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TIIVISTELMÄ
Asemakaavan muutoksen perustelut
Kaavassa ratkaistaan asuntojen lisärakentaminen alueelle, rakennussuojelu ja eri toimintojen tilantarpeiden yhteensovittaminen keskustan
osayleiskaavan pohjalta.
Kaavamuutos on käynnistynyt Joensuun kaupungin aloitteesta. Asemakaavan laatimisen tarpeeseen ovat vaikuttaneet mm. alueen vanhentuneet asemakaavat sekä alueella tapahtuneet muutokset kiinteistöjen
omistuksessa ja käyttötarkoituksessa. Asemakaavalla toteutetaan voimassa olevassa keskustan osayleiskaavassa osoitettuja maankäytön
ratkaisuja. Asemakaavalla turvataan alueella toimivien yritysten toimintamahdollisuudet ja mahdollistetaan matkailua palvelevien toimintojen
monipuolistuminen.
Kaavaprosessi
Kaava-asiakirjat pidetään nähtävillä kaikissa kaavavaiheissa kaupunkirakennepalvelun kaavoituksessa (Muuntamontie 5) ja Joensuun kaupungintalolla (Rantakatu 20).
Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n mukainen ilmoitus vireilletulosta julkaistiin kunnallisissa ilmoituslehdissä 6.10.2016. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 6.10.–28.10.2016. Vireilletulovaiheessa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta jätettiin 12 lausuntoa ja 5
mielipidettä. Vireilletulovaiheen palautteet ja kaavoituksen vastineet
niihin ovat liitteessä 3.
Kaavaluonnos asiakirjoineen pidetään nähtävillä 21.2.-18.3.2019.
Toteuttaminen
Kaavaehdotus pyritään saamaan kaupunginvaltuuston päätettäväksi
vuoden 2019 lopussa. Tonttijako laaditaan sitovana ja kaavan yhteydessä. Asemakaava toteutetaan sen saatua lainvoiman erikseen suunniteltavassa aikataulussa.
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LÄHTÖKOHDAT
1.1
1.1.1

SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA
Alueen yleiskuvaus
Hasanniemi kuuluu Linnunlahden kaupunginosaan ja se rajautuu suurilta osin Pielisjokeen ja Pyhäselälle avautuvaan Pielisjoen suistoon. Koivuniemenpuisto kuuluu IV kaupunginosaan ja rajautuu kaakossa Pielisjokeen ja koillisessa eteläiseen ruutukaava-alueeseen. Hasanniemen ja
Koivuniemenpuiston alueet muodostuvat ruutukaavasta irralliseksi
puisto-, virkistys-, matkailupalvelu- ja venesatama-alueeksi. Hasanniemen länsireunassa sijaitsee asuinrakennuksia. Pielisjoen rantapuistovyöhykkeeseen kuuluva Koivuniemenpuisto on pääosin virkistysaluetta
jalankulun ja polkupyöräilyn reitteineen. Siellä sijaitsee myös yleiseen
pysäköintiin tarkoitettuja alueita ja koirapuisto. Lastentalonpuistoon
rajautuva Koivuniemenpuiston itäisin osa ei kuulu kaavamuutosalueeseen.
Kaava-alueen ympärillä on puisto- ja kerrostaloalueita sekä Linnunlahden ja Mehtimäen muodostamaan toiminnalliseen kokonaisuuteen
kuuluvat liikuntapaikat, Tiedepuisto, laulurinne, leirintäalue ja uimaranta. Pielisjoen vastarannalla on Penttilän kaupunginosan virkistysalueita ja Kuhasalon jätevedenpuhdistamo suojaviheralueineen. Pielisjoella kulkee merkittävä hyötyliikennettä palveleva Pielisjoen laivaväylä,
joka toimii myös maakunnallisesti merkittävänä veneilyn pääväylänä.
Suunnittelualueella on vanhaa asutusta, virkistysalueita, kesäteatteri,
venesatama matkailua palvelevine toimintoineen ja katualueita.

Kuva 1: Viistoilmakuva kaavamuutosalueelta ja sen lähiympäristöstä (© BLOM 2017).
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1.1.2

Luonnonympäristö

Maisema, maaston muodot ja luonnonympäristö
Kaavamuutos koskee kaupunkimaista rakennettua ympäristöä ja kaupunkimaisia viheralueita. Alue on topografialtaan tasaista lukuun ottamatta pientä kumparetta Koivuniemenpuiston koilliskulmalla ja Hasanniemenpuistoa, jossa maasto kohoaa loivasti Hasanniementien luoteiskulmaa kohden. Luontainen maanpinnan taso on kaava-alueella noin
+77,10 – +82,50 mmpy.
Hasanniemi sijaitsee Joensuun keskustan eteläisimmässä kärjessä erillään keskusta-alueesta, mutta kuitenkin aivan ruutukaava-alueen vieressä. Hasanniemen ominaisluonteeseen kuuluvat puurakennukset ja
joiltain osin keskeneräiseltä vaikuttava ympäristö. Alueen rakennuskanta on pientalovaltaista. Rantavyöhykkeellä on runsaasti rakentamatonta ja jäsentymätöntä aluetta. Koivuniemenpuisto vaihettuu avoimemmasta urbaanista puistosta vähitellen metsäisemmäksi Hasanniemeen päin. Vapaa-ajanpalvelut ja viheralueet keskittyvät Hasanniemen-Linnunlahden alueelle, joka toimii Pielisjoen rantapuiston jatkeena.
Valtaosa selvitysalueesta on rakennettua tai puistomaisesti hoidettua
aluetta. Alueet, joilla esiintyy luontaista kasvillisuutta, ovat valtaosaltaan hoidettuja. Myös ranta-alueet ovat pääsääntöisesti varsin voimakkaasti käsiteltyjä. Hasanniemen luoteisosa on kevyemmin hoidettu. Kevyemmin hoidettujen alueiden arvoa nostaa luonnontilaisten alueiden
vähyys kaupungin ydinkeskustan läheisyydessä. Luonnonympäristön
huomionarvoisimpia alueita ovat kesäteatterin ympäristön lehtipuustoinen lehto rehevine pensaskerroksineen sekä koivua ja mäntyä kasvava
lehtomainen kangas.
Maaperä ja vesistöt sekä hulevedet
Vuoden 1984 rakennettavuusselvityksen mukaan (Havetec Oy) suunnittelualueen maaperä on Hasanniemessä moreenia (merkintä Mr). Rakennettavuusluokka on III. Maaperä on kantavaa moreenia, jonka varaan perustaminen voidaan suorittaa. Moreeni on routivaa, mistä syystä
routasuojaus on tarpeen. Maaperä soveltuu kaikenlaiseen rakentamiseen. Koivuniemenpuistossa maaperä on löyhärakenteista ja routivaa
silttiä, jossa esiintyy hienohiekka- ja savikerroksia (Si,Sa) ja kuuluu rakennettavuusluokkaan IV: maaperä soveltuu parhaiten pientalorakentamiseen sekä pienen ja keskisuuren teollisuuden rakentamiseen, jolloin perustukset ja lattiat voidaan yleensä toteuttaa maanvaraisina.
Kerrostalojen rakentaminen edellyttää useimmiten tukipaaluperustuksia. Routasuojaus on tarpeen.
Maaperäolosuhteet on selvitettävä tarkemmin rakennushankkeiden yhteydessä.
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Kuva 2: Ote Joensuun rakennettavuusselvityksestä, Havetec Oy 1984.
Kaava-alueella ei ole merkittäviä pohjavesivarantoja. Alue rajautuu suurelta osin vesistöön. Suunnittelualueen pintavedet imeytyvät maastoon
tai valuvat pintavalumana ja avo-ojissa Pielisjokeen. Tontteja ja Hasanniementietä ei ole liitetty kunnalliseen sadevesiviemäriin. Sadevesiviemäröinti venesataman alueella on puutteellinen. Länsikadun katualueen eteläpää ja risteysalueet on viemäröity, kadunvarrella kulkevat
loivat, nurmipintaiset painanteet. IV-kaupunginosan sadevesiviemäri
purkautuu Koivuniemenpuistossa olevaan leveään ojaan ja siitä edelleen
Pielisjokeen.
Kaava-alue on valtaosin nurmelle istutettua puistoa tai puistomaisesti
hoidettua virkistysaluetta. Hasanniemen länsireunassa sijaitsee asuinrakennuksia ja eteläosa on avonaista ja tasaista venesatama-aluetta rakennuksineen ja rakenteineen. Länsikadun itäpuolisilla puistoalueilla on
sekä nuorehkoa että varttunutta lehti- ja sekametsää sekä varttunutta
mäntypuustoa. Suhteellisen luonnontilaista metsää on Hasanniemen
luoteisosassa kesäteatterin ympäristössä.
Länsikatu ja sen varrella oleva pyörätie ovat asfalttipintaisia. Hasanniementie on sorapintainen. Venesataman liikenne- ja piha-alueet ovat
enimmäkseen sorakenttiä.
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Luonnonsuojelu
Kaava-alueella tai sen lähiympäristössä ei ole luonnonsuojelualueita,
suojeluohjelmien alaisia alueita eikä luonnonsuojelulain mukaan suojeltavia alueita tai kohteita. Joensuun keskustan osayleiskaavatyön yhteydessä Hasanniemen alueelle laaditun luontoselvityksen (2012) mukaan
selvitysalueella ei esiinny luonnontilaisia erityisen harvinaisia luontotyyppejä eikä uhanalaista lajistoa. Alueelle tehdyssä erillisessä juurtokaislaselvityksessä (Pohjois-Karjalan ELY-keskus, 2018) ei löytynyt erittäin uhanalaisen juurtokaislan esiintymiä.
1.1.3

Rakennettu ympäristö

Lähialueet
Suunnittelualueen ympärillä on vesialuetta ja vanhaa kaupunkirakennetta katuineen ja rakennuksineen. Kaavamuutosalueen lähialueet ovat
pienkerrostalo- ja kerrostalovaltaisia ja rakennettu 1950-1980-luvuilla.
Eteläisen ruutukaavan rakennuskanta on alkanut uusiutua viime vuosina useiden rakennushankkeiden myötä. Ympäristö on voimakkaasti
ihmisen muokkaamaa.
Kaava-alueen rakennettu ympäristö, taajamarakenne
Hasanniemessä on vanhaa, osin suojeltua rakennuskantaa sekä virkistystä ja matkailua palvelevia rakennuksia. Osa asuin- ja talousrakennuksista on uusia. Nämä on sopeutettu alueen vanhaan rakentamistapaan.
Alueella on myös ruutukaava-alueelta siirretty hirsirakenteinen makasiinirakennus, jossa sijaitsee liiketiloja.
Hasanniemessä Länsikadun länsipuolella sijaitsee kesäteatteri pyörivine
katsomoineen ja teatteritoimintaan liittyvine rakennuksineen ja rakenteineen.
Länsikadun eteläpäässä, Koivuniemenpuiston länsireunalla sijaitsevat
varalämpölaitos ja jäteveden pumppaamo, jotka palvelevat keskustaalueen yhdyskuntateknistä huoltoa.
Alueen taajamarakenne ei ole muuttunut oleellisesti sen jälkeen, kun
Hasanniemi kaavoitettiin selkeästi ensimmäisen kerran vuonna 1928.
Tuolloin alue suunniteltiin suureksi puistoalueeksi. Lähialueet ruutukaavan eteläosassa muutettiin kerrostaloalueiksi vuonna 1962 valmistuneessa kaavassa ja edelleen tehokkaampaan suuntaan vuonna 1971 valmistuneessa kaavassa.
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Liikenne ja reitit
Katuverkko Hasanniemessä perustuu vain osittain alueella voimassa
oleviin asemakaavoihin. Hasanniementie, joka ei ole asemakaavan mukainen katu, sijoittuu kokonaisuudessaan kaavassa osoitetulle puistoalueelle. Länsikadun katualue jatkettiin Pielisjokeen saakka vuoden
1970 asemakaavassa.
Ajoneuvoliikenteen määrää Länsikadun eteläpäässä on mitattu viimeksi
yhden viikon ajan kesäkuun 2018 alussa. Määrä vaihteli likimain välillä
1600 – 3300 ajoneuvoa vuorokaudessa. Säällä ja vuodenajalla on suuri
vaikutus liikennemäärään. Mittaus on tehty nopeusnäytöllä, joka antaa
liikennemääristä suuntaa antavia tuloksia. Raskaan liikenteen osuus on
pieni alueen luonteesta johtuen.
Länsikadun länsilaidalla on pyörätie. Koivuniemenpuistossa kulkee pyörätie ja ulkoilun reitistö.
Pielisjoen laivaväylä kulkee kaava-alueen läpi. Hasanniemessä on vilkas
venesatama ja siihen liittyviä toimintoja.
Paikallisliikenteen linja 5 kulkee Papinkatu-Linnunlahdentie-reittiä noin
500 m päässä. Kaikki paikallis- ja kaukoliikenteen linja-autovuorot ovat
tavoitettavissa keskustassa Koskikadulla noin 1,5 km etäisyydellä.
Väestö, asuminen ja sosiaalinen ympäristö
Hasanniemessä on alle 30 asukasta eikä asukasluvussa ole tapahtunut
suuria muutoksia vuosikymmeniin.
Suunnittelualue rajautuu IV kaupunginosaan, jossa oli vuoden 2017 lopussa yhteensä 3 930 asukasta. Ruutukaava-alueen väestömäärä on ollut
selvässä kasvussa koko 2000-luvun. Lapsia ja nuoria lähialueella on hyvin
vähän, eli väestö koostuu pääasiassa opiskelijoista, työikäisistä ja ikääntyneistä.
Sosiaalinen ympäristö Hasanniemessä on pienelle asuinalueelle epätyypillinen vilkkaiden virkistys- ja matkailutoimintojen vuoksi. Kaavamuutosalueen vieressä sijaitsevat Joensuun keskeisimmät ulkoilmatapahtumien alueet - Laulurinne, ravirata ja Mehtimäki - tuovat sosiaaliseen ympäristöön oman lisänsä suurten yleisötapahtumien aikana. Vuodenaikojen ja sesonkien mukaan rytmittynyt toiminta aiheuttaa sen, että alue on
joko hyvin rauhallinen tai hyvin vilkas. Nyt alue lähes autioituu talvisin.
Koivuniemenpuiston merkitys on suurimmillaan lämpimänä vuodenaikana, mutta alue on ulkoilijoiden suosiossa ympäri vuoden.
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Palvelut, työpaikat ja elinkeinotoiminta
Lähialueet ovat pääosin asuinalueita. Palvelut ja työpaikat sijaitsevat
kaupungin keskustan alueella ja lännessä yliopiston ja oppilaitosten
suunnalla. Kaavamuutosalueella on matkailuun ja virkistykseen keskittyviä palveluita ja niihin liittyviä työpaikkoja tai elinkeinotoimintaa.

Tekninen huolto ja erityistoiminnot
Kaavamuutosalueella on osin puutteellinen teknisen huollon verkosto.
Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevalla tontilla on jäteveden pumppaamo ja varalämpölaitos. Koivuniemenpuistossa sekä venesatama-alueella kulkee edellisiin liittyviä merkittäviä johtolinjoja. Venesatama- ja
matkailutoimintoja palvelevat polttoaineasema ja septitankin tyhjennyspaikka.
Ympäristöhäiriöt
Pielisjoen vastarannalla sijaitseva Kuhasalon jätevedenpuhdistamo aiheuttaa kaava-alueella ajoittaista hajuhaittaa. Viereinen laulurinne suurine yleisötapahtumineen aiheuttaa ajoittain meluhaittaa ja vaikuttaa
alueen liikenneoloihin.
Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot
Joensuun seudun yleiskaava 2020:ssa (2008) Hasanniemen länsireuna on
osoitettu seudulliseksi rakennuskulttuurikohteeksi (kohde nro 2.20) ja
Joensuun keskustan osayleiskaavassa (2012) rakennus- tai kulttuurihistoriallisesti tai kaupunkikuvan kannalta arvokkaaksi alueeksi merkinnällä
ma(115). Kulttuurihistoriallisesti merkittävät rakennukset on inventoitu
Joensuun keskustan osayleiskaavatyötä varten (Kulttuuri- ja rakennushistoriallinen selvitys, Pekka Piiparinen 2011) ja osoitettu osayleiskaavassa. Kaavamuutosalueelle on yleiskaavassa osoitettu useita rakennetun kulttuurihistorian kohteita. Kaava-alueella ei ole tiedossa olevia arkeologisia kohteita eikä muinaisjäännöksiä (Joensuun inventointi 2002,
Joona, Majoinen ja Ojanlatva / Joensuun museo). Suunnittelualue on voimakkaasti ihmistoiminnan muokkaamaa mm. venesataman ja Koivuniemenpuiston maantäyttöjen seurauksena.
1.1.4

Maanomistus
Kaavamuutosalueella on sekä kaupungin että yksityistä maanomistusta.
Yleiset alueet ovat kaupungin omistuksessa. Hasanniemessä sijaitsevat
liikerakennusten ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten KLTY-1 -korttelialue ja asuinkiinteistöt ovat yksityisessä
omistuksessa. Venesatama-alue on vuokrattu kaupungilta pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. Vesialueet omistaa Joensuun kaupunki.
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1.2
1.2.1

SUUNNITTELUTILANNE
Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset

Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 1. – 4. vaiheet
Alueella on voimassa Pohjois-Karjalan maakuntakaava, joka on laadittu
useassa vaiheessa. Voimassa ovat 1. – 4. vaiheen maakuntakaavat.
Maakuntakaavassa suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta (A)
ja se kuuluu kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeään alueeseen (ma) sekä kaupunkikeskustan kehittämisen kohdealueeseen (kk-1). Pyhäselän ranta-alueille on osoitettu viheryhteystarve ja
Hasanniemeen vierasvenesatama. Maakuntakaava 2040 laatiminen on
käynnistetty.

