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Suunnittelutilanne
Maakuntakaavan I-IV vaiheet
Alueella on voimassa Pohjois-Karjalan maakuntakaava, joka on laadittu useassa vaiheessa. Voimassa ovat
1. 2. ja 3. vaiheen maakuntakaavat. Maakuntakaavan 4. vaiheen hyväksyi maakuntavaltuusto 15.6.2015 ja
se on nyt vahvistuskäsittelyssä ympäristöministeriössä. Maakuntakaavassa suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta (A).
Keskustan osayleiskaava (KV 26.3.2012 § 27)
Joensuun keskustan osayleiskaavassa kaavamuutosalue on osoitettu asuinkerrostalojen alueeksi (AK). Lisämerkinnällä e2 tarkoitetaan aluetta, jolla uudis- ja täydennysrakentamisen yhteydessä tavoiteltava korttelitehokkuus on 1,0 – 2,0 ja suositeltava rakennusten kerrosluku 4 – 6. Kuudennen kerroksen tasolla rakennusten katujulkisivu suositellaan toteutettavaksi sisäänvedettynä.
Asemakaava
Voimassa olevassa asemakaavassa vuosilta 1970 ja 1988 tontti 9 on yhdistettyjen liikerakennusten korttelialuetta (AL) ja muut tontit asuntokerrostalojen korttelialuetta (AK). Kaava-alueella ei ole maankäyttö- ja
rakennuslain 53 §:n mukaista rakennuskieltoa.
Koska tämä asemakaavan muutos lisää rakennusoikeutta tonteilla, laaditaan maanomistajien kanssa maankäyttösopimus ja heiltä peritään maankäyttökorvaus kaupunginhallituksen hyväksymien laskentaperusteiden mukaisesti (KH 14.11.2011 § 564).
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Arvioitavat vaikutukset
Vaikutusten arvioinnissa asetetaan rinnakkain oleva tilanne ja kaavamuutoksen mahdollistama tilanne. Valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavamuutoksen vaikutuksia ympäröiviin alueisiin, kaupunkikuvaan, liikenne- ja pysäköintijärjestelyihin sekä kaupungin ja kaupunkirakenneyksikön strategioihin. Vaikutukset raportoidaan kaavaselostuksessa. Kaavamuutosalueet koskevat nykyisiä katu- ja korttelialueita, joten erityisiä selvitystarpeita ei havaita.

Osalliset
Osallisia ovat kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään:










Kaava-alueen ja lähiympäristön kiinteistönomistajat, asukkaat, työntekijät ja yritykset.
Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Museovirasto
Itä-Suomen poliisilaitos
Joensuun kaupungin hallintokunnat ja yhtiöt
Teknisten verkkojen haltijat
Joensuun seudun luonnonystävät ry
Joensuun kaupunkikeskustayhdistys
Pohjois-Karjalan kauppakamari

Aikataulu, osallistuminen ja vuorovaikutus
Asemakaavamuutoksen valmistelu on käynnistetty keväällä 2015 PKO:n asemakaavamuutoshakemuksen
saapumisen jälkeen. Korttelin muiden kiinteistönomistajien kanssa on käyty neuvotteluja kaavamuutosalueen laajentamisesta ennen kaavatyön virallista käynnistämistä.
Asemakaavatyön etenemisen vaiheet on havainnollistettu sivulla 4 olevassa kaaviossa. Asemakaavahankkeesta ei ole tarkoitus järjestää viranomaisneuvottelua, koska sen laatimista ohjaa ajantasainen ja lainvoimainen keskustan osayleiskaava eikä hankkeessa ole syitä tai tarvetta poiketa yleiskaavasta.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä 28.1.–19.2.2016 alla ilmoitetuissa paikoissa. Kaavamuutoksen yleisötilaisuus pidetään 2.2.2016 pääkirjaston Muikku-salissa (os. Koskikatu 25) alkaen kello
18:00. Nähtävilläoloajasta ja yleisötilaisuudesta ilmoitetaan kunnallisissa ilmoituslehdissä ja internetissä
kaupungin sivuilla. Kaavahankkeesta jaetaan tiedote kaavamuutosalueen lähiympäristöön.
Asemakaavaluonnos pidetään nähtävillä alustavasti keväällä 2016. Nähtävilläoloajasta ja järjestettävästä
yleisötilaisuudesta ilmoitetaan kunnallisissa ilmoituslehdissä ja internetissä kaupungin sivuilla.
Kaupunkirakennelautakunta päättää asemakaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta 30 vuorokaudeksi.
Nähtävilläoloajasta ilmoitetaan kunnallisissa ilmoituslehdissä. Kaupunginvaltuuston päätettäväksi kaavaehdotus tullee vuoden 2016 aikana.
Kaavahankkeen asiakirjat ovat edellä kuvatuissa vaiheissa nähtävillä seuraavissa paikoissa:
 kaupunkirakenneyksikön kaavoitus, Muuntamontie 5
 Joensuun kaupungintalo, Rantakatu 20
 Internet: www.joensuu.fi/kaavoitus
Kaikissa edellä kuvatuissa vaiheissa on mahdollisuus lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipide asiasta. Mielipiteet ja ehdotusvaiheessa muistutukset toimitetaan kaupunkirakenneyksikön kaavoitukseen, osoite
Muuntamontie 5, 80100 Joensuu tai sähköpostitse osoitteeseen kaavoitus@jns.fi. Kaupunginvaltuuston
kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä on mahdollista valittaa Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.
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Yhteystiedot
Kaava laaditaan Joensuun kaupungin kaupunkirakenneyksikön kaavoituksessa, os. Muuntamontie 5.
Yhteyshenkilöt:
 kaavoitusarkkitehti Simo Vaskonen
puh. 050 315 6623, sähköposti simo.vaskonen@jns.fi
 suunnitteluavustaja Kaija Kinnunen
puh. 050 409 2127, sähköposti kaija.t.kinnunen@jns.fi

Asemakaavaprosessi

