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KAAVAPROSESSIN TIIVISTELMÄ
Kaava on yksityisen laatima ranta-asemakaava.
Suunnittelualue sijaitsee Enon taajaman pohjoispuolella Kaltimonjärven länsirannalla. Tilalle Koivuranta 41-56 on osoitettu Enon länsiosan rantaosayleiskaavassa kaksi RA-lomarakennuspaikkaa. Ympärillä Kaltimonjärven rantavyöhykkeellä on lisää loma-asuntoja, ympärivuotisia asuinpaikkoja ja myös
edelleen rakentamattomia rakennuspaikkojakin. Muut alueet ovat maa- ja metsätalousmaita.
Yleiskaavassa osoitettujen kahden RA-rakennuspaikan ulkopuolelle tilan puoliväliin on luvitettuna ja rakennettuna sauna pihapiireineen. Maanomistajan tavoitteena on siirtää yleiskaavassa osoitettu yksi RA-rakennuspaikka jo rakennetun saunan ja sen pihapiirin kohdalle ja muuttaa tämä rakennuspaikka ympärivuotiseksi (AO). Muutos palauttaa rakentamisen määrän yleiskaavan
osoittamaan mitoitukseen, eli kahteen rakennuspaikkaan.
Kaavalla tarkastellaan myös rakennuspaikkojen tarkoituksenmukaista muotoa
ja kokoa sekä rakennusoikeutta vastaamaan tämän päivän rakentamistavoitteita.

Kaavaprosessin vaiheet
Kaavan laadinnan aloittaminen

heinäkuu 2018

Viranomaisneuvottelu / kaavan työneuvottelu

31.10.2018

Vireilletulo

9.5.2019

Kaavaluonnos nähtävillä

9.5.–3.6.2019

Kaavaehdotus nähtävillä

__.__.–__.__.2019

Joensuun kaupunginvaltuuston hyväksyntä

__.__.201__§ __

Ranta-asemakaavan toteuttaminen
Ranta-asemakaavan mukainen rakentaminen toteutetaan kaavan saatua lainvoiman maanomistajan tarpeiden mukaan.
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1. PERUSTIEDOT JA SUUNNITTELUTILANNE
1.1

Nykyinen maankäyttö
Ranta-asemakaava koskee Joensuun kaupungin, Enon kylän tilaa Koivuranta
41-56. Asemakaava-alueen pinta-ala on noin 5,45 hehtaaria. Enon taajamaan
on matkaa tietä pitkin noin 4,8 km.

Kuva 1. Karttaote Enon alueelta. Suunnittelualueen sijainti on merkitty punaisella ympyrällä Kaltimonjärven rannalla (kartta © MML).

Kuva 2. Nykytilannetta tilalla Koivuranta 41-56. Tervalahdessa olevaan niemeen on rakennettu sauna ja sen pihapiiri (kartta © MML).
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Kuvasta 3 voidaan havaita kaava-alueen luonnonympäristöä ja maiseman
luonnetta Kaltimonjärven rannalla (kuva © MML 2018).
Tilan keskellä nyt oleva saunan rakennuspaikka on muodostettu rakennusluvalla 2000-luvun alussa. Maasto on kivistä ja hiekkaista moreenimaata. Ranta
on osin hienohiekkaista/soraista ja paikon lohkareista. Metsäiset alueet ovat
harvennettuja ja hoidettuja nuorehkoja metsiä.
Kaava-alueella on luonnollista rantaviivaa hieman yli 500 metriä. Alue on nykyisellään pääosin metsätalousmaata. Aluetta koskevassa rantaosayleiskaavassa suunnittelualueen pohjoislaidalle on osoitettu kaksi lomarakennuspaikkaa (RA). Toista rakennuspaikkaa ei ole toteutettu ja toinen on siirtynyt ilman
kaavamuutosta nykyisen saunan rakennuspaikan kohdalle.
Tilan rajojen ulkopuolella rannalla ei viereisillä kiinteistöillä ole rajaa vasten rakennuspaikkoja. Rantakaavalla siirrettävä rakennuspaikka osoitetaan olemassa olevan saunan rakennuspaikan kohdalle.
1.2