Joensuun keskustan osayleiskaava
Asemakaavan laatimista ohjaa oikeusvaikutteisesti Joensuun keskustan
osayleiskaava, joka on hyväksytty vuonna 2012.
Osayleiskaavan tarkoituksena on Joensuun keskustan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen ja eri toimintojen (esim.
asuminen, virkistys, palvelut, työpaikat, liikenne) yhteen sovittaminen.
Osayleiskaavassa osoitetaan mm. täydennysrakentamiseen, liikenteen
järjestämiseen ja arvokkaan kulttuuriympäristön suojeluun liittyviä tarpeita ja määritellään alueen tulevaa kehitystä ohjaavia ratkaisumalleja.
Osayleiskaavassa Hasanniemen alue on osoitettu matkailupalvelujen
alueeksi (RM) ja pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AP). Kesäteatterin
alue on palveluiden ja hallinnon aluetta (P). Alueen pohjoisosa kesäteatterin ympärillä on puistoaluetta (VP). Asuntoalueen keskellä on lähivirkistysalue (VL). Länsikadun varrella on yhdyskuntateknisen huollon alue
(ET). Alueen itäosassa on Koivuniemenpuiston lähivirkistysalue (VL).
Alueen länsi- ja eteläosa ovat rakennus- tai kulttuurihistoriallisesti tai
kaupunkikuvallisesti arvokasta aluetta (ma(115)). Alueella on osoitettu
osayleiskaavassa kahdeksan rakennussuojelukohdetta (sr). Suojelun yksityiskohtainen toteuttamistapa ja lisärakentamismahdollisuudet ratkaistaan asemakaavalla. Linnunlahdelle on osoitettu uimaranta ja Hasanniemeen venesatama. Hasanniemen ja Koivuniemenpuiston hiihtolatu on osoitettu ohjeellisella merkinnällä.
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Kuva 3: Ote Joensuun keskustan osayleiskaavasta.

Asemakaava
Suunnittelualueella ovat voimassa asemakaavat vuosilta 1970, 1998 ja
2001. Hasanniemenpuiston pohjoispuolella on korttelialue kesäteatterille. Pyhäselän rantaan sijoittuvassa asuinkorttelissa edellytetään ympäristön ja rakennusten säilyttämistä. Jokiaseman ympäristö on merkitty pääosaltaan venesatama-alueeksi ja osin liikerakennusten ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialueeksi. Länsikadun päässä on yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien
rakennusten ja laitosten alue, jolle voi sijoittaa jäteveden pumppaamon
ja varalämpölaitoksen. Lisäksi Länsikadun itäpuolella Koivuniemenpuiston puistoalueen sisällä on kaksi yleiseen pysäköintiin varattua aluetta.
Valtaosa alueesta on asemakaavassa Hasanniemen- ja Koivuniemenpuistojen puisto- ja lähivirkistysaluetta. Hasanniemenpuiston alueella
sijaitsee kaksi osayleiskaavassa suojeltavaksi osoitettua rakennusta.
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Kuva 4: Ote alueen ajantasa-asemakaavasta.
Rakennusjärjestys
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt rakennusjärjestyksen 25.1.2010 § 10
ja se on tullut voimaan 1.4.2010. Uuden rakennusjärjestyksen laatiminen
on käynnissä.
Pohjakartta
Pohjakarttana on käytetty kaupunkirakennepalvelun laatimaa numeerista karttaa. Asemakaava on tulostettu mittakaavaan 1:2000.
Rakennuskiellot
Alueella ei ole rakennuskieltoja.

Päätökset ja maankäyttösopimukset
Jokiasema Ky:n ja kaupungin välillä on maanvuokrasopimus, joka on
voimassa vuoteen 2044 saakka. Sopimuksessa on optio uudelleen vuokraamiseksi 30 vuodeksi. Alueella on Jokiaseman lisäksi vuokra-alueita
Joensuun Kauhojat ry:llä, Future Club ry:llä ja Hasukan laiturit Oy:llä.
Joensuun Strategiat
Joensuun konsernistrategia ”Kohti 2020-lukua, rohkeasti uudistuva” on
hyväksytty kaupunginvaltuustossa 25.9.2017.
Kaupunkiympäristö toimeenpano-ohjelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 18.12.2017.
Kaupungin maapoliittinen ohjelma 2018-21 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 23.4.2018.
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Muut selvitykset
Keskustan osayleiskaavaa varten laaditussa luontoselvityksessä (Ramboll Oy 2012) on riittävällä tarkkuudella selvitetty ja kuvattu kaavamuutosalueen luonnonympäristö. Kaavatyön aikana on tehty lisäksi erillinen
juurtokaislaselvitys (Pohjois-Karjalan ELY-keskus, 2018).
Keskustan osayleiskaavatyötä varten on laadittu kulttuuri- ja rakennushistoriallinen selvitys ja siihen liittyvä kohdekortisto rakennus‐ ja mil‐
jöökohteista (Pekka Piiparinen 2011), kaupunkikuvaselvitys (Ramboll Oy
2012) ja maisemaselvitys (Vilma Pylkkö, Joensuun kaupunki, tekninen virasto 2012).
Kaava-alueen maaperän rakentamisolosuhteet on selvitetty yleispiirteisesti (Havetec Oy, 1984).
Pohjois-Karjalan ELY-keskus selvitti vuonna 2018 erittäin uhanalaisen
juurtokaislan mahdollisia esiintymiä kaava-alueella. Juurtokaislaa ei havaittu.
Muihin lisäselvityksiin ei ole tarvetta.

2

ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE JA TAVOITTEET
Suunnittelualueelle laaditaan asemakaavan muutos. Kaava tulee korvaamaan alueellaan vanhentuneet asemakaavat.
Kaavamuutos on käynnistynyt Joensuun kaupungin aloitteesta. Asemakaavan laatimisen tarpeeseen ovat vaikuttaneet mm. alueen vanhentuneet asemakaavat sekä alueella tapahtuneet muutokset kiinteistöjen
omistuksessa ja käyttötarkoituksessa. Asemakaavalla toteutetaan voimassa olevan keskustan osayleiskaavan maankäyttöratkaisu.
Kaavassa ratkaistaan asuntojen lisärakentaminen alueelle, rakennussuojelu ja eri toimintojen tilantarpeiden yhteensovittaminen keskustan
osayleiskaavan pohjalta. Asemakaavalla turvataan alueella toimivien yritysten toimintamahdollisuudet ja mahdollistetaan matkailua palvelevien toimintojen monipuolistuminen.
Vuonna 2015 voimaan tullut Joensuun keskustan osayleiskaava mahdollistaa alueen käytön tehostamisen ja antaa edellytykset kaavamuutokselle. Osayleiskaava ohjaa suunnittelualueella tehtävää asemakaavan
muutosta ja kaavatyössä noudatetaan osayleiskaavan periaatteita.
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2.1
2.1.1

ASEMAKAAVAN TAVOITTEET
Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet
Joensuun strategia 2017–21 ”Rohkeasti uudistuva” (KV 25.9.2017)
Kaupungin toimialat hyvinvointi, elinvoima ja kaupunkiympäristö tukevat toisiaan ja strategian teemoja, joita ovat vetovoima, kestävyys ja yhdessä tekeminen kaikilla tasoilla. Strategia koskee koko kaupunkikonsernia yhtiöineen ja liikelaitoksineen.

Toiminnan perustana on vastuullinen taloudenpito. Tärkein tavoite on
työllisyyden ja yritystoiminnan edellytysten parantaminen. Asukkaiden onnellisuudelle, terveydelle ja hyvinvoinnille luodaan edellytyksiä.
Kaupunkiympäristöä ja maankäytön suunnittelua koskevia tavoitteita:
 asukasluku ja rakentaminen pidetään kasvu-uralla
 Joensuu on viihtyisä opiskelija- ja lapsiystävällinen kaupunki
 Joensuu on hiilineutraali jo vuonna 2025
 sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä edistetään
 kaupunkilaiset tekevät, osallistuvat ja vaikuttavat
 symmetrinen kaupunki kasvaa ja kehittyy
 tarjotaan monipuolisia vaihtoehtoja asumiseen ja virkistäytymiseen ja hyviä paikkoja erilaiseen yrittämiseen
 Joensuu on kokoluokkansa yritysystävällisin kaupunki
 työpaikkojen lisääntyminen ei jää kaupungin toimista kiinni
 kaupunkiympäristö ja tilat ovat terveellisiä, turvallisia ja viihtyisiä,
ja tarjoavat alustan luovuudelle ja innovaatioille
 edistetään puurakentamista
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2.1.2

Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet

Maakuntakaava
Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 1. ja 4. vaiheissa kohde sijoittuu taajamatoimintojen alueelle A ja kaupunkikeskustan kehittämisen kohdealueelle kk-1. Maakuntakaavan 2. ja 3. vaiheessa alueelle ei ole osoitettu
merkintöjä tai tavoitteita. Maakuntakaava 2040 laatiminen on vireillä.
Joensuun keskustan osayleiskaava
Suunnittelualueelle kohdistuu keskustan osayleiskaavassa seuraavia tavoitteita:
 Asemakaavan venesatama-alue on muutettu matkailupalvelujen alueeksi RM, jolle Hasanniemen venesatama sijoittuu.
 Alueelle on osoitettu pientalovaltainen asuntoalue AP.
 AP-alueet kuuluvat korttelitehokkuuden ja rakennusten enimmäiskerrosluvun puolesta luokkaan e4. Tavoiteltava korttelitehokkuus on
enintään 0,5 ja rakennusten kerrosluku 2. Korttelitehokkuus tarkoittaa rakennusoikeuden suhdetta korttelin maapinta-alaan. Hasanniemeen osoitettu pientaloasumisen laajennusalue on pinta-alaltaan
varsin pieni ja sille osoitetun rakentamisen tehokkuus alhainen.
 Tärkeimmät virkistysalueet (VP, VL) sijoittuvat Pielisjoen rantaan ja
Hasanniemeen. Pielisjoen rantapuisto ja Hasanniemen virkistysalueet
säilyvät ja niitä kehitetään edelleen alueiden ominaispiirteet säilyttäen. Virkistysalueiden laajuuteen ei tule suuria muutoksia.
 Kaupunkikuvallisena tavoitteena on mm. ruutukaava-alueen eteläosan näkymälinjojen kehittäminen Hasanniemen-Linnunlahden alueella ja Pielisjoki-näkymien avaaminen Koivuniemenpuistossa.
Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet
Alueen olosta ja ominaisuuksista johtuviin tavoitteisiin ja niiden muutoksiin ovat erityisesti vaikuttaneet seuraavat tekijät:
 alueen kaupunkirakenteen täydentäminen ja rakennuspaikkojen lisääminen osayleiskaavan periaatteiden mukaisesti
 jokivarren hyödyntäminen maisemallisesti ja ulkoilureittinä
 ympäristön viihtyisyyden ja turvallisuuden parantaminen
 alueella toimivien yritysten toimintaympäristön ja -mahdollisuuksien
parantaminen
 Hasanniemen pientaloaluetta palvelevan kadun tarkoituksenmukainen linjaaminen ja rakentaminen kunnoltaan nykyistä paremmaksi
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3

TAVOITTEIDEN TARKENTUMINEN SUUNNITTELUN AIKANA JA VAIHTOEHDOT
Edellä on kerrottu lähtötavoitteiden vaikutuksesta kaavaluonnoksessa
esitettyyn ratkaisuun. Keskustan osayleiskaavassa esitettyjen perustavoitteiden ei oleteta muuttuvan oleellisesti suunnittelun aikana.
Kaavaluonnoksen laatimisen aikana tutkittiin Hasanniementien linjauksesta ja uusien rakennuspaikkojen sijoittamisesta useita erilaisia vaihtoehtoja. Kadun linjaus vaikuttaa merkittävästi alueen muuhun maankäyttöön, kuten tonttijakoon, ulkoilureitistöön ja viheralueiden muotoutumiseen. Linjaus vaikuttaa myös kadun rakentamisen kustannuksiin. Lähtökohtana kaikissa vaihtoehdoissa oli, että ns. Hasanniemen lenkki katkaistaan läpiajavalta autoliikenteeltä. Kaavaluonnoksessa ei esitetä
vaihtoehtoisia ratkaisuja vaan suunnitteluprosessissa valikoitunut ratkaisu esitetään luonnoksessa. Esille tulevat muutostarpeet voidaan huomioida kaavaprosessin aikana.

4
4.1

ASEMAKAAVAN KUVAUS JA PERUSTELU
KAAVARATKAISUN KUVAUS JA YLEISPERUSTELUT
Asemakaavan muutosta ohjaa Joensuun keskustan osayleiskaava.
Osayleiskaavan pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaiset aluevaraukset on huomioitu kaavassa, mutta niiden rajaukset on tarkistettu vastaamaan alueen toteutunutta maankäyttöä ja maanomistuksessa tapahtuneita muutoksia. Joiltakin osin aluevaraukset ja muun muassa rakennussuojelua koskevat merkinnät on viety kaavaan lähes sellaisinaan.
Viheralueet muotoutuvat kaavassa pääosin osayleiskaavan mukaisina.
Osayleiskaavassa puutteena oleva niukka ulkoilun reitistö on täydennetty kaavassa Joensuun kaupungin rantojen käytön tavoitteita sekä
käytännön synnyttämiä tarpeita vastaaviksi. Olennainen täydennys on
rannan suuntainen reitti Koivuniemestä Jokiaseman kautta Linnunlahden uimarannalle.
Hasanniemen miljöölle ja luonteelle olennaiset, arvokkaat maisemakohteet on pyritty säilyttämään. Näitä ovat tienvarren ja aukioiden reunojen maisemapuut ja arvokkaimmat katunäkymät.
Ennakkokeskustelua herättänyt ja vireilletulovaiheen mielipiteissä esille
nostettu kesäteatterin lehto ja siihen liittyvät luontoarvot ovat olleet
myös tarkastelussa. Alue on muuttunut hoitamattomana suhteellisen
luonnontilaiseksi lehdoksi, mutta on ihmistoiminnan voimakkaasti
muokkaamaa. Luontoselvityksessä ei ole esitetty karttarajausta lehdolle, mutta selvityksen laatija on toimittanut rajauksen tätä kaavatyötä varten.
Keskustan osayleiskaavan mukaisella maankäytöllä lehto on mahdollista säilyttää osittain. Kaavaluonnoksessa on rajattu lehtoon kaksi
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luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeää aluetta (merkintä luo), joista läntinen alue laajenee lisäksi lehtomaisen kankaan alueelle Hasanniementien pohjoispuolella.
Koska Hasanniemi on kaupunkikuvallisesti erityisen herkkää aluetta,
korttelialueiden rakentamistapa määritellään rakennusvalvonnan ja
kaavoituksen yhteistyönä. Tontinluovutuksessa on tuotava esille Kuhasalon jätevedenpuhdistamon aiheuttama ajoittainen ympäristöhaitta.
Hasanniementien ja venesataman rajaamalla alueella ei ole erityisiä
luontoarvoja. Etenkin eteläisen ruutukaavan asukkaiden kaupunkiluontona se koetaan kuitenkin arvokkaaksi. Kaavaluonnoksessa ei esitetä
säilytettäviä luontoarvoja tällä pääosin pientaloalueeksi osoitetulla alueella, mutta maisemalliset arvot kaavassa on otettu huomioon. Kaavaluonnoksessa on pyritty luomaan alueen luonnon ja rakennetun ympäristön välille kaavan tavoitteiden puitteissa mahdollisimman tasapainoinen suhde.
Kaavaluonnos turvaa pääosin Jokiasema Ky:n hallinnassa olevan RMalueen toimintojen monipuolistamisen ja alueen pitkäjänteisen kehittämisen. Hasanniemen virkistys- ja matkailukäytöllä on suuri merkitys
sekä kaupunkilaisille että matkailijoille. Tämän alueen osalta ei kaavatyön aikana ole tullut esiin ristiriitoja lukuun ottamatta Hasanniementie
1 B:n, eli entisen englanninkielisen leikkikoulun rakennussuojelukysymystä. Katselmuksissa todettiin tämän yksityisessä omistuksessa olevan rakennuksen hirsirungon, sekä ala- ja välipohjien kunnon olevan
huono. Rakennuksessa on myös kosteusvaurioita. Rakennuksen omistaja vastustaa rakennuksen suojelua em. syistä.
Kaavatyön aikana on tehty yhteistyötä alueen toimijoiden kanssa, että
tulevaisuuden tarpeet tulisivat riittävästi huomioiduksi. Hasanniemen
alueen maanomistajien toiveita ja näkemyksiä alueen kehittämisestä
kartoitettiin asukaskyselyllä ja erillisessä keskustelutilaisuudessa. Hasanniementien vaihtoehtoisia linjauksia on tutkittu kaavatyön aikana.
Jokiasema Ky:n alueet
Jokiasema Ky:n omistamista ja vuokraamista, eri käyttötarkoituksiin
osoitetuista alueista muodostetaan yhtenäinen matkailua palvelevien
rakennusten korttelialue (RM). Alueella on Jokiaseman lisäksi pieniä
vuokra-alueita Joensuun Kauhojat ry:llä, Future Club ry:llä ja Hasukan laiturit Oy:llä. Alue muotoutuu osittain maanvuokrasopimusten mukaisesti. Sen rajaus on tarkennettu vastaamaan maanomistusta ja pitkäaikaisia vuokrasopimuksia.
Käyttötarkoitusta on laajennettu yleisillä määräyksillä kattamaan myös
työpaikkatoiminnot. Ratkaisuilla on tarkoituksena turvata alueen joustava käyttö ja turvata alueelle tehtävät investoinnit toimintojen mahdollisesti monipuolistuessa pitkän vuokra-ajan kuluessa. Maanvuokrasopimuksella on sovittu vierasvenepalveluiden tarjoamisesta alueella.
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Rakennussuojelu on ratkaistu kaavassa kohdetta Hasanniementie 1b lukuun ottamatta osayleiskaavan mukaisesti. Näiden lisäksi kaavaluonnoksessa on osoitettu suojeltaviksi ns. uiton sauna ja ruutukaava-alueelta 1980-luvulla paikalle siirretty hirsirakenteinen talousrakennus, johon on sijoitettu pieniä liiketiloja.
RM-alueelle on osoitettu rakennusoikeutta 5185 k-m2, josta suuri osa
kohdistuu jo olemassa oleviin rakennuksiin. Rakennusoikeus on osoitettu rakennusalakohtaisina kerrosaloina. Veneiden säilytysalueet ja autopaikkojen alueet on merkitty kaavaan. Alueella on rasitteina maanalaisia johtolinjoja, joiden sijaintiin voi tulla muutoksia niitä uusittaessa. Uudet sijainnit pyritään ratkaisemaan kaavahankkeen aikana.

