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YLIOPISTOKADUN KAMPUKSEN
ASEMAKAAVAN MUUTOS
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
Asemakaavan muutos koskee I kaupunginosan virkistys- ja katualueita, IV kaupunginosan korttelin 33
osaa sekä katualuetta ja Linnunlahden (17) kaupunginosan korttelin 1725 ja 1729 osia sekä virkistys, erityis- ja katualueita.

Kaavahankkeen sijainti opaskartalla. Likimääräinen rajaus on esitetty punaisella viivalla.

Suunnittelutehtävä
Joensuun yliopistokampuksen kaavamuutostyö jatkuu. Kampuskaavojen ensimmäinen vaihe, Tulliportinkadun kampus, on hyväksytty ja määrätty osin voimaan syksyllä 2017. Kaavamuutoksen toinen vaihe, Yliopistokadun kampus, jatkaa kampusalueen muutostyötä Siltakadun eteläpuolella.
Kaavamuutosten tavoitteena on muodostaa yliopiston alueesta elävä ja elinvoimainen kampus. Tarkoitus on, että alue sisältää monipuolisesti yksityisiä ja julkisia palveluja, opetusta ja tutkimustoimintaa,
yritystoimintaa, kaupallisia palveluja ja asumista. Tavoitteena on lisätä yliopistokampuksen vetovoimaa
ja tukea samalla Joensuun tulevaisuutta vetovoimaisena yliopistokaupunkina. Yliopistokadun kampusalueen kaavamuutosta ovat hakeneet alueen maanomistajat Suomen Yliopistokiinteistöt Oy ja Senaatti-kiinteistöt.
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Suunnittelutilanne
Alueella on voimassa Pohjois-Karjalan maakuntakaava, joka on laadittu useassa eri vaiheessa. Kaikki
neljä vaihetta on hyväksytty. Pohjois-Karjalan kokonaismaakuntakaava 2040 laadinta on käynnissä.
Maakuntakaavassa suunnittelualue on osoitettu palvelujen ja hallinnon alueeksi (p). Lisäksi suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta (A) ja se kuuluu kaupunkikeskustan kehittämisen kohdealueeseen
(kk-1). Siltakatu on osoitettu kaksiajorataisen päätien tai –kadun viivamerkinnällä. Joukkoliikenteen
kehittämiskäytävä (jl) kulkee Siltakadun suuntaisesti kohti keskustaa.
Alueella on voimassa Joensuun seudun yleiskaava 2020 (2008). Yleiskaavassa suunnittelualue on palvelujen ja hallinnon aluetta (P). Yliopiston punatiiliset laitosrakennukset on merkitty vähintään seudullisesti merkittäviksi rakennuskulttuurikohteiksi. Alueelle on merkitty uusi paikallinen pääkatuyhteys Siltakadulle. Silta- ja Yliopistokadulle on merkitty joukkoliikenteen laatukäytävä. Suunnittelualueen läpi
kulkee pohjois-eteläsuuntainen jalankulun ja pyöräilyn reitti. Siltakatua pitkin kulkee jalankulun ja pyöräilyn laatukäytävä. Toinen laatukäytävä on merkitty keskustasta Martinpuiston kautta kohti Noljakkaa. Siltakatu on merkitty pääkaduksi.
Suunnittelualueella on voimassa asemakaava. Alueella on opetustoimintaa palvelevien rakennusten
korttelialuetta, jolle saa sijoittaa myös toimisto-, kehittämis-, tutkimus- ja näihin verrattavaa toimintaa
(YO-1) sekä liike- ja toimistorakennusten sekä kehittämis-, koulutus-, tutkimus- ja näihin verrattavaa
toimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta (KOT). Tonttitehokkuusluku on 1,0 ja kerrosluku
pääosin III. Länsikadun päässä suurin sallittu kerrosluku on V.
Kaupunki laatii maanomistajien kanssa maankäyttösopimuksen. Maanomistajilta peritään maankäyttökorvaus kaupunginhallituksen hyväksymien (14.11.2011 § 564) laskentaperusteiden mukaisesti.

Kaava-alueen sijainti ilmakuvassa (C) Blom 2017. Suunnittelualueen likimääräinen rajaus on esitetty punaisella viivalla.