Suunnittelutilanne
1.2.1 Yleistasot
Kaavaa laadittaessa on huomioitava maankäyttö ja rakennuslain (MRL) 73 §:n
ranta-asemakaavan sisältövaatimukset, oikeusvaikutteinen Enon länsiosan
rantaosayleiskaava ja maakuntakaava.
Valtakunnallisten alueiden käyttötavoitteet vuodelta 2017 konkretisoivat vain
valtakunnallisesti merkittävissä asioissa. Kaavata koskevia tavoitteita, joihin
olisi suoraan sovellettavissa em. tavoitteita, ei ole.
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1.2.2 Maakuntakaava
Alueelle ei kohdistu varauksia tai merkintöjä Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 1–4. vaiheissa. Maakuntakaava 2050 kaavaluonnos on asetettu nähtäville. Alueelle ei kohdistu varauksia tai merkintöjä. Voimassa oleva maakuntakaava ja sen otteet on esitetty OAS liitteessä 1.
1.2.3 Yleiskaava
Enon länsiosan rantaosayleiskaava
Ranta-asemakaavan lähtökohtana on Enon kunnanvaltuuston 4.12.2000 hyväksymä oikeusvaikutteinen Enon länsiosan rantaosayleiskaava. Kaavan ohjausvaikutuksena ovat suunnittelualueelle osoitetut rakennuspaikkojen mitoitukselliset tavoitteet.
Kaava-alueelle kohdistuu seuraavia varauksia: loma-asuntoalue RA (2 kpl.) ja
maa- ja metsätalousalue M. RA alueelle on osoitettu rakennusoikeuden enimmäismääräksi 120 kerrosneliömetriä, josta loma-asunto saa olla enintään 75
k-m2 laajuinen. M-alueelle saa rakentaa rakennuksia ja rakennelmia maa- ja
metsätaloutta varten myös rantavyöhykkeelle sekä rantavyöhykkeen ulkopuolelle haja-asutusluontoista asumista. Kaavamerkinnät ja rakentamista ohjaavat tarkemmat yleiskaavan määräykset ovat OAS liitteessä 2.

Kuva 4. Ote Enon länsiosan rantaosayleiskaavasta suunnittelualueelta ja siirrettävä rakennuspaikka.
1.2.4 Asemakaavoitus
Suunnittelualueella tai sen vaikutusalueella ei ole asemakaavoja.
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1.2.5 Rakennusjärjestys
Joensuun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt rakennusjärjestyksen 25.1.2010
ja se on tullut voimaan 1.4.2010.
1.2.6 Rakennuskiellot, muut päätökset ja suunnitelmat
Alueella ei ole voimassa MRL 132/1999 38 § tai 53 § mukaista rakennuskieltoa
tai 128 § toimenpiderajoitusta.
1.2.7 Muut lähtökohdat
Kaltimonjärven vedenkorkeus on säännöstelemätön. Keskivedenkorkeus on
N2000 tason mukaan +116,2 mmpy. Vaihteluväli on ollut noin 50 cm puoleen
ja toiseen.
1.2.8 Pohjakartta
Ranta-asemakaavan pohjakarttana käytetään Maanmittauslaitoksen digitaalista maastotietokantaa kiinteistörajoin. Kaava esitetään mittakaavassa
1:5000.
1.2.9 Emätilaselvitys, voimassaolevan kaavan rantarakentamisen mitoitus
Emätilan (45-407-41-15) ja suunnittelualueen tilan 167-436-41-56 rantarakentamisen mitoitus on ratkaistu Enon länsiosan rantaosayleiskaavassa. Rantaasemakaavalla ei muuteta rantarakentamisen mitoitusta. Yleiskaavassa on
osoitettu lähistölle sekä loma-asutusta (RA) että ympärivuotista asutusta (A).
1.2.10 Muut päätökset ja selvitykset
Tilalle 41-56 on Enon kunnan ympäristölautakunta myöntänyt poikkeamisen
lomarakennuspaikan käyttötarkoituksen muuttamiseksi ympärivuotiseksi rakennuspaikaksi ja rakennusoikeuden lisäämiseksi yhteensä 265 k-m2:iin (ympäristölautakunta 8.6.2005 § 44) . Sen perusteella Enon kunta myönsi saunan
rakennusluvan 2.8.2006 § 111. Saunan sijainti oli kuitenkin rakentamisvaiheessa vaihdettu nykyiselle sijainnilleen edelleen kauemmas yleiskaavan tarkoittamasta RA -alueesta. Lopullinen tilanne on, että rakennuspaikka ja sen
pihapiiri ovat käytännössä vaihtaneet sijaintia.
Joensuun kaupunkirakennelautakunta on myöntänyt uuden poikkeamisen rantaosayleiskaavan RA -rakennuspaikan käyttötarkoituksen muutokselle ja rakennusoikeuden lisäämiselle ym. 2.6.2015 § 133 nykyisen saunan sijaintiin.
Päätöksessä todettiin, että rakennuspaikalla tarkoitetaan toista yleiskaavan