Yhdyskuntateknisen huollon sekä energiahuollon alueet (ET, EN)
Länsikadun eteläpäässä Koivuniemenpuiston puolella sijaitseva voimassa olevan asemakaavan ET-4-alue on muutettu kaavassa erillisiksi
ET- ja EN-alueiksi. ET-aluetta on laajennettu niin, että sille voidaan sijoittaa kaupungin teknisen keskuksen puistonhoidon huoltorakennus. Henkilökunnan autopaikotus osoitetaan Koivuniemenpuiston LP-alueelle.
Varalämpölaitoksen huoltoliikennettä palveleva kääntöpaikka liitetään
Länsikadun katualueeseen. Tämä selkeyttää maankäyttöä liikennejärjestelyjen osalta.
Varalämpölaitoksen sijainti ja toiminta on vakiintunut niin, että sille on
perusteltua osoittaa oma korttelialueensa.
Vanha pientaloalue
Hasanniemen länsirannan pientaloalue kuuluu osayleiskaavassa osoitettuun miljöökohteeseen (ma-115). Alue säilyy rajaukseltaan ja tonttijaoltaan ennallaan. Käyttötarkoitusmerkintä AOY/s muutetaan merkinnäksi
AO/s. Siihen liittyvällä yleisellä määräyksellä määrätään alueen suojelusta. Hasanniementie 5:n tontti on osoitettu asuin- ja liikerakennusten
korttelialueeksi AL/s kiinteistön omistajan tarpeista johtuen sallien asumiskäytön lisäksi myös aiemmin myönnetyn poikkeamisluvan mukaisen
käytön. Yksittäiset rakennussuojelukohteet on merkitty sr-merkinnällä.
Ratkaisu on osayleiskaavan mukainen. Tarkennuksia on tehty tonteilla
olevien rakennusalojen ja niitä koskevien kerrosalamäärien osalta vastaamaan toteutunutta rakentamista ja alueelle aiemmin myönnettyjä
poikkeamispäätöksiä.
Hasanniemenpuisto ja kesäteatterin alue
Hasanniemenpuisto yltää nykymuodossaan venesatama-alueen pohjoisrajaan. Hasanniementie sijaitsee kokonaisuudessaan asemakaavan
puistoalueella. Kaavamuutoksella Hasanniementielle on osoitettu katualue, joka liittyy Länsikatuun RM-alueen pohjoisreunalla. Katualue noudattaa rannan puolella nykyistä reittiä. Nykyisen Hasanniementien pohjoisosa on kaavassa muutettu pyörätieksi. Se säilytetään lähes nykyisellään sorapintaisena, puuston reunustamana ulkoilureittinä.
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Hasanniemenpuiston keskellä on kulttuuritoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue (YY). Osayleiskaavan mukaisesti rajattu korttelialue
ulottuu Länsikadun katualueeseen. Luontoselvityksessä mainittu ns.
kesäteatterin lehto kuuluu osittain tähän alueeseen. Lehto tullee säilymään nykytilassaan mahdolliseen kesäteatterin korvaavaan rakennushankkeeseen saakka. Nykyiselle kesäteatterin tontille on mahdollista
toteuttaa rakennuksia kulttuuritarkoituksiin. Tällaista rakennushanketta ei ole nyt tiedossa. Kaavalla varaudutaan mahdollisiin tulevaisuuden tarpeisiin.
Kaava-alueen luoteisosa on merkitty uimaranta-alueeksi (VV). Tälle alueelle ja Hasanniemenpuiston lähivirkistysalueelle (VL) on osoitettu kaavamääräyksellä pieni rakennusoikeus virkistyskäyttöä palvelevaan rakentamiseen.
Uudet pientalotonti
Osayleiskaavan mukainen pientaloalue noudattaa pääpiirteissään
osayleiskaavan ratkaisua. Hasanniementie 1 B, eli entinen englanninkielisen leikkikoulun ja viereisen talousrakennuksen tontti on sisällytetty
siitä poiketen RM-alueeseen.
Uudet erillispientalotontit (AO ja AO-33) ovat melko suuria. Tällä vastataan tarpeeseen monipuolistaa kaupungin tonttitarjontaa. Uusia tontteja on yhteensä viisi. AO-33-tonteille saa rakentaa yhden yksiasuntoisen asuinrakennuksen, jolloin asuinrakennukset tulevat olemaan kerrosalaltaan suuria yhden perheen taloja.
Katualueen ja tonttien muotoilulla pyritään uudesta rakentamisesta
huolimatta säilyttämään Hasanniemen maisemalle ja katunäkymille
tunnusomaisia suuria mäntypuita erityisesti ulkoilureitin varrella. Tonttien pohjoisreunalla ja rannan puoleisen tontin länsireunalla on 15 metriä leveä istutettava alueen osa, jolle ei saa sijoittaa rakennuksia ja jota
koskee myös kaavamääräys luontaisen kasvillisuuden säilyttämisestä.
Koivuniemenpuisto
Koivuniemenpuiston puistoalue ja sen länsireunalla sijaitsevat kaksi yleisen pysäköinnin LP-aluetta yhdistetään kaavamuutoksessa suuremmaksi kokonaisuudeksi. Tällä varaudutaan YY-tontin tulevaan pysäköintitarpeeseen. Voimassa olevan asemakaavan virkistysalueet on yhdistetty yhtenäiseksi VL- eli lähivirkistysalueeksi.
Puiston länsiosassa on ohjeellinen alue koirapuistoa varten (ku). Länsikadun puoleisella reunalla osa puistoalueesta liitetään yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialueeseen ET.
Lämpölaitoksen itäpuolella Jokiasema Ky:n käytössä oleva veneiden säilytysalue liitetään matkailua palvelevien rakennusten RM-alueeseen.
Koivuniemenpuiston viemäri- ja kaukolämpölinjat on merkitty kaavaan
johtoa varten varattuina alueen osina. Koivuniemenpuistoon ei osoiteta
rakennusoikeutta.
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Hasanniemen yleissuunnitelma
Kaavahankkeeseen liittyvässä yleissuunnitelmassa on esitetty mm. katusuunnitelma ja yhdyskuntateknisten verkkojen sijoittaminen. Katusuunnitelmassa Hasanniementien varrella olevia maisemallisesti arvokkaita mäntypuita säästetään käyttämällä niin sanottuja hidastemutkia
tärkeimpien puiden ja puuryhmien kohdilla.
Yleissuunnitelmassa on merkitty sadevesiviemäri Hasanniementien kuivatusta varten kadun eteläpäästä Jokiaseman veneenlaskuluiskan länsipuolelle. Johtoa varten varatut alueen osat on merkitty kaavaan. Tonttien johtolinjat sijoitetaan uuden katualueen kohdalle. Vanha viemäriverkko uusittanee samalla kokonaisuudessaan. Yleissuunnitelman
myötä johtolinjoihin saattaa tulla joitakin muutoksia, jotka huomioidaan
kaavaprosessissa.

4.1.1
AO

Korttelialueet
Erillispientalojen korttelialue.
Uudet AO-tontit sijaitsevat Hasanniementien ja Länsikadun kulmauksessa Hasanniementien molemmin puolin. Tonttitehokkuus on e=0,20
ja sallittu kerrosluku I u 2/3.

AO-33

Erillispientalojen korttelialue. Kullekin rakennuspaikalle saa rakentaa
vain yhden yksiasuntoisen asuinrakennuksen, ellei erillisellä kaavamääräyksellä muuta määrätä.
Rakennusoikeus on määritetty rakennusalakohtaisesti 350-420 k-m2,
joka vastaa n. e=0,20-0,25 tonttitehokkuutta. Sallittu kerrosluku I u 2/3.
Uudet AO-33-tontit ovat mitoitukseltaan väljiä ja tarkoitettu suurille yhden perheen taloille. Rakennusalaa rajoittavat tonttien reunoilla sijaitsevat leveät istutettavat alueen osat, joilla tulee säilyttää sen luontainen kasvillisuus. Vain maiseman hoidon kannalta tarpeelliset toimenpiteet sallitaan. Alueella ei saa suorittaa maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä.
Erillispientalojen korttelialueiden AO ja AO-33 suunnittelussa ja rakentamisessa tulee huomioida niiden sijainti kaupunkikuvallisesti tärkeällä
alueella (sk) tai sen välittömässä yhteydessä, alueen kaupunkikuvallinen
näkyvyys ja maisemalliset arvot. Uudisrakennusten tulee olla massoittelultaan ja julkisivujen sommittelultaan sellaisia, että ne soveltuvat Hasanniemen länsiosan kulttuuri- ja rakennushistoriallisesti arvokkaan
puutaloalueen muodostamaan kokonaisuuteen ja ympäröiviin rakennuksiin muodostaen kaupunkikuvallisesti korkeatasoisen kokonaisuuden.
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Alue, jolla ympäristö säilytetään.
Uudet asuin- ja talousrakennukset on rakennettava siten, että ne sijainnin, muodon, värityksen ja julkisivujen jäsentelyn osalta noudattavat
alueella olevien rakennusten ominaispiirteitä ja sopeutuvat alueen kokonaisuuteen. Tonteilla oleva hyväkuntoinen puusto on säilytettävä.
Täydentävien uudisrakennusten julkisivujen tulee olla peittomaalattua
puuta ja rakennuksissa tulee olla avoräystäällinen lapekatto.
Hasanniemen länsirannan vanha asuntoalue on osoitettu erillispientalojen AO/s-korttelialueeksi. Siihen liittyvällä määräyksellä määrätään alueen miljöön suojelusta. Rakennusoikeus on määritetty rakennusalakohtaisesti. Sallittu kerrosluku on II, ellei rakennusalakohtaisesti ole muuta
määrätty.

AL

Asuin- ja liikerakennusten korttelialue.
Hasanniementie 5:n tontti on osoitettu asuin- ja liikerakennusten korttelialueeksi kiinteistön toteutuneesta käytöstä ja omistajan tarpeista
johtuen.

YY

Kulttuuritoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue.
Hasanniemen nykyiselle kesäteatterin tontille on kaavassa osoitettu
voimassa olevaa asemakaavaa monipuolisemmin eri kulttuuritoimintoihin tarkoitettu korttelialue. Tonttitehokkuus on e=0,5 ja sallittu kerrosluku III. Sallittu kerrosala on n. 5750 k-m2.Rakennusala on väljä mahdollistaen erilaisten käyttötarkoitusten mukaiset, toiminnoiltaan ja massoittelultaan erityyppiset rakennuskokonaisuudet.
Kulttuuritoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueella (YY) tulee
rakennusten muodostaa kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen, ympäristöön sopiva kokonaisuus. Rakennusten julkisivuissa on käytettävä kaupunkikuvallisesti korkeatasoisia julkisivumateriaaleja. Rakennuksiin ei
saa rakentaa kaavassa osoitetun kerrosluvun lisäksi ullakkokerrosta.
Aluetta ei saa aidata.

VL

Lähivirkistysalue.
Merkinnällä osoitetaan virkistys- ja ulkoilukäyttöön tarkoitetut, lähinnä
taajamarakenteen sisäiset tai siihen välittömästi liittyvät alueet, joita ei
ole tarkoitus rakentaa varsinaisiksi puistoiksi.
Kaava-alueen virkistysalueet on osoitettu pääasiassa lähivirkistysalueiksi. Koivuniemenpuistosta on muodostettu yhtenäinen VL-alue. Sinne
on osoitettu ohjeellisella osa-aluemerkinnällä ku olemassa oleva koirapuisto.
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VV

Uimaranta.
Merkinnällä on osoitettu Linnunlahden ranta-alue, jossa nykyistä uimarantaa mahdollisesti kehitetään osana laulurinteen aluetta. Ks. kaavamerkintä VL – Lähivirkistysalue.
Linnunlahden uimaranta-alueelle (VV) ja Hasanniemenpuiston lähivirkistysalueelle (VL) saa toteuttaa liikunta- ja virkistystoimintaa palvelevia rakennuksia tai rakennelmia. Rakennuksia saa kummallekin alueelle
toteuttaa 2 kpl. Rakennusten ja rakennelmien yhteenlaskettu pinta-ala
saa olla kummallakin alueella enintään 40 m2 ja yhden rakennuksen
pinta-ala enintään 20 m2. Rakennusten tulee olla puuverhoiltuja ja maisemaan sulautuvia.

VL-7

Avoimena säilytettävä lähivirkistysalue.
Merkinnällä on osoitettu keskustan osayleiskaavan mukainen virkistysalue, joka on avointa nurmikenttää Hasanniementien varrella.

RM

Matkailua palvelevien rakennusten korttelialue.
RM-korttelialueen tonteille 6 ja 8 voi sijoittaa liikerakennuksia ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia teollisuusrakennuksia. Rakennuksissa
on oltava avoräystäällinen harjakatto ja julkisivumateriaalina on käytettävä puuta peittomaalattuna.
RM-korttelialueella pelastuslaitoksen käytössä olevien laituripaikkojen
välittömään läheisyyteen tulee järjestää kulkuyhteys Länsikadulta sekä
pysäköintimahdollisuus säiliöautolle ja pelastusautolle.
RM-alueelle on osoitettu maj-merkinnällä kaksi uutta rakennusalaa,
joille voi sijoittaa majoitus- ja niihin liittyvää palvelurakentamista. Sallitut kerrosalat ja kerrosluvut on osoitettu rakennusalakohtaisesti. Rannan läheisyydessä nykyisellä veneiden talvisäilytys- ja karavaanialueella
sallittu kerrosluku on 1 u 2/3 ja kerrosala on 700 k-m2. Alueen pohjoisreunalla kerrosluku on myös I u 2/3 ja sallittu kerrosala 600 k-m2. Rakennusalojen sijoittelussa on huomioitu katkeamaton rantanäkymä, alueen sisäisen liikenteen järjestelyt ja rantaraitin luonteva kulku ranta-alueen
kautta. Veneiden talvisäilytyksen mahdollisesti väistyessä on luontevaa
käyttää aluetta pysyvään majoitustoimintaan, mikä muuttaa alueen käytön enenevässä määrin ympärivuotiseksi ja lisää majoituskapasiteettia
ruutukaavakeskustan liepeillä.
RM-kaavamerkintään liittyvä yleinen määräys sallii nykyisellä KLTY-1korttelialueella sijaitsevat toiminnot ja mahdollistaa myös uuden työpaikkarakentamisen alueella. Hallimainen rakentaminen osoitetaan alueen itäreunalle veneiden huoltohallin rakennusalalle vh, jonka kerros-
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luku on I, sallittu kerrosala on 1500 k-m2 ja rakennuksen julkisivun enimmäiskorkeus 5,5 m.
Rantaraitin linjaus RM-alueella on osoitettu sitovasti. Rantaraitin pysäköintialueella kulkeva osuus on erotettava rakenteellisesti, esim. korottamalla autoliikenteelle varatusta alueesta. Suunnittelussa ja toteutuksessa on huomioitava turvallisuus ja hyvä näkyvyys kohdissa, joissa raitti
risteää ajoneuvoliikenteen kanssa. Raitti on valaistava riittävän hyvin
näillä osuuksilla.
Vierasvenesatamatoiminta jatkuu alueella maanvuokrasopimuksen mukaisesti. Sitä tukemaan alueen itäosaan voi sijoittaa edellä mainitun veneiden huoltohallin, mutta varsinaista talvisäilytyshallia alueelle ei saa sijoittaa.
Yleisellä määräyksellä varmistetaan pelastuslaitoksen venekaluston laituripaikkojen tuomien tarpeiden, kuten kulun ja ajoneuvojen pysäköinnin huomioiminen alueella.

LP

Yleinen pysäköintialue.
Merkinnällä on osoitettu nykyiset yleiset pysäköintialueet Koivuniemenpuiston Länsikadun puoleisella reunalla. Osa autopaikoista on autopaikkoja koskevissa määräyksissä osoitettu YY- ja ET-korttelialueiden käyttöön.

ET

Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue.
Alueella toimii jäteveden pumppaamo. Teknisen keskuksen puistojenhoidon varikolle on varattu tontti laajennetulle ET-korttelialueelle. Korttelialuetta on laajennettu koirapuiston suuntaan. Yleisellä määräyksellä
määrätään varikon rakennusten ja rakenteiden rakentamistavasta sekä
ulkovarastoinnista ja polttoainesäiliöiden sijoittamisesta.

EN

Energiahuollon alue.
Korttelialueella sijaitsee varalämpölaitos. Toiminnan vakiinnuttua sille
on osoitettu käyttötarkoituksen mukainen korttelialue.

W

4.1.2

Vesialue.

Muut alueet ja varaukset
Rakentamista ohjataan käyttötarkoitusmerkintöjen lisäksi useilla rakennusaloja tai kortteleiden osa-aluieta koskevilla merkinnöillä. Näiden yk-
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sityiskohtainen sisältö on selitetty kaavaluonnoskartalla. Merkinnät koskevat mm. rakennusten ja rakennetun ympäristön suojelua, säilytettävää puustoa, luonnon monimuotoisuutta ja tiettyjen rakennusalojen varaamista täsmällisesti johonkin käyttöön.