Arvioitavat vaikutukset
Vaikutusten arvioinnissa huomioidaan nykytilanne ja uuden laadittavan kaavan mahdollistama tilanne.
Vaikutukset raportoidaan kaavaselostuksessa luonnos- ja ehdotusvaiheissa.
Tässä kaavahankkeessa arvioidaan vaikutuksia muun muassa luontoon ja maisemaan, ympäröiviin alueisiin, kaupunkikuvaan, kulttuuri- ja rakennushistoriallisiin arvoihin, liikenne- ja pysäköintijärjestelyihin,
yritysten toimintaedellytyksiin ja kaupungin strategioiden toteutumiseen.
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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
Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto
Itä-Suomen poliisilaitos
Itä-Suomen pelastuslaitos








Museovirasto
kaupungin hallintokunnat ja yhtiöt
teknisten verkkojen haltijat
Joensuun seudun luonnonystävät ry
Joensuun Polkijat ry
Linnunlahti-seura ry

Kaavahankkeesta järjestetään viranomaisneuvottelu.

Aikataulu, osallistuminen ja vuorovaikutus
Kaavahankkeen aikana on mahdollisuus ottaa kantaa suunnitelmiin useassa eri vaiheessa. Hanketta
esitellään yleisötilaisuuksissa. Kaavan laatijaan voi olla suoraan yhteydessä. Hankkeen asiakirjat ovat
koko hankkeen keston ajan nähtävillä internetissä osoitteessa http://www.joensuu.fi/yliopistokadunkampus ja täydentyvät työn edetessä. Lisäksi paperiset asiakirjat ovat nähtävillä kuulutuksissa mainittuina aikoina seuraavissa paikoissa:
 kaupunkirakennepalvelut, Muuntamontie 5
 Joensuun kaupungintalo, Rantakatu 20
Kaikista kaavahankkeeseen liittyvistä nähtävilläoloajoista, yleisötilaisuuksista ja muista mahdollisista
vuorovaikutustilanteista ilmoitetaan aina kunnallisissa ilmoituslehdissä ja internetissä kaupungin sivuilla. Kaavahankkeen oma internetsivu on keskeisin tiedonvälityskanava.
Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 8.3.–3.4.2018 yllä ilmoitetuissa paikoissa ja
sen jälkeen edelleen internetissä. Kaavahanketta koskeva ensimmäinen yleisötilaisuus järjestetään
maanantaina 19.3.2018 kello 18.00 alkaen pääkirjaston Muikku-salissa (Koskikatu 25).
Asemakaavaluonnos pidetään nähtävillä alustavasti syksyllä 2018. Luonnosvaiheessa järjestetään toinen yleisötilaisuus.
Kaupunkirakennelautakunta päättää asemakaavaehdotuksen asettamisesta nähtäville 30 vuorokaudeksi ennen kaavasta päättämistä. Kaupunginvaltuuston päätettäväksi kaavaehdotus tullee alkuvuodesta 2019.
Kaikissa edellä kuvatuissa vaiheissa on mahdollisuus lausua mielipiteensä asiasta. Pyydämme toimittamaan mielipiteet ensisijaisesti kirjallisesti. Mielipiteet ja ehdotusvaiheessa muistutukset toimitetaan
kaupunkirakennepalvelujen kaavoitukseen, osoite Muuntamontie 5, 80100 Joensuu tai sähköpostitse
osoitteeseen kaavoitus@joensuu.fi.
Kaupunginvaltuuston kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä on mahdollista valittaa ItäSuomen hallinto-oikeuteen.
Työn etenemisen vaiheet on havainnollistettu sivulla 4 olevassa kaaviossa.
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Yhteystiedot
Kaupunkirakennepalvelut, Muuntamontie 5, 80100 Joensuu
www.joensuu.fi/kaavoitus
Yhteyshenkilöt:


kaavoitusarkkitehti Antti Rissanen
antti.rissanen@joensuu.fi, puh. 050 448 1365



Suunnitteluavustaja Heini Sorsa
heini.sorsa@joensuu.fi, puh. 050 409 2128

Asemakaavaprosessi