KOIVURANNAN RANTA-ASEMAKAAVA, kaavatyö 1750
Joensuu (167), Enon kylä (436), tila Koivuranta 41-56

Suunnittelu Haltilahti
14.8.2019

10

___________________________________________________________________________________________________________________________

RA-rakennuspaikosta. Ratkaisusta valitettiin ja poikkeaminen kumottiin. Päätöksen sisältö oli, että rakennuspaikan siirto tulee ratkaista kaavalla.
Alueen luontoarvot on kartoitettu Enon länsiosan rantaosayleiskaavatyön yhteydessä. Alueelle ei ole osoitettu merkittäviä luontoarvoja. Lisäksi kohdealueen luonnonympäristön on tarkastanut kaavaa varten kaavoittaja (Suunnittelu
Haltilahti). Merkittäviä luontoarvoja ei havaittu siirrettävällä rakennuspaikan
kohdealueella. Sen sijaan havaittiin, että luonnontilainen puronvarsi tilan pohjoisrajalla on luontoarvoiltaan merkittävä.
1.3

Maanomistus
Kaava-alueen omistaa yksityinen. Rakennuspaikkoja ei sijoiteta naapuritilojen
rajalle, jolloin rakennuspaikan siirtoon ei tarvita erillistä suostumusta naapurilta.

1.4

Väestö ja työpaikat
Alueella tai sen vaikutusalueella ei ole työpaikkoja tai muuta elinkeinotoimintaa
metsätaloutta lukuun ottamatta. Lähin ympärivuotinen asuinpaikka kaava-alueelta pohjoiseen noin 150 metrin etäisyydellä.

1.5

Rakennettu ympäristö
1.5.1 Rakennuskanta
Kaava-alueelle on rakennettuna sauna pihapiireineen. Varsinaiset yleiskaavan
RA-rakennuspaikat ovat rakentamattomia. Kaavaselostuksen kuvista 1–4 voidaan tarkastella lähialueen yleistä rakennettua ympäristöä.
1.5.2 Liikenne
Kaava-alue rajautuu länsilaidaltaan Ruohosuontiehen (yksityistie). Yleiskaavan mukaisille rakennuspaikoille ei johda tiestöä, mutta saunan rakennuspaikalle on rakennettu tilan sisäinen tie.
Läheisten yksityisteiden liikennöinti on vähäistä liittyen haja-asutusluonteiseen
asumiseen ja varsinkin kesällä myös virkistykseen ja lomailuun. Alueen läheisyydessä ei ole rakennettuja virkistysreittejä.
1.5.3 Palvelut
Kaavaalueella ei ole palveluita. Lähin palvelu on Louhiojan ja Enon taajamissa
noin 4–5 kilometrin päässä.
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1.5.4 Yhdyskuntatekninen huolto
Alueella ei ole järjestettyä yhdyskuntateknistä huoltoa eikä huollon järjestämiseksi ole suunnitelmia.
1.6