Kaavan vaikutukset

4.1.3

Vaikutukset kaupungin ja teknisen toimen strategioihin
Kaavahanke edistää uuden kaupunkistrategian ja täydennysrakentamisohjelman toteutumista. Kaavalla hyödynnetään olemassa olevaa infraa tehokkaasti sekä tavoitellaan tiivistyvää ja houkuttelevaa kaupunkiympäristöä hyvien yhteyksien varrelle. Suunnittelussa on huomioitu
kaupungin saavutettavuus, nykyisen sijainnin hyödyntäminen, palvelurakenne ja tasapainoinen kaupunkirakenne.

4.1.4 Vaikutukset aluetta koskeviin suunnitelmiin
Kaavamuutos on Joensuun keskustan osayleiskaavan mukainen ja kaava
osaltaan toteuttaa sitä. Osayleiskaavan aluevaraukset, merkinnät ja
määräykset on huomioitu kaavassa. Kaavamuutos edistää alueen rakennus- ja miljöösuojelua, asumisen tavoitteita, palveluiden lisäämistä ja rakennettavaksi tarkoitettujen alueiden toteutumista.
Kaavamuutoksella täydennetään yleiskaavan puutteita ulkoilun reittien
osalta sekä huomioidaan yleiskaavan laatimisen jälkeen toteutunut
maankäyttö ja maanomistuksessa tapahtuneet muutokset. Siitä syystä
yleiskaavan aluevarausten rajauksiin on tehty tarkennuksia.
4.1.5

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön

Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen sekä
palveluihin, työllisyyteen ja yritystoimintaan
Alue- ja yhdyskuntarakenne eivät muutu oleellisesti. Osa aiemmin rakentamiskäytössä olleesta alueesta palaa alkuperäiseen käyttöönsä ja
alueen maankäyttö tiivistyy. Pientalorakentamisen tonttien määrä kaksinkertaistuu viidestä kymmeneen.
Alueen rakenne selkeytyy, kun asumiseen, matkailuun ja muihin toimintoihin varatut korttelialueet muodostavat selkeitä kokonaisuuksia eivätkä toiminnot ja liikenne levittäydy virkistysalueille. Linnunlahden virkistysmahdollisuuksia tuetaan määrittämällä kaavalla liikunta- ja virkistystoiminnoille rakennusoikeutta Hasanniemenpuiston ranta-alueelle.
Matkailu- ja majoituspalveluiden tarjonta keskustan välittömässä läheisyydessä kasvaa, mikä lisää kaupungin vetovoimaisuutta. RM-korttelialueelle sallitut palvelu- ja liiketilat tukevat työllisyyttä ja yritystoimintaa. ET-alueelle mahdollisesti rakennettava puistonhoidon varikko tuo
mukanaan työpaikkoja. Lisääntyvät työpaikat tukevat alueen omia sekä
lähialueiden palveluja.
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Hasanniemi kuuluu Linnunlahden kaupunginosaan, mutta on erillään
muista asuntoalueista niiden välillä olevista suurista yleisistä alueista
johtuen. Kaavalla ei näin ollen ole vaikutusta Linnunlahden muihin asuntoalueisiin. Kaava-alue rajautuu IV kaupunginosaan, mutta kaavalla ei
ole sellaisia vaikutuksia, jotka muuttaisivat kaava-alueen läheisten alueiden olosuhteita.
Vaikutukset liikenteeseen
Vaikutusta liikennemääriin ei ole mallinnettu. Kehittyvät ja osittain ympärivuotisiksi muuttuvat palvelut lisännevät jonkin verran liikennettä
sekä muuttavat sitä jossain määrin ympärivuotisemmaksi. Tällä ei kuitenkaan ole merkittävää vaikutusta liikenteen kokonaismäärään.
Jalankulku ja polkupyöräily lisääntyvät alueella ulkoiluverkon täydentyessä ja palveluiden lisääntyessä. Yhteydet alueen ulkopuolisille virkistysalueille säilyvät ennallaan. Lyhytaikainen pysäköinti alueella on jo nyt
merkittävää ja kaavassa on osoitettu pysäköinnille riittävästi alueita osin
ohjeellisilla rajauksilla, mikä mahdollistaa muutokset pysäköintitarpeen
muuttuessa. Pielisjoen laivaväylän vesiliikenteeseen kaavalla ei ole vaikutuksia. RM-alueeseen rajautuvalle vesialueelle on kaavassa rajattu väljemmät ja toteutunutta vastaavat laiturialueet. Tämä tukee sekä hyötyettä huviveneilyä.
Hasanniementielle on merkitään katualue, kun se nykytilanteessa sijoittuu kokonaisuudessaan asemakaavan puistoalueelle. Tämä selkeyttää
liikenneoloja ja kunnallisteknisten verkkojen sijoittamista. Niin sanottu
Hasanniemen lenkki katkaistaan eli läpiajo Hasanniementien kautta ei
ole enää mahdollista. Tämä rauhoittaa autoliikennettä alueella. Käytännössä alueelle jää vain kiinteistöjen oma liikenne, joka on hyvin vähäistä.
Hasanniementie pinnoitetaan kestopäällysteellä yleissuunnitelman mukaisesti. Uusi katulinjaus helpottaa sekä uusien rakennuspaikkojen, että
RM-alueen pohjoisreunan tonttien liikenteen järjestämistä.
Länsikadun katualuetta kavennetaan osin ja vapautuva katualueen osaliitetään kortteli- ja yleisiin alueisiin, mikä osaltaan tehostaa ja järkevöittää maankäyttöä. Katualueen leveä rajaus oli näiltä osin tarpeeton
jäänne aiemmista asemakaavoista.
Suurehkon RM-alueen sisäisen liikenteen järjestelyä sitovat rakennusalat ja rantaraitin linjaus. Jalankulun, polkupyöräilyn ja ulkoilun reittejä
selkeytetään ja täydennetään. Tämä vaikuttaa myönteisesti alueen virkistyskäyttöön ja kuntoliikuntaan.
Rantaraitin linjaus on esitetty kaavaluonnoksessa sitovana. Tällä ratkaistaan rantaraitin linjaus suunnittelualueen osalta osana suurempaa kokonaisuutta. Rantaraitti kulkee Hasanniementien läntisellä osalla ajoneuvoliikenteen seassa, mutta liikenteen vähäisyyden ja matalien ajonopeuksien vuoksi ratkaisu on toimiva ja turvallinen.
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Vaikutukset yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä teknisenhuollon verkkoihin
Alueen vanhat tekniset verkot uusitaan osittain ja ne sijoitetaan yleissuunnitelman mukaisesti Hasanniementien katualueelle. Tämä selkeyttää tilannetta nykyiseen verrattuna ja osa korttelialueilla kulkevista johtolinjoista siirtyy yleiselle alueelle. Hulevesien käsittely ja Hasanniementien kuivatus paranevat yleissuunnitelman toteutuksen myötä. Lämpölaitoksen ja paineviemärin pumppuaseman toiminnan jatkuminen alueella on huomioitu kaavassa.
Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja -maisemaan, kaupunkikuvaan ja rakennettuun
kulttuuriperintöön
Kaava tukee alueen tärkeimpien ominaispiirteiden ja kulttuuriperinnön
säilymistä suojelumerkinnöin, jotka säilyttävät tärkeimmät maisemalliset ja kaupunkikuvalliset arvot. Osayleiskaavan rakennus- ja miljöösuojelu huomioidaan kaavamerkinnöin ja -määräyksin.
Uudisrakentaminen sopeutetaan mittakaavaltaan ja rakentamistavaltaan Hasanniemen ympäristön ominaispiirteisiin. Huvilakaupunginosan
luonne korostuu uudisrakentamisen myötä. Rakentamistapaan tullaan
kiinnittämään erityistä huomioita rakennushankkeiden yhteydessä. Väljät, mäntypuustoa kasvavat tontit ja suurehkot asuinrakennukset myötäilevät Hasanniementien varren vanhan asutuksen mittakaavaa. Vaikutusta viherympäristöön pehmentävät tonteilla olevat istutettavat alueen
osat, joilla on säilytettävä alkuperäistä puustoa. Katutilaan kiinnitetään
niin ikään erityistä huomioita. Sen pienimittakaavaisuus säilytetään ja
katutilalle luonteenomaisia suuria mäntyjä säästetään yksityiskohtaisella katusuunnittelulla.
Hasanniemenpuiston alue pienenee. Osayleiskaavan aluevarausten mukaisesti osa alueesta otetaan rakentamiskäyttöön. Puistoalueella sijaitseva vanha rakennuspaikka (Hasanniementie 1b) liitetään RM-korttelialueeseen ja Hasanniementie erotetaan puistoalueesta. Hasanniementie nykyisessä muodossaan vie käytännössä puistoalueesta suuremman
alan kuin kaavamuutoksen mukainen katualue.
Rakentamiseen varattavat uudet alueet käsittävät viisi erillispientalojen
tonttia sekä nykyisen kesäteatterin tontin laajennuksen, yhteensä n.
7800 m2. Puistoalueella sijaitseva avoin nurmikenttä osoitetaan avoimena säilytettäväksi lähivirkistysalueeksi ja se säilyy lähes ennallaan.
Nykyisen kesäteatterin alue osoitetaan osayleiskaavan mukaisesti rakentamiseen. Korttelialueen muoto noudattaa osayleiskaavan aluevarausta ja on jonkin verran suurempi kuin nykyinen tontti. Kaavassa luoalueena rajattu kesäteatterin lehto pienenee tai muuttuu oleellisesti, kun
mahdollinen rakennushanke toteutuu. Kesäteatterin viereiselle rantaalueelle osoitettu rantaraitin osuus lisää alueen virkistyskäyttömahdollisuuksia vaikuttamatta oleellisesti tuon alueen luontoarvoihin.
Koivuniemenpuistoon ei osoiteta oleellisia muutoksia. Se säilyy ennallaan osana Pielisjoen rantapuistoja. ET-alueeseen liitettävä puistonhoi-
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don varikko ja RM-alueeseen liitettävä venepukkien ja –trailerien kesäsäilytysalue nipistävät laajasta 9,4 ha puistoalueesta noin 0,5 ha.
Puisto osoitetaan lähivirkistysalueeksi ja sitä hoidetaan kevyesti puistometsätyyppisenä.
Pääosin Jokiasema Ky:n käytössä oleva RM-alue kehittynee pienin askelin kaavan salliessa alueen toimintojen monipuolistumisen. Tämä näkyy
lisääntyvänä rakentamisena, jonka mittakaava ja massoittele sovitetaan
rakennusalakohtaisin määräyksin Hasanniemen luonteeseen sopivaksi.
Tästä kuitenkin poiketaan jonkin verran RM-alueen itäosan hallimaiseen,
mutta matalaan rakentamiseen osoitetun rakennusalan osalta. Toiminnoiltaan kaikki uudisrakentaminen soveltuu hyvin alueelle eikä aiheuta
haittoja ympäristölleen.
4.1.6 Vaikutukset ihmisten elinoloihin, elinympäristöön, sosiaalisiin oloihin ja
väestörakenteeseen
Muutoksella ei ole merkittävää vaikutusta alueen elinoloihin, elinympäristöön tai väestörakenteeseen. Suunnittelualueella on vain vähän asukkaita eikä kaava toteutuessaan lisää asukasmäärää merkittävästi. Sosiaaliseen ympäristöön vaikuttaa matkailu- ja erityisesti majoituspalveluiden lisääntyminen, mikä muuttaa alueen luonnetta sesonkimaisesta toiminnasta ympärivuotiseksi. Nyt alue lähes autioituu talvisin palveluiden
suljettua ovensa.
Vapaa-ajan palveluiden ja uimarantatoimintojen kehittyminen, ulkoilun
verkoston täydentyminen ja palveluiden lisääntyminen lisäävät alueella
liikkuvien ihmisten määrää. Tämän myötä kaava voi vaikuttaa Hasanniemen nykyisten asukkaiden yksityisyydentunteeseen.
4.1.7

Vaikutukset luontoon, luonnonympäristöön ja - maisemaan ja luonnonvaroihin
Hasanniemen ja Koivuniemenpuiston alueilla luonnonympäristö on ihmistoiminnan aktiivisesti muokkaamaa eikä se muutu oleellisesti kuin
uuden AO-33-korttelialueen osalta. Muuten rakentaminen on osoitettu
jo aiemmin rakennuskäytössä olleille, melko avonaisille alueille. Kesäteatterin lehdon luonnontilaisen kaltainen metsäalue voi tulevaisuudessa
pienentyä kulttuurirakennuksen rakentamiseen osoitetun YY-korttelialueen osalta.. Maisemallisesti ja kaupunkikuvallisesti alue säilyy puutarha- ja huvilakaupunginosana, jonka tärkeimmät ominaispiirteet
kaava säilyttää. Ranta-alue ja näkymät Pielisjoelle ja Pyhäselälle eivät
kaavan myötä muutu. Myöskään näkymät joelta suunnittelualueelle eivät juuri muutu lukuun ottamatta RM-alueen mahdollista uudisrakentamista. Rakentaminen rannan läheisyydessä on matalaa ja pienimittakaavaista.
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4.1.8 Muut vaikutukset
Ei ole.
4.1.9 Ympäristön häiriötekijät
Varalämpölaitos ja jäteveden pumppaamo aiheuttavat lähiympäristössään pientä häiriötä, kuten hajuhaittaa. Tilanne ei kuitenkaan muutu olemassa olevasta miksikään.

5

TOTEUTUS
Kaavamuutoksen mahdollistaman rakentamisen toteuttaminen on
mahdollista RM- ja ET-korttelialueiden osalta heti, kun kaavamuutos on
saanut lainvoiman ja kaavan mukaisilla rakennushankkeilla on rakennuslupa. AO- ja AO-33-korttelialueiden osalta rakentamisen aloittaminen on
mahdollista vasta, kun alueen infra on toteutettu yleissuunnitelman mukaisesti. YY-korttelialueella ja sitä ympäröivällä virkistysalueella on voimassa oleva vuokrasopimus nykyisen käyttäjän kanssa, joten mahdollisen uuden rakennushankkeen toteuttaminen on mahdollista aikaisintaan vasta sopimusajan umpeuduttua.
Rakentaminen etenee maanomistajien ja käyttäjien mahdollisten tulevien rakennushankkeiden aikataulujen mukaan. Erillispientalotonttien
osalta toteutusaikatauluun vaikuttaa myös kysyntätilanne ja myöhemmin päätettävä kadunrakentamisen ja tontinluovutuksen aikataulu.
Yleissuunnitelmaan sisältyvien toimien toteutus etenee kaupungin investointiohjelman ja päätöksenteon mukaisesti. Katu- ja väyläkohteiden
rakentaminen ohjelmoidaan kaavan valmistuttua.

6 SUUNNITTELUVAIHEET
Hankkeen lähtökohta
Asemakaavan muutoksen laatiminen on käynnistynyt Joensuun kaupungin aloitteesta syksyllä 2016. Asemakaavan laatimisen tarpeeseen ovat
vaikuttaneet mm. alueen vanhentuneet asemakaavat sekä alueella tapahtuneet muutokset kiinteistöjen omistuksessa ja käyttötarkoituksessa. Asemakaavat eivät vastaa alueella voimassa olevaa keskustan
osayleiskaavaa. Asemakaavalla turvataan alueella toimivien yritysten
toimintamahdollisuudet ja mahdollistetaan matkailua palvelevien toimintojen monipuolistuminen
Suunnittelua on tehty yhteistyössä alueen maanomistajien ja käyttäjien
kanssa.
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Kaavamuutoksen vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n mukainen ilmoitus vireilletulosta julkaistiin kunnallisissa ilmoituslehdissä 6.10.2016. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä kolme viikkoa 6.10. – 28.10.2016 alla
esitetyissä paikoissa. Kaavamuutoksen yleisötilaisuus pidettiin
10.10.2016. Tilaisuuteen saapui 30 osallista. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta jätettiin 12 lausuntoa ja 5 mielipidettä. Lyhennelmä lausunnoista ja vastineet niihin ovat liitteessä 3.

Kaavaluonnos
Kaavaluonnos pidetään nähtävillä 21.2.-18.3.2019 alla esitetyissä paikoissa.

Kaavaehdotus
Asemakaavaluonnos täydennetään kaavaehdotukseksi saadun palautteen ja muiden havaittujen muutostarpeiden pohjalta. Asemakaavaehdotus pyritään saamaan valmiiksi ja asettamaan virallisesti nähtäville 30
vuorokauden ajaksi vuoden 2019 aikana.

Kaavan nähtävilläpito
Nähtävilläoloajoista ilmoitetaan Karjalan Heilissä ja internetissä kaupungin sivuilla. Kaavasta tiedotetaan jaettavalla paperisella tiedotteella
kaava-alueen välittömiä naapureita vireilletulo- ja luonnosvaiheessa.
Kaava-asiakirjat pidetään nähtävillä kaupunkirakennepalvelussa (Muuntamontie 5), kaupungintalolla (Rantakatu 20) ja kaupungin internetsivuilla.
Kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi kaavaehdotus tullee vuoden 2019
aikana.

Kaavan laatija:
Avustaja:

Simo Vaskonen
Heini Sorsa

KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT

HANKEKORTTI
Sivu 1 / 2
HASANNIEMI JA KOIVUNIEMENPUISTO
Kaavoitusohjelman työ nro 1695
28.11.2018

Kohteen sijainti kartalla
Hankkeen tarkoitus

Hankkeen lähtökohdat

Asemakaava muutetaan vastaamaan alueella voimassa olevaa keskustan osayleiskaavaa. Sillä turvataan alueen yritysten
toimintamahdollisuudet ja mahdollistetaan
matkailua palvelevien toimintojen monipuolistuminen sekä lisätään asuntorakentamista.