Luonnonympäristö
Alueen luonnonympäristö on pääosin muokattua metsätalousaluetta. Pääasiallinen metsätyyppi on kangasmetsä. Puolukan ja mustikan suhteet vaihtelevat kohdittain maaperän vesitaloudesta ja kivisyydestä riippuen. Alavilla rannoilla painanteissa on rämeisyyttäkin. Luonnonympäristöä on tarkasteltu tehdyssä maastokatselmuksessa.
Enon länsiosan rantaosayleiskaavan luonto- ja maisemaselvitykset
Alueen luontoarvot on kartoitettu Enon länsiosan osayleiskaavatyön yhteydessä. Näitä ei ole ollut rantakaavaa laadittaessa saatavilla, mutta suunnittelualueelle ei kohdistu kaavamerkintöjä luonnonarvojen suhteen.
Rakennuspaikan siirron ja uuden kohdealueen ominaisuudet
Rakennuspaikan siirron kohdealue on pääosin jo rakennettua aluetta. Pihapiiriin on rakennettu jätevesijärjestelmät ja kaivo sekä laituri ym. Pihapiiri pohjoispuoli on varattu asuinrakennukselle. Sen sijainnissa maasto on muokattua
metsämaata istutetulla koivusekametsällä. Pihapiirin eteläpuolella maasto laskee, eikä ole soveltuva rakentamiseen. Kohdealueella ei havaittu suojeluarvoja.

Kuva 5. Nykyinen saunan rakennuspaikka (© MML). Kohde muutetaan ympärivuotiseksi asuinpaikaksi.
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1.7

Huomioitavat erityispiirteet ja suojelukohteet
Rakennettu ympäristö
Suunnittelualueella on rakennettuna sauna. Alueella tai lähistöllä ei ole suojeltuja rakennuksia tai rakennettua ympäristöä, joka vaikuttaisi kaavaratkaisuun.
Luonto, eläimistö, maisema
Suunnittelualueella tai sen vaikutusalueella ei ole yleiskaavassa osoitettuja tai
rekisteröityjä suojelualueita. Tilan alueella havaittiin maastokäynnillä luonnontilainen puro. Muita luonnonsuojelulain tai metsälain 10 §:n mukaisia kohteita
ei havaittu.
Muinaismuistot
Suunnittelualueella ei ole rekisteröityjä muinaismuistolain 295/1963 nojalla
suojeltuja kiinteitä muinaisjäännöksiä. Maastotarkistuksessa ei havaittu viitteitä muinaismuistolain tarkoittamista kohteista.
Pohjavedet ja vesistöt
Alue ei ole pohjavesialuetta. Suunnittelualue on Kaltimonjärven rannalla.

1.8

Ympäristön häiriötekijät
Alueella ei ole erityisiä häiriötä muodostavia tekijöitä eikä sellaisia kaavalla
osoiteta.

2. RANTA-ASEMAKAAVAN TAVOITTEET
2.1

Yleistavoite
Ranta-asemakaavan päätavoitteena on siirtää yksi RA rakennuspaikka uuteen
sijaintiin. Tällä mahdollistetaan olemassa olevan saunan rakennuspaikan kehittäminen ympärivuotiseksi rakennuspaikaksi.
Voimassa olevan yleiskaavan esittämä keskimääräinen yhden rakennuspaikan leveys pidetään likimain ennallaan, mutta rakennuspaikkaa muotoillaan
sisämaan suuntaan siten, että sille mahtuvat mm. tulotien kääntöpaikka, jätevesijärjestelmät ym.
Rakennusoikeutta lisätään vastaamaan paremmin nykyvaatimuksia.

2.2

Suunnittelutilanteen asettamat tavoitteet
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT 2017) ja Maakuntakaavassa asetetut tavoitteet
Valtakunnallisesti (VAT) tai maakuntakaavassa osoitettuja merkittäviä tavoitteita tai määräyksiä ei kohdistu alueelle.
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Voimassa olevan yleiskaavan asettamat tavoitteet
Suunnittelualueen ranta-asemakaavaa ohjaa oikeusvaikutteinen Enon länsiosan rantaosayleiskaava (vuodelta 2000) ja sen erityisesti mitoitukselliset tavoitteet ja määräykset siten kuin ne soveltuvat nykyaikaan.
2.3

Suunnittelualueen asettamat tavoitteet
Kaavassa on seuraavia yksilöityjä tavoitteita ja erityispiirteitä:
 Siirrettävä rakennuspaikka ei muuta yleiskaavassa osoitettua rantamitoitusta tai käyttötarkoitusta.
 Rakennuspaikan siirrolla ei muuteta kaava-alueen lähtökohtaisia maisemallisia vaikutuksia.
 Uusi osoitettava rakennuspaikka on Enon länsiosan rantaosayleiskaavan mitoituksen mukainen, eikä siten muuta yleiskaavan mitoitusta tai
maanomistajien (emätilojen) tasapuolista kohtelua.
 Rakennuspaikkakohtainen rakentamisen määrä on suurempi kun voimassa olevassa kaavassa, mutta vastaa nykyään tarvittavaa rakennusoikeutta.
 Rakentamista sopeutetaan alueen maisemaan määräyksin.

2.4

Ranta-asemakaavan tavoitteiden muuttuminen kaavaprosessin aikana
Kaavan yleistavoitteet ovat muodostuneet maanomistaja hakemuksesta käynnistää alueella ranta-asemakaava. Kaava on laadittu näiden tavoitteiden, rantamitoituksen, edeltävien myönnettyjen poikkeamisten ja neuvottelussa kaupungin kanssa esille tulleiden tavoitteiden pohjalta.
Kaavan tavoitteiden ei lähtökohtaisesti oleteta muuttuvan merkittävästi kaavaprosessin aikana.
Kaavaluonnos valmisteltiin ehdotukseksi poistamalla kaavamääräyksistä päällekkäisiä määräyksiä ja viittauksia mm. rakennusjärjestyksessä ja ympäristönsuojelumääräyksissä jo esitettyihin määräyksiin. Lisäksi kaavan teknisiä tietoja
päivitettiin. Vastaavat muutokset tehtiin kaavaselostukseen. Selostukseen liitettiin saatu palaute. Vastineita ei esitetä, sillä lausunnoissa ei ollut huomautettavaa kaavaratkaisuun.

3. RANTA-ASEMAKAAVAN SISÄLTÖ JA PERUSTELUT
3.1

Vaihtoehdot
Ranta-asemakaava koskee tilan Koivuranta 41-56 sisäisiä maankäytön uudelleen järjestelyä selkeiden tavoitteiden pohjalta. Kaavalle ei ole tarpeen esittää
vaihtoehtoja.
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3.2

Mitoitus
Voimassa oleva Enon länsiosan rantaosayleiskaava
Yleiskaavassa alueelle on osoitettu kaksi RA-rakennuspaikkaa tilan pohjoisosaan yhdeksi kortteliksi.
Kunkin rakennuspaikan kokonaisrakennusoikeus on 120 k-m2, josta lomaasunnolle saa käyttää enintään 75 k-m2. Rakennuksen, joka on enintään 80 km2 saa sijoittaa 25 metrin etäisyydelle rannasta. Rakennus, joka on yli 80 km2, tulee sijoittaa vähintään 40 metrin etäisyydelle rannasta. Enintään 25 k-m2
saunan saa kuitenkin sijoittaa vähintään 15 metrin etäisyydelle rannasta.
Voimassa oleva yleiskaava sallii rantavyöhykkeen M-alueille rakennettavaksi
vain maa- ja metsätaloutta palvelevia rakennuksia ja sen ulkopuolelle myös
haja-asutustyyppistä rakentamista.
Yleiskaavan läheisillä ranta-alueilla on myös ympärivuotista asutusta.
Ranta-asemakaavan mitoitus:
- Rakennuspaikkojen määrä ei muutu.
- Siirrettävän rakennuspaikan käyttötarkoitus muuttuu ympärivuotiseksi
(AO).
- Kaavalla hajautetaan kaavaratkaisun rakennuspaikkojen sijoittelua hieman, mutta kohdealueella on jo rantaa varaava rakennuspaikka.
- Vapaan rantaviivan määrä ei muutu oleellisesti.
- Rakentamisen määrä sopeutetaan pääasiassa voimassa olevaan rakennusjärjestykseen. Yhden RA-rakennuspaikan rakennusten yhteenlaskettu
kerrosala saa olla enintään 300 k-m2 ja AO-rakennuspaikan enintään 400
k-m2. Myös kerrosluku on rakennusjärjestyksen mukainen II.
- Maa- ja metsätalousalueen metsätalouteen tarvittava ja hajarakennustyyppinen rakennusoikeus poistetaan.