Kaavamuutos on käynnistynyt Joensuun kaupungin aloitteesta. Asemakaavan laatimisen
tarpeeseen ovat vaikuttaneet mm. alueen vanhentuneet asemakaavat sekä alueella tapahtuneet muutokset kiinteistöjen omistuksessa ja
käyttötarkoituksessa.

Väylät

Virkistysalueet ja muut yleiset alueet

Asemakaavamuutoksella muutetaan Hasanniementien linjausta ja sille muodostetaan katualue nykyiseen Hasanniemenpuistoon. ET-korttelisalueella sijaitseva kääntöpaikka liitetään osaksi Länsikadun katualuetta. Rantaraitin sijainti osoitetaan asemakaavassa sitovasti.

Hasanniemenpuisto muutetaan vastaamaan
keskustan osayleiskaavan mukaista rajausta.
Rantaraitin linjaus on osoitettu kaavassa. Koivuniemenpuisto on muutettu yhtenäiseksi lähivirkistysalueeksi VL ja sinne on osoitettu johtolinjavaraukset nykyiselle johtoverkolle. Alueella
oleva koirapuisto on merkitty ohjeellisena kaavaan. Länsikadun varren yleiseen pysäköintiin
varatut alueet LP yhdistetään. Nykyinen venesatama-alue LV muutetaan matkailua palvelevien rakennusten korttelialueeksi RM.

2
Vesihuolto
Kaava-alue kuuluu kaupungin vesihuoltoverkostoon. Johtolinjat siirretään Hasanniementien uudelle katualueelle. Hulevesien käsittely ratkaistaan, mm. Hasanniementien sadevesiviemäröinti toteutetaan.
Maanomistus ja kiinteistönmuodostus

Muut tekniset verkot
Alueella on sähkö- ja telekaapelointi. Rakennetulla alueella ei ole kaukolämpöverkkoa, vaan
verkko päättyy ET-alueelle. Johtolinjat siirretään tarvittavilta osin Hasanniementien uudelle
katualueelle.
Erityistä huomioitavaa

Nykyisen asemakaavan mukaiset yleiset
alueet omistaa kaupunki. Alueella on yksityistä maanomistusta Hasanniementien
varrella sekä KLTY-1 korttelialueella. Kortteli- ja kiinteistöjaotus muuttuu.

Alueella sijaitsevat tekniset verkot, kuten tärkeimmät viemärilinjat tulee huomioida suunnitelmissa. Hasanniementien katualueelle jääviä
vanhoja mäntyjä tulee säästää mahdollisuuksien mukaan katusuunnittelussa.

Aikataulu

Kustannukset

Kaavan toteutusaikataulu ratkaistaan kaavan saatua lainvoiman.

Kaavamuutoksella on vaikutuksia kaupungin
investointiohjelmaan. Katuverkon ja yleisten
alueiden kustannuksista vastaa Joensuun kaupunki. Kustannusarvio laaditaan käynnissä olevan yleissuunnittelun yhteydessä. Tontinluovutuksesta saadaan tuloja 100 000 euroa pientalotonttia kohti (arvio). ET-, YY- ja RM alueen kustannuksista vastaa toimija. RM-alueella rantaraitin toteuttamisen kustannusten jakamisesta
tulee sopia alueen vuokralaisen kanssa.

Vaikutukset

Yhteistyötarpeet

Alueelle tulee lisää asukkaita ja matkailijoita. Alueen kaupunkikuva jäsentyy ja toiminnot monipuolistuvat. Viheralueet pienenevät jonkin verran, mutta ulkoilun reitistö kehittyy.

Kaupungin yhdyskuntasuunnittelun, tilakeskuksen, Joensuun veden, Fortum Oy:n ja alueella toimivien vuokralaisten kanssa.

Suunnitelmakartta - luonnos
Laatija:

Simo Vaskonen
simo.vaskonen@joensuu.fi
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ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET
AO
AO-33

0050000
Erillispientalojen korttelialue.
0050033
Erillispientalojen korttelialue. Kullekin rakennuspaikalle saa rakentaa vain yhden
yksiasuntoisen asuinrakennuksen, ellei erillisellä kaavamääräyksellä muuta määrätä.

YY

0170000
Kulttuuritoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue.

VL

0340000
Lähivirkistysalue.

VL-7

0340007
Avoimena säilytettävä lähivirkistysalue.

VV

0380000
Uimaranta-alue.

RM

0410000
Matkailua palvelevien rakennusten korttelialue.

LP

0520000
Yleinen pysäköintialue.

ET

0590000
Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue.

EN

0600000
Energiahuollon alue.

/s

0730000
Alue, jolla ympäristö säilytetään.

W

0810000
Vesialue.
0820000
3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
0830000
Kaupungin- tai kunnanosan raja.
0840000
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
0850000
Osa-alueen raja.
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0860000
Ohjeellinen osa-alueen raja.
4

0880000
Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero.
0890000
Ohjeellinen tontin/rakennuspaikan raja.

17101

IV
LIN
110
LÄNSIVIITT

80

0900000
Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.
0910000
Kaupungin- tai kunnanosan numero.
0920000
Kaupungin- tai kunnanosan nimi.
0930000
Korttelin numero.
0950000
Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.
0960000
Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

as 15%

0980000
Merkintä osoittaa, kuinka monta prosenttia rakennusalalle sallitusta kerrosalasta saadaan
käyttää asuinhuoneistoja varten.

I

1000000
Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun
kerrosluvun.

I u2/3

1020000
Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen
suurimman kerroksen alasta ullakon tasolla saa käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.

e=0.20

1050000
Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin/rakennuspaikan pinta-alaan.

+96.00

5.5m

1080000
Rakennuksen vesikaton ylimmän kohdan korkeusasema.
1100000
Rakennuksen julkisivun enimmäiskorkeus metreinä.
1130000
Rakennusala.
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maj

1130400
Rakennusala, jolle saa sijoittaa majoitustiloja.

vl

1130600
Vesialueen osa, jolle saa sijoittaa venelaitureita.

m

1150000
Rakennusala, jolle saa sijoittaa myymälän.

t

1170000
Rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen.

vh

1190002
Rakennusala, jolle saa sijoittaa venehallin.
1290000
Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni.

le

1330010
Ohjeellinen leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa.

ku

1330302
Ohjeellinen alue koirapuistoa varten.
1340000
Istutettava alueen osa.
1360000
Katu.
1390201
Ulkoilureitti, yhteys sitova, sijainti ohjeellinen.
1390500
Laivaväylä.

ajo

1470000
Ajoyhteys.

pp

1500100
Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa.

pp-1

1500101
Ohjeellinen yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa.

pp/h

1500300
Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa, jolla huoltoajo on sallittu.

p

1510000
Pysäköimispaikka.

p

1510100
Ohjeellinen pysäköimispaikka.

ve

1510300
Veneiden talvisäilytyspaikka.
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1540000
Johtoa varten varattu alueen osa.
1590000
Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.
4 ap/as

sv-8

sr

sr-1

mp

mp-1

1640000
Merkintä osoittaa, kuinka monta autopaikkaa asuntoa kohti on rakennettava.
1690108
Alueen osa, jolla on maiseman kannalta merkittäviä puita. Aluetta on hoidettava niin,
ettei maiseman luonne olennaisesti muutu.
1710000
Suojeltava rakennus.
1710001
Suojeltava rakennus, joka on rakennustaiteellisesti arvokas tai kaupunkikuvan säilymisen
kannalta tärkeä. Rakennusta ei saa purkaa eikä siinä saa suorittaa sellaisia korjaustai muutostöitä, jotka vaarantavat rakennuksen rakennustaiteellisesti arvokkaan tai
kaupunkikuvan kannalta merkittävän luonteen säilymisen.
1730001
Maisemallisesti merkittävä puu, joka on rakennus- ym. hankkeissa otettava huomioon.
1730002
Maisemallisesti merkittäviä puita, jotka on rakennus- ym. hankkeissa otettava huomioon.

sk

1810000
Kaupunki- tai kyläkuvallisesti tärkeä alue tai alueen osa.

luo

1890000
Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue.
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YLEISET MÄÄRÄYKSET:
1. Erillispientalojen korttelialueiden suunnittelussa ja rakentamisessa tulee huomioida niiden
sijainti kaupunkikuvallisesti tärkeällä alueella (sk) tai sen välittömässä yhteydessä, alueen
kaupunkikuvallinen näkyvyys ja maisemalliset arvot. Uudisrakennusten tulee olla massoittelultaan
ja julkisivujen sommittelultaan sellaisia, että ne soveltuvat Hasanniemen länsiosan kulttuuri- ja
rakennushistoriallisesti arvokkaan puutaloalueen muodostamaan kokonaisuuteen ja ympäröiviin
rakennuksiin muodostaen kaupunkikuvallisesti korkeatasoisen kokonaisuuden.
2. Erillispientalojen korttelialueilla on tontit aidattava kaikilta rajoiltaan, paitsi vesistöön
rajoittuvilta sivuilta.
3. Istutettavalla alueen osalla tulee säilyttää sen luontainen kasvillisuus. Vain maiseman hoidon
kannalta tarpeelliset toimenpiteet sallitaan. Alueella ei saa suorittaa maisemaa muuttavaa
maanrakennustyötä.
4. Tonttien ja katualueiden rakentamattomiksi jäävien osien puustoa tai aluskasvillisuutta ei saa
ilman erityistä syytä poistaa.
5. Uudet asuin- ja talousrakennukset on rakennettava siten, että ne sijainnin, muodon,
värityksen ja julkisivujen jäsentelyn osalta noudattavat alueella olevien rakennusten
ominaispiirteitä ja sopeutuvat alueen kokonaisuuteen. Tonteilla oleva hyväkuntoinen puusto on
säilytettävä. Täydentävien uudisrakennusten julkisivujen tulee olla peittomaalattua puuta ja
rakennuksissa tulee olla avoräystäällinen lapekatto.
6. Mikäli nykyisten rakennusten, talousrakennusten ja katosten lukumäärä, yhteenlaskettu
pinta-ala, muoto tai sijainti poikkeavat kaavassa määrittelystä, ovat niiden rakennuslupaa
vaativat korjaustoimenpiteet mahdollisia.
7. Kaupunki- ja maisemakuvallisesti tärkeällä alueella (sk) uudis- ja korjausrakentaminen sekä
muut ympäristöä muuttavat toimenpiteet tulee sopeuttaa alueen ympäristön ominaispiirteisiin.
Museoviranomaiselle tulee varata tilaisuus lausunnon antamiseen ennen rakentamista koskevan
lupa-asian ratkaisemista.
8. Asuinrakennusten lattiatason alin korkeusasema on 78,75 mmpy (N2000). Tämän
lattiakorkeuden alapuolelle voidaan toteuttaa vain arvoltaan vähäisiä rakennuksia tai rakennelmia.
9. Kulttuuritoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueella (YY) tulee rakennusten muodostaa
kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen, ympäristöön sopiva kokonaisuus. Rakennusten julkisivuissa on
käytettävä kaupunkikuvallisesti korkeatasoisia julkisivumateriaaleja. Rakennuksiin ei saa rakentaa
kaavassa osoitetun kerrosluvun lisäksi ullakkokerrosta. Aluetta ei saa aidata.
10. Linnunlahden uimaranta-alueelle (VV) ja Hasanniemenpuiston lähivirkistysalueelle (VL) saa
toteuttaa liikunta- ja virkistystoimintaa palvelevia rakennuksia tai rakennelmia. Rakennuksia saa
kummallekin alueelle toteuttaa 2 kpl. Rakennusten ja rakennelmien yhteenlaskettu pinta-ala saa
olla kummallakin alueella enintään 40 m2 ja yhden rakennuksen pinta-ala enintään 20 m2.
Rakennusten tulee olla puuverhoiltuja ja maisemaan sulautuvia.
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11. RM-korttelialueen tonteille 6 ja 8 voi sijoittaa liikerakennuksia ja ympäristöhäiriöitä
aiheuttamattomia teollisuusrakennuksia. Rakennuksissa on oltava avoräystäällinen harjakatto ja
julkisivumateriaalina on käytettävä puuta peittomaalattuna.
12. RM-korttelialueella olevalle vh-alueelle ei saa sijoittaa veneiden talvisäilytyshallia.

13. RM-korttelialueella pelastuslaitoksen käytössä olevien laituripaikkojen välittömään läheisyyteen
tulee järjestää kulkuyhteys Länsikadulta sekä pysäköintimahdollisuus säiliöautolle ja pelastusautolle.
14. ET-korttelialueella rakennusten tulee muodostaa kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen,
ympäristöön sopiva kokonaisuus. Rakennusten julkisivujen tulee olla peittomaalattua puuta ja
rakennuksissa tulee olla avoräystäällinen lapekatto. Alueen saa aidata EN- ja RM-korttelialueisiin
rajautuvilla sivuilla.
15. ET-korttelialueella on ulkovarastointi kielletty. Maanpäälliset polttoainesäiliöt tulee sijoittaa
ensisijaisesti rakennuksiin tai julkisivuiltaan rakennuksen omaisiin rakennelmiin.
16. Rantaraitin pysäköintialueella kulkeva osuus on erotettava rakenteellisesti, esim. korottamalla
autoliikenteelle varatusta alueesta. Suunnittelussa ja toteutuksessa on huomioitava turvallisuus ja
hyvä näkyvyys kohdissa, joissa raitti risteää ajoneuvoliikenteen kanssa. Raitti on valaistava
riittävän hyvin näillä osuuksilla.
17. Rakennettaessa ranta-alueella on huomattava, ettei rakentamisella estetä tai vaikeuteta
alueella olevan väylämerkinnän käyttöä tai kunnossapitoa. Merkkejä ei saa poistaa eikä niiden
näkemäalueelle saa tehdä esteitä ilman Väyläviraston lupaa. Rakenteita ei saa sijoittaa
väyläalueille.
18. Rantarakenteiden suunnittelussa, sijoittamisessa sekä toteuttamisessa tulee huomioida
vesiliikenteen aiheuttama aallokko ja rantaeroosio.
AUTOPYSÄKÖINTIÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET:
1. Autopaikkoja (ap) on toteutettava tontille vähintään seuraavasti:
Asuminen
Liiketilat
Toimisto-, kokoontumis- ja ravintolatilat
Hotelli- tai majoitushuoneet

1
1
1
1

ap / 100 k-m2 ellei muuta ole määrätty
ap / 50 k-m2
ap / 70 k-m2
ap / 1,5 huonetta kohti

2. YY-korttelialuetta varten on varattava autopaikkoja seuraavasti:
1 autopaikka kutakin kerrosalan 100 neliömetriä kohti
autopaikkoja voidaan osoittaa tontin ulkopuolelle Koivuniemenpuiston LP-alueelle, sekä
Hallitien ja Linnunlahdentien autopaikkojen korttelialueille (LPA) ja pysäköintilaitoksiin (LPA-5)
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3.
-

Korttelin 106 ET-korttelialuetta varten on varattava autopaikkoja seuraavasti:
15 autopaikkaa + 1 autopaikka kutakin kerrosalan 50 neliömetriä kohti
autopaikkoja voidaan osoittaa tontin ulkopuolelle Koivuniemenpuiston LP-alueelle

4.
AO-korttelialueella on toteutettava 1,5 autopaikkaa asuntoa kohden, kuitenkin
vähintään kaksi autopaikkaa tonttia kohti.
5.

AO-33-korttelialueella on toteutettava 4 autopaikkaa tonttia kohti.

6.

Kadulle päin avautuvaa autosuojaa ei saa sijoittaa 6 metriä lähemmäksi katualuetta.

POLKUPYÖRÄPYSÄKÖINTIÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET:
1. Polkupyöräpaikkoja (ppp) on toteutettava tontille vähintään seuraavasti:
Liiketilat
1 ppp/50 k-m2.
Toimisto-, työ-, kokoontumis- ja ravintolatilat
1 ppp/50 k-m2
Asuminen:
1 ppp/40 k-m2, kuitenkin vähintään
1 ppp/asunto.
2. Polkupyöräpaikat on sijoitettava pääsisäänkäyntien läheisyyteen.
3. Polkupyöräpaikoista vähintään puolet suositellaan katettavaksi. Kulkuyhteydet kevyen
liikenteen väliltä polkupyöräpaikoille ja polkupyöräpaikoilta pääsisäänkäynnille on oltava
yhtenäiset. Kulkuyhteyksiä ei saa katkoa autopaikoilla tai autoiluun tarkoitetuilla
kulkuyhteyksillä.
HULEVESIÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET:
1. Hulevesiä tulee viivyttää tontilla ennen niiden johtamista tontilta pois.
Viivytyspainanteiden, -altaiden ja -säiliöiden mitoitustilavuuden tulee olla vähintään 1 m³
tontilla sijaitsevan vettä läpäisemättömän pinnan 100 m² kohti. Viherkattoja ei lasketa vettä
läpäisemättömiksi pinnoiksi. Pientalotontilla (käyttötarkoitusmerkintä AO) on
viivytysrakenteiden tilavuuden oltava 2 m ³. Viivytysrakenteiden tyhjentymisen kokonaan tulee
kestää vähintään 12 tuntia ja niihin tulee suunnitella hallittu ylivuoto.
2. Määräystä sovelletaan täysimääräisesti, kun on kysymys uudisrakentamisesta. Jo
rakennetuilla alueilla vaatimus koskee muutoksia, jotka muuttavat hulevesijärjestelmää tai
vaikuttavat hulevesien muodostumiseen.
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HASANNIEMEN JA KOIVUNIEMENPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
Asemakaavan muutos koskee Joensuun kaupungin Linnunlahden (17) kaupunginosan kortteleita 1785, 17101 ja 17106, sekä liikenne-, virkistys- ja vesialueita sekä IV kaupunginosan kortteleita 402 ja 403 sekä liikenne-, virkistys- ja vesialueita.