3.3

Ranta-asemakaavan kuvaus
Kaava muutetaan yhden RA rakennuspaikan sijainti (kuva 4) ja sen käyttötarkoitus muuttuu ympärivuotiseksi rakennuspaikaksi (AO).
Sekä RA- ja AO-rakennuspaikan rakennusoikeutta tarkistetaan siten, että uudisrakentaminen vastaa enemmän tämän päivän rakentamisedellytyksiä. Tilan
kokonaisrakennusoikeus nousee yhteensä 240 k-m2:sta yhteensä 700 k-m2:iin
(300 + 400). Toisaalta muutosalueen maa- ja metsätalousalueen maa- ja metsätalouteen tarvittava sekä hajarakentamismahdollisuus poistetaan.
Yleiset määräykset vastaavat ajantasaistettuna likimain voimassa olevan
yleiskaavan määräyksiä. Tarpeettomista määräyksistä luovutaan, mutta rakennuspaikan maisemaa varjelevia määräyksiä lisätään.
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3.4

Aluevarausten ja kaavamääräysten perustelut maankäyttöluokittain
3.4.1 Asuntoalueet
AO-1
Erillispientalojen korttelialue, jonka rakennusoikeus on
400 k-m2.
Alue varataan erillispientaloille. Yhden rakennuspaikan rakennusten yhteen-laskettu kerrosala saa olla enintään 400 k-m2.
Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden yksiasuntoisen ympärivuotisen asunnon, enintään 30 k-m2 laajuisen rantasaunan
sekä tarpeelliset talousrakennukset. Sauna tulee sijaita vähintään 15 metrin etäisyydellä rannasta ja muut vähäistä suuremmat rakennukset vähintään 40 metrin etäisyydellä vesirajasta.
Kerrosluku on rakennusjärjestyksen mukaisesti II.
RA-1

Loma-asuntojen korttelialue, jonka rakennusoikeus on
300 k-m2.
Alue varataan loma-asunnoille. Yhden rakennuspaikan rakennusten yhteen-laskettu kerrosala saa olla enintään 300 k-m2.
Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden yksiasuntoisen lomaasunnon, enintään 30 k-m2 laajuisen rantasaunan sekä tarpeelliset talousrakennukset. Sauna tulee sijaita vähintään 15 metrin
etäisyydellä rannasta ja muut vähäistä suuremmat rakennukset
vähintään 40 metrin etäisyydellä vesirajasta. Kerrosluku on rakennusjärjestyksen mukaisesti II.
Muilta osin rakentamisessa noudatetaan kaupungin rakennusjärjestystä.

3.4.2 Maa- ja metsätalousalueet
M-1

3.5

Maa- ja metsätalousalue. Ei rakennusoikeutta.
Alue on tarkoitettu maa- ja metsätalouden harjoittamiseen. Alueella ei ole rakennusoikeutta.

Liikenne
Ruohosuontien liikenne on vähäistä ja liittyy pääasiassa alueen asutukseen ja
loma-asutukseen. Kaava-alueen liikenne tapahtuu omaa kiinteistön sisäistä
pitkin. Erityisiä liikenneturvallisuuteen vaikuttavia muutoksia ei tapahdu. on
loma-asutukseen liittyvää liikennettä.

3.6

Yhdyskuntatekninen huolto
Suunnittelualueelle ei rakenneta kunnallista teknistä huoltoa. Vettä käyttävät
rakennukset ja asuinrakennukset liitetään jätevesien käsittelyjärjestelmiin.