Muutosalueen likimääräinen rajaus (ilmakuva © Blom 2014)

Suunnittelutehtävä
Kaavamuutos on käynnistynyt Joensuun kaupungin aloitteesta. Asemakaavan laatimisen tarpeeseen ovat vaikuttaneet mm. alueen vanhentuneet asemakaavat sekä alueella tapahtuneet
muutokset kiinteistöjen omistuksessa ja käyttötarkoituksessa. Asemakaavat eivät vastaa alueella voimassa olevaa keskustan osayleiskaavaa. Asemakaavalla turvataan alueella toimivien
yritysten toimintamahdollisuudet ja mahdollistetaan matkailua palvelevien toimintojen monipuolistuminen.

Suunnittelutilanne
Alueella on voimassa Pohjois-Karjalan maakuntakaava, joka on laadittu neljässä vaiheessa.
Maakuntakaavassa suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta (A) ja se kuuluu kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeään alueeseen (ma) sekä kaupunkikeskustan
kehittämisen kohdealueeseen (kk-1).

LIITE 2
2/4

2

Joensuun keskustan osayleiskaava
Alueella on voimassa Joensuun keskustan osayleiskaava. Osayleiskaava on ohjeena muutettaessa alueen asemakaavaa.
Osayleiskaavassa Hasanniemen alue on osoitettu matkailupalvelujen alueeksi RM ja pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi AP. Kesäteatterin alue on palveluiden ja hallinnon aluetta P. Alueen
pohjoisosa kesäteatterin ympärillä on puistoaluetta VP ja AP-alueen keskellä on lähivirkistysalue VL. Länsikadun varrella on yhdyskuntateknisen huollon alue ET. Alueen itäosassa on Koivuniemenpuiston lähivirkistysalue VL. Alueen länsi- ja eteläosa ovat rakennus- tai kulttuurihistoriallisesti tai kaupunkikuvallisesti arvokasta aluetta ma(115). Alueella on osoitettu osayleiskaavassa kahdeksan rakennussuojelukohdetta sr(-). Suojelun yksityiskohtainen toteuttamistapa ja lisärakentamismahdollisuudet ratkaistaan asemakaavalla. Linnunlahdelle on osoitettu
uimaranta ja Hasanniemeen venesatama/venevalkama.

Ote Joensuun keskustan osayleiskaavasta
Asemakaava
Suunnittelualueella ovat voimassa asemakaavat vuosilta 1970, 1998 ja 2001. Hasanniemenpuiston pohjoispuolella on varattu alue kesäteatterille. Pyhäselän rantaan sijoittuvissa asuinkortteleissa edellytetään ympäristön ja rakennusten säilyttämistä. Jokiaseman ympäristö on merkitty
pääosaltaan satama-alueeksi ja osin liikerakennusten ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien
teollisuusrakennusten korttelialueeksi. Länsikadun päässä on korttelialue lämpökeskukselle. Lisäksi Länsikadun varressa on kaksi yleiseen pysäköintiin varattua aluetta. Valtaosa alueesta on
asemakaavassa Hasanniemen- ja Koivuniemenpuistojen puisto- ja lähivirkistysaluetta. Hasanniemenpuiston alueella sijaitsee kaksi osayleiskaavassa suojeltavaksi osoitettua rakennusta.

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.
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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
 Itä-Suomen poliisilaitos
 Järvi-Suomen Uittoyhdistys
 Joensuun kalastuskunta

 Joensuun kaupungin hallintokunnat ja
yhtiöt
 Teknisten verkkojen haltijat
 Joensuun seudun luonnonystävät ry
 Museovirasto
 Liikennevirasto

Aikataulu, osallistuminen ja vuorovaikutus
Asemakaavamuutoksen valmistelu on käynnistynyt keväällä 2016. Kaavahankkeessa pidetään
vireilletulovaiheen viranomaisneuvottelu.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä 6.10. – 28.10.2016. Kaavamuutosta
koskeva yleisötilaisuus pidetään Carelicumin auditoriossa (sisään Torikatu 21 C ovesta) maanantaina 10.10.2016 klo 18.00.
Asemakaavaluonnos pidetään nähtävillä alustavasti keväällä 2017. Kaupunkirakennelautakunta
päättää asemakaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta (30 vrk). Kaavaehdotus pidettäneen
nähtävillä arviolta syksyllä 2017. Kaupunginvaltuuston päätettäväksi kaavaehdotus tullee loppuvuonna 2017.
Nähtävilläolosta ilmoitetaan kaavan eri vaiheissa kaupungin internetsivuilla, sanomalehti Karjalaisessa ja sanomalehti Viikko-Pohjois-Karjalassa.
Kaavahankkeen asiakirjat ovat edellä kuvatuissa vaiheissa nähtävillä seuraavissa paikoissa:
 kaupunkirakenneyksikkö, 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@joensuu.fi. Kaupunginvaltuuston kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä on mahdollista valittaa Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.

Yhteystiedot
Kaava laaditaan Joensuun kaupungin kaupunkirakenneyksikön kaavoituksessa, os. Muuntamontie 5.
Yhteyshenkilöt:
 kaavoitusarkkitehti Simo Vaskonen, simo.vaskonen@jns.fi, puh. 050 315 6623
 suunnitteluavustaja Ritva Eskelinen, ritva.eskelinen@jns.fi, puh. 050 409 2135
Internet-sivu, josta voi seurata kaavoitusta: http://www.joensuu.fi/kaavoitus
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Hasanniemen ja Koivuniemenpuiston asemakaavan muutos
VIREILLETULOVAIHEEN PALAUTERAPORTTI
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 6.10. – 28.10.2016.
Tähän raporttiin on koottu osayleiskaavan aloitusvaiheessa saatu palaute ja palautteeseen laaditut
vastineet. Vastineet on laatinut Joensuun kaupungin yhdyskuntasuunnittelu (Simo Vaskonen ja JuhaPekka Vartiainen).
Kirjallisia mielipiteitä ja lausuntoja saatiin yhteensä 17 kpl. Muuta palautetta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on saatu yleisötilaisuudessa.

LAUSUNNOT
1. Järvi-Suomen Uittoyhdistys 6.10.2016
Ainakaan toistaiseksi Järvi-Suomen Uittoyhdistyksellä ei ole kommentoitavaa ko. kaavahankkeen
suhteen.
Ei tarvetta vastineelle.
2. Caruna Espoo Oy (valtakirjalla Rejlers Oy) 6.10.2016
Nykyinen sähköverkko 20 kV / 0,4 kV
Kaavamuutosalueilla sijaitsee nykyistä maakaapeloitua sähköverkkoa liitteen 1 mukaisesti. 20 kV johdot ovat sinisellä ja 0,4 kV johdot vihreällä värillä. Ilmajohdot on esitetty yhtenäisellä viivalla ja maakaapelit katkoviivalla.
Siirtokustannusten jako
Mahdolliset tarvittavat johtosiirrot tehdään Caruna Espoon toimesta ja siirtokustannuksista vastaa
siirron tilaaja. Johtojen siirto edellyttää, että niille järjestyy uusi pysyvä sijainti.
Muuta huomautettavaa
Meillä ei ole muuta huomautettavaa ko. osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.
Lausuntopyyntö luonnos- ja ehdotusvaiheissa
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Toivomme mahdollisuutta antaa lausunnot vielä luonnos- ja ehdotusvaiheissa, kun asemakaavan tarkempi käyttötarkoitus tarkentuu.
Vastine:
 Asemakaavaluonnokseen on merkitty RM-alueen läpi kulkeva 20 kV johtolinja.

3. Joensuun kaupunki, ympäristönsuojelu 12.10.2016
Luonnonarvot
Alueelta on tehty vuonna 2012 luontoselvitys liittyen keskustan osayleiskaavaan. Selvitys on ajantasainen eikä uuden selvityksen tekemiselle ole tarvetta. Keskeisimmät luonnonarvot liittyvät ranta‐
alueisiin ja rakentamattomiin alueisiin kesäteatterin ympäristössä.
Muut huomiot
Alue ei ole liikennemelualueella, joten erillisen meluselvityksen tekeminen ei ole tarpeen.
Kevyen liikenteen väylästö ei jatku luontevasti Länsiviitan alueelle tultaessa rantaa ja Länsikatua pitkin. Kaavassa tulisi tutkia väylästöä suhteessa alueella olevaan muuhun toimintaan. Myös kevyt liikenne Hasaniemen puiston läpi tulee varmistaa uudisrakentamisesta huolimatta.
Eri toimintojen osalta tulisi pyrkiä siihen, että ne liittyvät jo olemassa olevaan rakenteeseen eivätkä
pirsto olemassa olevia puisto ja viheralueita. Erityisesti tämä koskee täydennysrakentamista, kesäteatteria ja matkailupalvelujen aluetta.
Vastine:
 Alueelle on laadittu Joensuun keskustan osayleiskaavatyötä varten luontoselvitys (Hasanniemen ja
Ilosaaren luontoselvitys, Joensuun keskustan osayleiskaava, Ramboll Oy 2012). Selvitys julkaistaan
osana kaavaluonnoksen oheisaineistoa. Luonto- ja oleelliset suojeluarvot on huomioitu kaavaluonnoksessa.
 Asemakaavaluonnoksessa on rajattu ns. kesäteatterin lehtoon kaksi luo-aluetta, joista läntinen alue
laajenee lisäksi lehtomaisen kankaan alueelle Hasanniementien pohjoispuolella. Alueet eivät ulotu
kaavan YY-korttelialueelle eli kesäteatterin tontille korttelialueen rajautuessa Länsikatuun. Erillisessä juurtokaislaselvityksessä (ELY 2018) ei kaava-alueelta löytynyt juurtokaislaa.
 Rantaraitin sijainti on osoitettu sitovana kaavaluonnoksessa. Alueen sisäiset järjestelyt ja liikenneolot muuttunevat tulevaisuudessa pitkän vuokra-ajan myötä, joten muita alueen sisäisiä jalankulun
ja polkupyöräilyn yhteyksiä ei ole tarkoituksenmukaista merkitä kaavaan. Hasanniementien alkuosa
Länsikadulta länteen on kaavaluonnoksessa osa lähivirkistysaluetta ja se on osoitettu pyörätieksi.
Tämä on mahdollista Hasanniementien lenkin katkaisun ja uuden katulinjauksen vuoksi. Ratkaisu
säilyttää nykyisen Hasanniementien miljöön likimain nykyisellään ja säästää merkittävästi puustoa.
 Asemakaavan luonnoksessa suunnittelualue jakautuu eri toimintoihin sitä ohjaavan Joensuun keskustan osayleiskaavan (2012) mukaisesti. Myös aluerajaukset ja niiden liittyminen toisiinsa ovat pää-
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piirteissään sen mukaisia. Laajahkolle RM-alueelle on kaavaluonnoksessa osoitettu uudisrakentamiseen rakennusalat, jotka jakavat alueen tarkoituksenmukaisesti säilyttäen mahdollisuudet alueen
sisäisille yhteyksille ja niiden mahdollisille muutoksille. Alueen toiminnoissa lisääntyy kaavan myötä
erityisesti majoitusrakentaminen, joka mahdollisesti korvaa nykyisen karavaanialueen/veneiden talvisäilytysalueen.

4. Pohjois‐Karjalan pelastuslaitos 8.4.2016
Pohjois‐Karjalan pelastuslaitoksella ei ole lausuttavaa osallistumis‐ ja arviointisuunnitelmasta.
Ei tarvetta vastineelle.

5. Pohjois‐Karjalan ELY‐keskus 18.10.2016
ELY‐keskuksella ei ole huomautettavaa Hasanniemen ja Koivuniemenpuiston asemakaavamuutoksen
osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan.
Ei tarvetta vastineelle.

6. Joensuun Latu ry:n 29.10.2016
Joensuun Latu ry:llä ei ole alla olevaan OAS:ään huomauttamista.
Ei tarvetta vastineelle.

7.

Joensuun Polkijat ry 30.10.2016
Ei tässä vaiheessa huomautettavaa pyöräilyn näkökulmasta.
Ei tarvetta vastineelle.

8. Joensuun Vesi -liikelaitos 27.10.2016
Muutosalueella sijaitsee käytössä olevia vesi- ja viemärijohtolinjoja, nämä tulee huomioida suunnittelussa. Vesi- ja viemärijohtolinjojen mahdollisista suojaus- ja siirtokustannuksista vastaa hakija.
Muutosalueelle mahdollisesti tuleva täydennysrakentaminen voi edellyttää vesi- ja viemäriverkoston
kapasiteetin lisäämistä. Tämä tulee selvittää kaavoituksen yhteydessä.
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Joensuun Vedellä ei ole muutoin huomautettavaa kaavahankeen
osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan.
Vastine:
 Asemakaavaluonnokseen on merkitty RM-alueen läpi kulkevat kaksi tärkeintä viemärijohtolinjaa.
 Verkostojen sijoittamista ja kapasiteettia tarkastelleen suunnittelualueelle laadittavassa yleissuunnitelmassa.

9. Liikennevirasto 11.10.2016
Joensuun kaupungin kaavoitus on pyytänyt Liikenneviraston lausuntoa Hasanniemen ja Koivuniemenpuiston asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Asemakaavalla pyritään
turvaamaan alueella toimivien yritysten toimintamahdollisuudet ja mahdollistaa matkailua palvelevien toimintojen monipuolistuminen.
Liikennevirasto on tutustunut asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ja antaa
lausuntonsa vesiväylien näkökulmasta.
Kaava-alueella kulkee Liikenneviraston Kuhakivi-Kivisalmi-Tikankaivanto- Joensuu väylä Hasanniemen rannan välittömässä läheisyydessä, joka tulee merkitä kaavakartalle. Lisäksi Hasanniemen rantaan sijoittuu merenkulun kiinteä turvalaite, em. väylän ylempi linjataulu.
Kaavoitettaessa ranta-alueita vesiväylien läheisyyteen, rantarakenteiden suunnittelussa, sijoittamisessa sekä toteuttamisessa tulee huomioida vesiliikenteen aiheuttama aallokko ja rantaeroosio. Rakenteita ei saa sijoittaa väyläalueille. Lisäksi merenkulun kiinteä turvalaite tulee huomioida aluetta
kehitettäessä, eikä sen näkyvyyttä vesillä liikkujille saa estää rakenteilla tai rakennuksilla.

Vastine:
 Laivaväylä on merkitty kaavakartalle.
 Kaavaluonnoksessa on seuraava, turvalaitteita koskeva kaavan yleinen määräys:
Rakennettaessa ranta-alueella on huomattava, ettei rakentamisella estetä tai vaikeuteta alueella
olevan väylämerkinnän käyttöä tai kunnossapitoa. Merkkejä ei saa poistaa eikä niiden näkemäalueelle saa tehdä esteitä ilman Väyläviraston lupaa. Rakenteita ei saa sijoittaa väyläalueille.



Kaavassa ei osoiteta sellaista maankäyttöä vesiliikenteen vaikutusalueille, jossa vesiliikenteen aiheuttamalla rantojen syöpymisellä olisi oleellista merkitystä.
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10. Joensuun Kaupunkikeskustayhdistys ry 27.10.2016
Joensuun Kaupunkikeskustayhdistyksellä ei ole kommentoitavaa Hasanniemen ja Koivuniemenpuiston asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.
Ei tarvetta vastineelle.

11. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 21.10.2016
Hasanniemen ja Koivuniemenpuiston asemakaavamuutoksen tarkoitus on uudistaa alueen vanhentuneet asemaakaavat ja päivittää alueella tapahtuneet muutokset kiinteistöjen omistuksessa ja käyttötarkoituksessa. Asemakaavat eivät myöskään vastaa voimassa olevaa keskustan osayleiskaavaa. Asemakaavalla turvataan alueella toimivien yritysten toimintamahdollisuudet ja mahdollistetaan matkailua palvelevien toimintojen monipuolistuminen. Kaava-alue sijaitsee Joensuussa Linnunlahden kaupunginosassa jokisuistossa.
Kaava-alue kuuluu maakuntakaavassa taajamatoimintojen alueeseen (A), kaupunkikeskustan kehittämisen kohdealueeseen (kk-1), matkailun ja virkistyksen vetovoima-alueeseen (mv-Y) ja Hasaniemen
alue on merkitty maakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi (ma/km). Tämän
lisäksi alueen läpi on Iinjattu viheryhteystarve ja ohjeellinen ulkoilureitti. Pielisjokea pitkin on merkitty
kulkevaksi ohjeellinen vesiretkeilyreitti ja Hasaniemeen vierasvenesatama.
Maakuntaliitto pyytää, että kaavatyössä huomioidaan maakuntakaavamerkinnät ja niiden sisältämät
suunnittelumääräykset ja täydentämään kaavatilannetta puuttuvilta osin. Lisäksi maakuntaliitto tulee lisätä osallisten luetteloon. Maakuntaliitolla ei ole muilta osin huomautettavaa asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan.
Vastine:
 Asemakaavan tavoitteet eivät ole ristiriidassa maakuntakaavan eivätkä Joensuun seudun yleiskaava
2020:n kanssa ollen yhteneviä niissä esitettyjen tavoitteiden kanssa. Ylemmän tason kaavat ovat
ohjeena tätä asemakaavaa laadittaessa.
 Maakuntaliitto lisättiin osallisten luetteloon. OAS on päivitetty tältä osin.

12. Museovirasto 31.10.2016
Joensuun kaupungin kaavoitus pyytää Museoviraston lausuntoa Hasanniemen ja Koivuniemenpuiston
asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Kaavoitus on käynnistynyt kaupungin aloitteesta, koska alueella on vanhentuneita asemakaavoja ja kiinteistöjen omistuksessa sekä
käyttötarkoituksissa on tapahtunut muutoksia. Asemakaavalla halutaan turvata yritysten toimintamahdollisuudet ja mahdollistaa matkailua palvelevien toimintojen monipuolistaminen.
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Maakuntakaavan mukaan alue kuuluu kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeään alueeseen. Voimassa olevassa osayleiskaavassa alueen länsi- ja eteläosa ovat rakennus- tai kulttuurihistoriallisesti tai kaupunkikuvallisesti arvokasta aluetta ja sieltä on osoitettu kahdeksan rakennussuojelukohdetta. Asemakaavalla on tarkoitus ratkaista suojelun yksityiskohtainen toteuttamistapa sekä lisärakentamismahdollisuudet.
Kaavatyössä tulee varautua kulttuuriympäristön selvittämiseen ja rakennusperintöinventointitietojen
ajantasaistamiseen ja täydentämiseen erityisesti nuoremman rakennuskannan osalta. Vaikutuksia
tulee arvioida myös kulttuuriympäristöön ja rakennusperintöön. Mikäli kaava mahdollistaa muuttuvaa vesialueiden käyttöä, tulee varautua myös mahdolliseen vesialueiden arkeologiseen inventointiin.
Vastine:
 Alueelle on laadittu Joensuun keskustan osayleiskaavatyötä varten kulttuuri- ja rakennushistoriallinen selvitys (Pekka Piiparinen 2011). Selvitys julkaistaan osana kaavaluonnoksen oheisaineistoa.
Oleelliset suojeluarvot on huomioitu kaavaluonnoksessa. Joensuun keskustan osayleiskaavassa osoitetut rakennussuojelukohteet on kaavaluonnoksessa esitetty suojeltaviksi. Näiden lisäksi kaavaluonnoksessa on osoitettu suojeltaviksi ns. uiton sauna ja ruutukaava-alueelta 1980-luvulla paikalle siirretty hirsirakenteinen talousrakennus, johon on sijoitettu pieniä liiketiloja. Tämän jälkeen alueella ei
ole tapahtunut sellaisia muutoksia, että uudelle selvitykselle tai rakennusinventoinnille olisi tarvetta.
 Keskustan osayleiskaavassa suojeltavaksi osoitetun entisen englanninkielisen leikkikoulun rakennukselle (seudullisesti arvokas kohde, kohdenumero 88, Hasanniementie 1b) ei kaavaluonnoksessa esitetä rakennussuojelua sen hirsirungon ja alapohjan huonon kunnon ja kosteusvaurioiden takia. Rakennuksen omistaja vastustaa rakennuksen suojelua em. syistä.
 Suunnittelualueeseen kuuluvat vesialueet ovat voimakkaasti ihmistoiminnan muokkaamia. Nykyisen
asemakaavan mukaisella venesatama-alueella rantaviiva on muuttunut ja siirtynyt merkittävästi
maantäytön seurauksena. Mahdollisia vedenalaisia arkeologisia kohteita ei näin ollen liene säilynyt
tai ne ovat jääneet täyttömaan alle.
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MIELIPITEET
13. Auli Patjas 17.10.2016
Kohde: Hasanniemen ja Koivuniemen puiston alue
Hasanniemi on eteläisen ruutukaava‐alueen asukkaiden, joista suuri osa on iäkkäitä, tärkeää lähivir‐
kistysaluetta. Hasanniemen monipuolinen luonto antaa moniaistisia luontokokemuksia. Joki, järvi,
honkametsä, tuomilehto, hiekkaranta. Osa alueesta on luonnontilaista. Linnunlaulu ja tuomien ja pihlajien tuoksu lisäävät alueen kiinnostavuutta ja innostavat asukkaita lähtemään liikkeelle seuraamaan
luonnon tapahtumia. Steriilillä hoidetulla viheralueella näin ei tapahdu. Puistot ovat vihreitä kuusi
kuukautta vuodesta, ja toiset kuusi kuukautta lumen peitossa.
Kaavamuutoksen yleisötilaisuudessa 10.10.2016 esitettiin kaavoittajien taholta, että nykyisen kesäteatterialueen itä‐ ja pohjoispuolella oleva tuomilehto hakataan turvallisuuden parantamiseksi. Näin
menetellen tuhotaan pieni, mutta harvinaisen monimuotoinen alue. Koivuniemen puisto ei missään
tapauksessa korvaa tuomilehtoa. Kun vielä ottaa huomioon, että Koivuniemen puistossa on suuri koirien ulkoilutusalue sekä frisbeerata, ei siellä juuri ole iäkkäille ulkoiluun ja virkistäytymiseen tilaa muualla kuin jokirannassa. Ainoat linnut ovat peippo ja räkättirastas.
Tuomilehdon linnusto ei pääosiltaan ole uhanalaista, mutta se on alueella liikkuvien kannalta tärkeä.
Mikä onkaan ihanampaa kuin kuulla lehtokerttujen ja pajulintujen saapuneen. Yölliset kulkijat voivat
nauttia satakielen ja viitakerttusen läpi yön kuuluvasta laulusta. Koska alue on aidattu, ei ole pelkoa
että joku henkilö tunkeutuisi tiheään viitaan ja jäisi kaatuvan puun alle. Ja ainahan kyltti "kulku omalla
vastuulla" poistaa kaupungin vastuun.
Viime aikoina on tullut paljon tutkimustietoa, jossa on tullut esille luonnon parantava vaikutus esim.
Stressiin, masennukseen ym. Yleisiin Työkyvyttömyyttä aiheuttaviin sairauksiin. Luontoa pitää olla
ihmisten lähellä, ei ainoastaan 5‐10 km päässä.
Lisäksi on muistettava, että mikäli alue jätetään luonnontilaiseksi, se ei vaadi hoitoa, ja näin ollen kaupungin ei tarvitse lisätä resursseja viheralueen hoitoon.
Vastine:
 Alueelle on laadittu Joensuun keskustan osayleiskaavatyötä varten luontoselvitys (Hasanniemen ja
Ilosaaren luontoselvitys, Joensuun keskustan osayleiskaava, Ramboll Oy 2012). Selvitys julkaistaan
osana kaavaluonnoksen oheisaineistoa. Luonto- ja oleelliset suojeluarvot on huomioitu kaavaluonnoksessa.
 Selvityksen mukaan alueella sijaitsee pienehkö, suhteellisen luonnontilainen lehtolaikku, ns. kesäteatterin lehto. Asemakaavaluonnoksessa on rajattu lehtoon kaksi luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeää luo-aluetta, joista läntinen alue laajenee lisäksi lehtomaisen kankaan alueelle
Hasanniementien pohjoispuolella. Alueet eivät ulotu kaavan YY-korttelialueelle eli nykyiselle kesäteatterin tontille korttelialueen rajautuessa Länsikatuun.
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Väite, että luonnontilaiseksi jätettävää aluetta ei tarvitse hoitaa, ei ole totta. Tällaisella alueella on
paljon käyttäjiä ja käyttö edellyttää ympäristöltä turvallisuutta. Kaupunki suorittaa puistikoiden
puuston kunnon seurantaa. Puiden turvallisuutta ja kuntoa seurataan silmämääräisesti ja metsäalueita hoidetaan Joensuun kaupungin kaupunkirakennepalvelun ja teknisen keskuksen metsäyksikön
pienpuuston hoitosuunnitelman mukaisesti. http://www.joensuu.fi/lahimetsien-hoito. Yksittäisiä
puita poistetaan yleisiltä alueilta alueiden muun hoidon yhteydessä. Tieto huonokuntoisista puista
tulee kaupungin alueiden hoidosta tai asukkaiden toimesta.

14. Leena Mäntynen 28.10.2016
Hei,
tässä muutamia esityksiä/ajatuksia Hasanniemen ja Koivuniemenpuiston asemakaavan muutokseen
liittyen (yleisötilaisuus oli 10.10.16 Carelicumissa).
Hasanniemen jalankulku-, pyörä- ja autoliikenne
Tällä hetkellä liikenteen kulkureitit Hasanniemen kärjessä (Jokisaseman lähellä) ovat hyvin autoystävälliset. Iso parkkipaikka hallitsee niemen kärkeä ja jalankulkijoiden sekä pyöräilijöiden kulkeminen
sen kautta ei ole turvallista.
Voisiko moottoriajoneuvojen paikoitusalueen sijoittaa esim. tyhjälle peltoalueelle Hasanniemeen tultaessa (oikealla)? Se rauhoittaisi niemen kärkeä ja antaisi uusia käyttömahdollisuuksia virkistykseen ja
viihtymiseen niemen kärjessä.
Ulkoilijoille tulisi kaavamuutoksessa turvata kävelyreittien säilyminen keskustasta joenrantaa pitkin
Hasanniemen kärkeen ja kesäteatterialueen läpi uimarannan suuntaan.
Yöajan liikenne Hasanniemeen
Länsi- ja Eteläkadun kulmauksessa asuvana esitän toiveen, että yöaikaista liikennettä Hasanniemeen
rajoitettaisiin. Olettaisin sen palvelevan sekä lähiasukkaita että matkailijoita (sekä Hasanniemessä
että Holiday Linnunlahdessa yöpyviä).
Tällä hetkellä autojen edestakaisin ajelua esiintyy sekä kesä- että talviaikana. Kesäaikana huomattavasti runsaammin, jolloin lisänä myös moottoripyörät ja mopot. Kyseessä on siis huviajelu, ns. parkkipaikan ympäriajo Hasanniemessä ja kohta ajetaan takaisin kaupungille (ovat ulkopuolisia, eivät Hasanniemessä yöpyviä). Koska Hasanniemeen on vain yksi ajoreitti, niin yksi edestakainen ajelu aiheuttaa kahdesti häiriöitä.
Yöaikaiset liikennerajoitukset voisi asettaa Länsikatu-Papinkatu -risteyksestä Hasanniemeen saakka
sekä viimeistään Eteläkatu-Sepänkatu -risteyksestä Länsikadulle ja edelleen Hasanniemeen.
Vastine:
 Autojen pysäköinti säilyy lähellä ravintolarakennusta, mikä on perusteltua liiketoiminnan vetovoimaisuuden kannalta. Pysäköinnille kaavaluonnoksessa sitovana osoitetut p-alueet eivät ulotu aivan
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länsireunalle saakka, mikä poikkeaa jonkin verran alueen toteutuneesta pysäköintijärjestelystä. Rantaraitti kulkee pysäköintialueen läpi, mutta kaavamääräyksellä määrätään sen toteutustavasta niin,
että reitti voidaan tehdä turvalliseksi. Kaavan yhteydessä on laadittu yleissuunnitelma reitistä.
Maan haltijan kanssa sovitaan reitin toteuttamisesta yhtenäisellä tavalla sekä Jokiaseman alueella,
että kaupungin hallitsemilla alueilla.
Rantaraitin linjaus kaavan RM-alueen läpi on osoitettu sitovana ja se noudattaa pääpiirteissään mielipiteessä esitettyä reittiä päätyen Linnunlahden uimaranta-alueelle. Osa reitistä sijoittuu Hasanniementielle. Hasanniementien läpiajomahdollisuus poistuu kaavan myötä ja vähäliikenteisenä asuntokatuna se soveltuu hyvin osaksi rantaraittia.
Hasanniemeen ruutukaava-alueelta suuntautuva häiritsevä liikenne on tunnistettu, mutta asemakaavoituksen keinoin siihen ei voi puuttua. Kaavamuutoksen myötä liikenne ei lisäänny oleellisesti
kaavassa osoitetun, suhteellisen vähäisen uudisrakentamisen takia. Myöskään RM-alueen toiminnallisen kehittämisen vaikutus liikenteeseen ei ole merkittävää. Uudet toiminnot ovat alueen matkailu- ja veneilykäyttöä tukevia toimintoja. Kaavan myötä lisääntyy erityisesti majoitusrakentaminen, joka parhaassa tapauksessa lisää sosiaalista kontrollia alueella ja vähentää erityisesti öisestä
liikenteestä johtuvia häiriötekijöitä.

15. Kaisa Karttunen 27.10.2016
Hei,
vastustan asuintonttien myymistä Hasaniemestä, koska näin rikotaan upea lenkkeilyreittikokonaisuus Pielisjoen rantapuistosta Laululavan taakse ja Linnunlahdelle. Lisäksi tuhotaan mielestäni keskeisellä paikalla, lähellä kaupungin keskustaa olevaa metsää, jolla on luonnontilaisuudestaan huolimatta tai juuri sen takia virkistyksellistä arvoa. Kun alue muutetaan pientaloalueeksi, menetetään osa
metsästä ikiajoiksi, ja alueella ei voi vaellella entiseen tapaan. Yleensä omakotitalojen yms. pihapiirit
ovat tasaisen tympeitä nurmikenttiä, joissa ei ole sijaa luonnon monimuotoisuudelle.
Läheinen Koivuniemen puisto ei korvaa menetystä, se on selkeästi puisto, eikä metsä! Jos pientalovaltainen asuntoalue tulee, niin toivon että jalankulkijat ja pyöräilijät pääsisivät edelleen liikkumaan
sujuvasti Jokiasemalta Hasaniemen alueen lävitse Linnunlahden uimarannalle. Toivon, että jokivartta
mukailevaan ulkoilureittiin panostetaan. Lisäksi toivon todella, että puita kaadetaan mahdollisimman
vähän, että linnuille jäisi pesäpuita.
Vastine:
 Alueen tuleva maankäyttö on ratkaistu Joensuun keskustan osayleiskaavassa vuodelta 2012. Asemakaavamuutos toteuttaa osaltaan keskustan osayleiskaavaa.
 Asemakaavan luonnoksessa suunnittelualue jakautuu eri toimintoihin sitä ohjaavan keskustan
osayleiskaavan mukaisesti. Myös aluerajaukset ja niiden liittyminen toisiinsa ovat pääpiirteissään
sen mukaisia. Asuntorakentamiselle on osoitettu AO- ja AO-33 -korttelialueet osayleiskaavan mukaisesti, joskin jonkin verran sen AP-aluevarausta pienempänä.
 Kaavatyössä on kiinnitetty erityistä huomiota Hasanniementien miljöön säilymiseen. Länsikadun
liittymä katkaistaan ajoneuvoliikenteeltä ja kaavassa Hasanniementien pohjoisosa on osoitettu pyörätieksi. Se säilytetään lähes nykyisellään sorapintaisena, ehkä jonkin verran kavennettuna, puuston
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reunustamana ulkoilureittinä. Hasanniementien länsiosan varttuneita mäntyjä pyritään katusuunnittelussa säästämään mahdollisimman paljon mm. hidastemutkia käyttämällä.
Alueelle on laadittu Joensuun keskustan osayleiskaavatyötä varten luontoselvitys (Hasanniemen ja
Ilosaaren luontoselvitys, Joensuun keskustan osayleiskaava, Ramboll Oy 2012). Selvitys julkaistaan
osana kaavaluonnoksen oheisaineistoa. Luonto- ja oleelliset suojeluarvot on huomioitu kaavaluonnoksessa.
Selvityksen mukaan alueella sijaitsee pienehkö, suhteellisen luonnontilainen lehtolaikku, ns. kesäteatterin lehto. Asemakaavaluonnoksessa on rajattu lehtoon kaksi luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeää luo-aluetta, joista läntinen alue laajenee lisäksi lehtomaisen kankaan alueelle
Hasanniementien pohjoispuolella. Alueet eivät ulotu kaavan YY-korttelialueelle eli nykyiselle kesäteatterin tontille korttelialueen rajautuessa Länsikatuun.
Rantaraitin linjaus kaavan RM-alueen läpi on osoitettu sitovana ja se noudattaa pääpiirteissään mielipiteessä esitettyä reittiä päätyen Linnunlahden uimaranta-alueelle. Osa reitistä sijoittuu Hasanniementielle. Hasanniementien läpiajomahdollisuus poistuu kaavan myötä ja vähäliikenteisenä asuntokatuna se soveltuu hyvin osaksi rantaraittia.

16. Raimo Latja 25.10.2016
Muuttaessani 1986 Eteläkadulle sekä se että Länsikatu Papinkadusta etelään olivat sorapäällysteisiä,
rakentamattomia katuja. Hasanniemessä oli puolenkymmentä asuintaloa. 90-luvulla sekä Eteläkatu
että Länsikadun eteläpää rakennettiin päällystetyiksi kaduiksi. Eteläkadulle tehtiin lisäksi kaksi koroketta kaaharin ajettua lastenvaunujen päälle, toinen Kalevankadun ja Koulukadun ja toinen Sepänkadun ja Merimiehenkadun välille. Jälkimmäinen purettiin Eteläkatu 12 rakentamisen yhteydessä ja sitä
ei tehty uudelleen vaikka luvattiin.
Hasanniemeen tehtiin venesatama ja sen myötä sinne syntyi muitakin aktiviteettejä – asutus ei ole
lisääntynyt. Näistä lisääntyneistä toiminnoista johtuen liikenne on moni kymmenkertaistunut ja jokaisena kauniina iltana huhtikuun lopun ja syyskuun lopun välisenä aikana Eteläkadun ja Länsikadun risteyksen ylittää jopa 300 ajoneuvoa tunnissa. Tästä joukossa on useina iltoina kymmeniä moottoripyöriä. Huomattavalla osalla niistä ja osalla autoistakaan ei äänenvaimennus niiden tuottaman melun
perusteella ole säädösten edellyttämässä kunnossa. Sen lisäksi useimmat niistä eivät noudata alueella olevaa 30 km:n nopeusrajoista, kun kiihdyttävät nopeutensa kaksin-, kolminkertaiseksi sallittuun
nähden Länsikadun risteyksettömällä osuudella tai lähtiessään Eteläkatua itään (sinne ajettaessa ei
ole oikealta tulevaa liikennettä ja joensuulaiseen tapaan vain oikealta tulevat on tarpeen huomioida).
Lopputuloksena on infernaalinen melu. Nämä ”yliääniset” ajot jatkuvat usein yli puolenyön. Uuden
kaavan mahdollistavat laajenevat toiminnat lisäävät entisestään liikennettä ja sen tuottamia haittoja.
Poliisin, jolle nopeusvalvonta ja ajoneuvojen kunnon valvonta kuuluvat, en ole huomannut valvovan
näitä asioita – lienee jahtaamassa suurempia konnia.
Mielestäni kohtuullinen vaatimus on, että kotonaan voi kauniina ja lämpiminä kesäiltoina pitää ikkunoita ja parvekkeenkin ovea auki. Näistä kiihdyttäjistä johtuen se on epämiellyttävää ja jopa tuskallista. Yli 100 dB kadulla on rakenteiden vaimennuksesta huolimatta yli 70 dB vielä sisällä. Melutason
noustessa yli 35 dB:n yleistyvät unihäiriöt ja heräämistä tapahtuu 40 dB:n tasosta alkaen.
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Tiedossani ei ole, että kaupungin toimesta olisi tehty asianmukaista meluselvitystä Länsikadun ja Eteläkadun liikennemelusta. Mielestäni se on jo pelkästään maankäyttö- ja rakennuslain 5 §:n tarkoittamien tavoitteiden toteutumisen arvioimiseksi välttämätöntä.
Seuraavassa on jo yleiskaavan laadintaan liittyen esille tuomani meluongelmat, joita ei yleiskaavan
laadinnassa kuitenkaan mitenkään huomioitu, vaikka haitat tunnustettiin.
Oheisissa taulukoissa on kaupungin ympäristönsuojelutoimiston kesällä 2008 Ilosaarirokin valvontaan
liittyviä melumittauksia parvekkeeltani. Ohessa on myös liitetiedosto (Melumittaukset Eteläkatu 16),
jossa on mittaustuloksia myös vuosilta 2010 ja 2011. Tuloksista on poistettu ne jaksot, jolloin rantalavalla soitti orkesteri (2008). Torstai-iltoina rokkikonsertti ei ole vielä edes alkanutkaan. Päälavan
soitto ei nosta melutasoa parvekkeellani, vaan melutaso johtuu pelkästään liikenteestä. Esim. n. 13,5
tunnin mittausjaksolla lauantaina 12.7.-08 LCpk-arvon minimi oli 118 jakson (5 min) aikana yli 81 dB,
siis lähes 10 tunnin aikana jokaisen viiden minuutin aikana! Vuosien 2010 ja 2011 mittaustulokset
osoittavat perjantain ja lauantain vastaisina öinä klo 22-7 kymmeniä maksimiarvoltaan yli 70 dBA:n
ylityksiä. To 15.7. klo 10.15-la 17.7.2001 klo 7.00 välisenä aikana 70 dB:n maksimiarvoylityksiä oli kaikkiaan 285 kpl 10 s mittausjaksojen aikana ja to 14.7. klo 10.30-pe 15.7.2011 klo 24 70 dB:n maksimiarvoylityksiä oli kaikkiaan 279 kpl minuutin mittausjaksojen aikana.
Liikennemäärät rokkiviikonloppuna ovat tietysti suuremmat kuin tavallisina iltoina, mutta toisaalta
rokkiviikonloppuna vilkas liikenne ja poikkeavat liikennejärjestelyt vähentävät mahdollisuuksia kiihdytyksiin. Mutta ei tarvita kuin yksi älyttömästi kiihdytetty moottoripyörä/auto 10 minuutin välein
pitämään nukkumista yrittävän hereillä.
Normaalisti ajavat, suurin piirtein nopeusrajoitusta noudattavat autot eivät aiheuta häiritsevää melua
ja osa moottoripyöristäkin on hiljaisia. Moottoripyöristä valtaosa kuitenkin tuottaa kiihdyttäessään
käsittämättömän määrän melua.
Keskustan pääkatujen osalta on tehty laskennallinen, tietokonemalliin perustuva laskelma liikennemelusta näiden katujen varsilla. Tämä selvitys varmasti kertoo tilanteen silloin, kun liikennemäärät
ovat ilmoitetun mukaisia ja noudattavat asetettuja rajoituksia. Selvitys ei ulottunut eteläisen ruutukaavan alueelle. Toisekseen, tämän kaltaisen selvityksen heikkous on, että se ei huomioi millään tavoin poikkeuksellisesti käyttäytyvää liikennettä, joka juuri on ongelman varsinainen ydin.
...............................................................................................................................................
Mittaus la 12.7.2008, Eteläkatu 16 A 3 krs.
Mittausaika klo 9.54-1.34
Havaintojen lukumäärä (yksi havainto on 5 min mittausjakso): 118
LAeq LAFMax LAIMax LCpk(MaxP)
Havaintojen keskiarvot: 57,1 71,1 73,0 91,0
Havaintojen maksimiarvot: 63,6 82,2 82,7 101,5
Havaintojen minimit: 48,0 61,8 63,9 81,4
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Havaintojen mediaanit: 57,4 70,7 72,4 91,1
...............................................................................................................................................
Mittaus su 13.7.2008, Eteläkatu 16 A 3 krs.
Mittausaika klo 10.46-0.26
Havaintojen lukumäärä (yksi havainto on 5 min mittausjakso):96
LAeq LAFMax LAIMax LCpk(MaxP)
Havaintojen keskiarvot: 59,6 73,2 74,9 95,2
Havaintojen maksimiarvot: 70,1 92,2 93,1 107,4
Havaintojen minimit: 48,2 63,0 64,4 78,4
Havaintojen mediaanit: 59,8 72,8 74,7 95,6
...............................................................................................................................................
Koska mitattu äänenpaine ei vastaa kuuloaistin taajuuspainotusta, on mittaustuloksia painotettava
sopivalla suotimella. Melua tai muuta äänitasoa mitattaessa käytetään lähes aina A-painotusta, joka
vastaa kuuloaistia kaikkein parhaiten. Muita harvemmin käytettyjä painotuksia ovat B ja C, jotka soveltuvat tiettyihin erityistilanteisiin.
LAIMax on A-taajuuspainotettu enimmäistaso = impulssimaksimiarvo LCpk (MaxP) on viimeisten sekuntien korkein huippuarvo, C-painotettu C-painotus: Äänenpainemittauksissa käytetty painotus,
jonka taajuusvaste on lähes suora 20 Hz – 20 kHz, ainoastaan aivan korkeimpia ja matalimpia ääniä
on hiukan vaimennettu.
A-painotus leikkaa matalia taajuuksia. Ympäristömelumittauksissa käytetään lähes aina A-painotusta. Juuri tuon A-painotuksen vuoksi korttelirallia ajavat autot jättisubbareineen eivät useinkaan
ylitä sallittua ympäristömelurajaa (vähän sama on tilanne Harley-Parkinson-pyörien pakoputkiäänien
kanssa).
Valtioneuvoston päätöksen ohjearvot melutason ohjearvoista (993/1992) ylittyvät reippaasti. Kaavaan tulee sisältyä keinot vähentää tai jopa poistaa tämä meluhaitta.
Nykyisen kesäteatterin alue P on yleiskaavassa merkitty palveluiden ja hallinnon alueeksi. Merkintä
mahdollistaa toiminnan, joka voi olla melkein mitä tahansa maan ja taivaan väliltä. OAS:n mukaan:
”Kesäteatterin sijaintia tullaan arvioimaan uudelleen, mikäli se jää ennalleen tässä kaavassa.” Siis suomeksi sanottuna kesäteatteria ei tontille tule, vaan jotain muuta. Mitä se on, sitä ei rohjeta vielä kertoa.
”Kesäteatterin” korttelia ympäröivä alue on yleiskaavassa merkitty puistoksi VP. Tämä tarkoittaa kaavan toteutuessa sen nykyisen luonteen täydellistä tuhoamista ja muuttamista biologiseksi aavikoksi –
muutamien lajien muodostamaksi monotoniseksi ympäristöksi, jollaista jo on vähintäänkin riittävästi
Laulurinteellä ja raviradalla sekä Koivuniemenpuistosta jokivartta ylöspäin runsas kolme kilometriä.
Koivuniemenpuistokin on jo hoitoon otettuna vähintäänkin puoliksi biologista puoliaavikkoa; turha
on sieltä enää etsiä alkukesän iltoina viita-, luhta- tai ruokokerttusen tai satakielenkään laulua saati
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kuhankeittäjää, lehtopöllöä, ruisrääkkää tai luhtahuittia, jotka kaikki olen siellä havainnut parvekkeeltani.
Liitän oheen kaksi kuvaa valkoselkätikan ruokailujäljistä Hasanniemessä. Koska valkoselkätikan havainnot salautuvat Tiira.fi-järjestelmässä osan vuotta, sen esiintyminen on syytä selvittää ELY-keskuksen virkamiesten kanssa. Ohessa on myös kuva kukkivista tuomista Hasanniemen siinä osassa,
jonka soisin jäävän ennalleen. Kauniimpaa keväistä näkyä näin keskeltä kaupunkia muulta ei löydy!
Tässä yhteydessä tulkoon lisäksi todettua ihmettelyni kiekonheittoradan sijoittaminen osin Koivuniemenpuistoonkin. Kiekoilla kolhitaan puita (kuva ohessa) ja aiheutetaan kulkijoille vaaraa – paljon suuremmalla todennäköisyydellä kuin mikä on Hasanniemen lahoavilla puilla kaatua jonkun päälle.
Hasanniemen VP-alueesta tulisi jättää suurin piirtein nykyiseen luonnontilaansa Länsikatuun rajoittuvaa aluetta Hansanniementiestä uimarannan suuntaan vähintään 70 metriä pitkä ja 40 metriä leveä
alue. Tällä turvattaisiin ainakin jonkinlainen mahdollisuus siellä nyt eläville linnuille. Tässä tervaleppälehdossa pesii mm. lehtokerttu, pajulintu, punarinta, kirjosieppo, sinitiainen, punakylki- ja mustarastas ja pikkutikka sekä ajoittain myös satakieli ja kultarinta.
Hasanniemessä aloitti toimintansa 150 vuotta sitten Pohjois-Karjalan ensimmäinen höyrysaha. Sen
jäänteet – jos niitä vielä on, kuka tietää? – ovat varmaan yhtä lailla muinaismuistolain suojelemia kuin
Pilkon kaavassa suojellut ensimmäisen maailmansodan aikuiset taisteluhaudatkin. Varsin iäkäs täytyy
olla myös oheisessa kuvassa olevan kivistä ladotun, lähes täytetyn kaivon. Kaivo sijaitsee rauhoitukseen haluamallani alueella. Näitä asioista lienee perusteltua kysyä museoväen näkemyksiä.
Vastine:
 Hasanniemeen ruutukaava-alueelta suuntautuva häiritsevä liikenne on tunnistettu, mutta asemakaavoituksen keinoin siihen ei voi puuttua. Kaavamuutoksen myötä liikenne ei lisäänny oleellisesti
kaavassa osoitetun, suhteellisen vähäisen uudisrakentamisen takia. Myöskään RM-alueen toiminnallisen kehittämisen vaikutus liikenteeseen ei ole merkittävää. Uudet toiminnot ovat alueen matkailu- ja veneilykäyttöä tukevia toimintoja. Kaavan myötä lisääntyy erityisesti majoitusrakentaminen, joka parhaassa tapauksessa lisää sosiaalista kontrollia alueella ja vähentää erityisesti öisestä
liikenteestä johtuvia häiriötekijöitä.
 Kesäteatterin alue on kaavaluonnoksessa osoitettu keskustan osayleiskaavan P-alueen mukaisella
rajauksella kulttuuritoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi YY. Alueelle voidaan rakentaa erilaista kulttuuritoimintaa, kuten teatteri-, kirjasto-, konsertti- ja näyttelytoimintaa palvelevia
rakennuksia. Kaavaa laadittaessa ei ole vireillä hanketta, joka sijoittuisi tälle alueelle.
 Alueelle on laadittu Joensuun keskustan osayleiskaavatyötä varten luontoselvitys (Hasanniemen ja
Ilosaaren luontoselvitys, Joensuun keskustan osayleiskaava, Ramboll Oy 2012). Selvitys julkaistaan
osana kaavaluonnoksen oheisaineistoa. Luonto- ja oleelliset suojeluarvot on huomioitu kaavaluonnoksessa.
 Selvityksen mukaan alueella sijaitsee pienehkö, suhteellisen luonnontilainen lehtolaikku, ns. kesäteatterin lehto. Asemakaavaluonnoksessa on rajattu lehtoon kaksi luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeää luo-aluetta, joista läntinen alue laajenee lisäksi lehtomaisen kankaan alueelle
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Hasanniementien pohjoispuolella. Alueet eivät ulotu kaavan YY-korttelialueelle eli nykyiselle kesäteatterin tontille korttelialueen rajautuessa Länsikatuun.
Koivuniemenpuisto on kaavassa yhdistelty eri kaavavaiheissa muodostuneista paloista yhdeksi lähivirkistysalueeksi VL. Alueen moninainen virkistys- ja liikuntakäyttö on suotavaa ja sitä pyritään edistämään, ei rajoittamaan. Näin ollen frisbeegolfrata sopii hyvin kevyesti hoidetulle lähivirkistysalueelle.
Alueella ei ole tiedossa olevia arkeologisia kohteita eikä muinaisjäännöksiä (Joensuun inventointi
2002, Joona, Majoinen ja Ojanlatva/Joensuun museo). Suunnittelualue on voimakkaasti ihmistoiminnan muokkaamaa mm. venesataman alueen ja Koivuniemenpuiston maantäytön seurauksena, joten
mahdollisten kohteiden etsiminen olisi haastavaa. Alueelle on sijoitettu myös paljon kunnallistekniikkaa, joka on edellyttänyt runsaasti maankaivutöitä. Hasanniementien lenkin keskellä avoimena hoidettava lähivirkistysalue VL-7 säilyttänee alueellaan arkeologisia kohteita, mikäli niitä on.

17. Joensuun Kauhojat ry 5.12.2016
Joensuun Kauhojat ry on aktiivisesti toimiva melontaseura, jossa on noin 165 jäsentä. Seuran tukikohtana on Hasanniemessä Joensuun kaupungilta kiinteistöstä 167-17-9906-1 vuokratulla alueella sijaitseva melontavaja. Vajassa säilytetään sekä seuran että jäsenten omaa melontakalustoa, ja alueen
vuokrasopimus on voimassa vuoden 2053 loppuun.
Mielipide koskien em. vuokra-aluetta
Joensuun Kauhojat ry on rakennuttanut vuokra-alueelleen melontavajan vuonna 2014. Alunperin tarkoituksena oli siirtää vuokra-alueelle toisaalta Hasanniemestä Kauhojien vanha vaja, jonka paikka Jokiaseman laajennuksen yhteydessä tarvittiin pysäköintitilaksi, mutta vaja osoittautui liian huonokuntoiseksi siirtämiseen. Koska rakennusluvat oli hankittu vanhan vajan siirtoa varten, uusi vaja jouduttiin
rakentamaan aikataulusyistä entisen suuruiseksi (kerrosala 79 m2). Vaikka uuteen vajaan saatiin sisustusratkaisulla hieman enemmän kajakkipaikkoja kuin entiseen, vaja on täynnä, koska uuden tukikohdan valmistuttua seuran vuosittainen jäsenmäärä kasvoi noin kolmellakymmenellä henkilöllä
(vuosina 2007–2014 jäsenmäärä oli keskimäärin 136 henkilöä/vuosi). Jos jäsenmäärä jatkaa kasvuaan,
kuten melontaharrastuksen suosio edelleen tekee niin valtakunnallisesti kuin myös Joensuussa, vaja
käy tulevaisuudessa liian pieneksi.
Joensuu Kauhojat pyytääkin, että kaupunki tekeillä olevassa kaavanmuutoksessa huomioisi Kauhojien vajan laajennustarpeen. Nykyisessä vajassa on 67 kajakkipaikkaa, ja lisätarve kasvavalle jäsenistölle voisi olla noin 20–40 paikkaa. Lisätilantarve olisi helpoiten tyydytettävissä mahdollistamalla vajan jatkamisen pohjoisen suuntaan noin kuudella metrillä eli noin yhdellä kajakinmitalla, jolloin kajakkipaikkoja tulisi maksimissaan 40 lisää. Rakennuksen pohjoispäätyyn tulisi kahdet pariovet samaan
tapaan kuin Future Club ry:n uudemmissa vajoissa, jotka ovat Kauhojien vajan vieressä.
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Kauhojien vuokratonttia olisi samalla laajennettava siten, että tontin raja olisi 6 metriä jatketun rakennuksen pohjoispäädystä. Rakennusoikeutta tarvittaisiin lisää noin 40 m2 ja vuokra-aluetta noin 80
m2. Myös muu vastaavansuuruinen rakennusoikeuden lisäys saattaisi tulla kysymykseen.
Lisäksi Joensuun Kauhojat ry toteaa, että sen nykyiselle vuokra-alueelle on olemassa ajoyhteys ainoastaan kevyen liikenteen väylää pitkin. Virallinen ajoyhteys olisi osoitettava asemakaavassa.
Vastine:
 Mielipiteessä esitetty rakennusalan laajentaminen ei tule kysymykseen, koska se ulottuisi lähes kiinni
Koivuniemenpuiston puoleiseen korttelialueen rajaan. Puistosta on vuokrattu kyseisellä kohdalla kapea ranta-alue Jokiasema Ky:lle. Joensuun Kauhojat Ry ei voi käyttää toiselle vuokrattua aluetta
omille toiminnoilleen, mihin vajan laajennus esitetyllä tavalla johtaisi.
 Vuokra-alueen laajennus ei niin ikään ole tarpeen, koska vajan laajentamismahdollisuutta ei ole.
 Kulkuoikeus Joensuun Kauhojat ry:n vajalle on kirjattu Jokiasema Ky:n maanvuokrasopimukseen.
Vuokralainen antaa Joensuun Kauhojat ry:n käyttää vuokra-aluettaan omalle vuokra-alueelleen kulkemiseen. Näin ollen ei ole tarvetta osoittaa kaavassa kyseistä ajoyhteyttä.