KOIVURANNAN RANTA-ASEMAKAAVA, kaavatyö 1750
Joensuu (167), Enon kylä (436), tila Koivuranta 41-56

Suunnittelu Haltilahti
14.8.2019

16

___________________________________________________________________________________________________________________________

3.7

Suojelu
Kaavassa osoitetaan puronvarsi luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeäksi alueeksi (luo). Kaava lisää luonnonsuojelullisia velvoitteita alueella.

4. RANTA-ASEMAKAAVAN VAIKUTUKSET
4.1

Yleistä vaikutusten selvittämisestä
Enon länsiosan rantaosayleiskaavan laadinnan yhteydessä on selvitetty kaavan toteutuksen ympäristövaikutukset yleiskaavan laadinnan edellyttämällä tavalla. Nyt tehtävää ranta-asemakaavan muutosta varten on maastossa tehty
uusi maastotarkistus (Suunnittelu Haltilahti 2016).
Ranta-asemakaavassa vaikutuksia selvitetään ja verrataan pääasiassa voimassa olevaan Enon länsiosan rantaosayleiskaavaan ja sen maankäytön ratkaisuihin sekä osoitettuun mitoitukseen ja rakentamiseen.

4.2

Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja -ympäristöihin
Vaikutukset lähialueiden asukkaiden kannalta
Kaavan toteutuksesta ei aiheudu suunnittelualueen ulkopuolelle lisääntyviä
merkittäviä haitallisia vaikutuksia sillä voimassa olevan kaavan mukaisia rakentamiseen osoitettujen alueiden määrää ei muuteta. Rakennuspaikat eivät
lähene naapureiden rakennuspaikkoja siten, että häiriötä syntyisi.
Vaikutukset suunnittelualueen nykyisten ja tulevien asukkaiden kannalta
Alue on saunaa lukuun ottamatta rakentamaton. Siirrettävä rakennuspaikka
osoitetaan olemassa olevan saunan rakennuspaikan kohdalle. Rakennusoikeuden nosto mahdollistaa palvelutason kohoamisen tämän päivän laatutasolle. Yhden rakennuspaikan käyttötarkoituksen muutos ympärivuotiseen asumiseen (AO) lisää alueelle asukkaita.
Vaikutukset terveyteen ja sosiaalisiin oloihin
Kaava ei ole vaikutuksia alueen terveydellisiin tai sosiaalisiin oloihin.

4.3

Vaikutukset työllisyyteen, elinkeinoelämään, palveluihin ja yleisiin virkistysalueisiin
Alueella ei ole nykyisellään työpaikkoja, elinkeinoelämää tai palveluita. Kaavalla ei myöskään mahdollisteta näitä. Kaavalla ei ole vaikutusta alueen virkistysmahdollisuuksiin.

4.4

Vaikutukset maa- ja kallioperään, veteen ja ilmastoon
Vaikutukset maa- ja kallioperään
Rakennuspaikat sijaitsevat hiekkaisella ja kivisellä moreenimaalla. Kaavalla ei
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ole suoranaisia muuttuvia vaikutuksia maa- tai kallioperään, mutta maansiirtotyöt ovat vähäisempiä uudella rakennuspaikalla sillä se on jo osin rakennettu.
Vaikutukset pintavesiin
Alueen pintavedet virtaavat läheiseen Kaltimonjärveen. Rakentamisella ei ole
muuttuvia vaikutuksia vesistön laatuun. Kaltimonjärven vedenpinnan korkeusvaihtelut on huomioitu kaavassa osoitetulla rakentamiskorkeudella.
Vaikutukset pohjavesiin
Rakentamisella ei ole merkittävää vaikutusta pohjaveteen, sillä jätevesihuoltoa
ohjataan mm. kaavamääräyksin.
Vaikutukset ilman laatuun ja ilmastoon
Ranta-asemakaavan toteuttamisella ei ole merkittäviä vaikutuksia ilman laatuun tai ilmastoon.
4.5

Vaikutukset kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen, luonnonmaisemaan ja luonnonvaroihin sekä ekologiseen kestävyyteen
Kaavassa osoitetaan puronvarsi luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeäksi alueeksi (luo). Kaava edistää luonnonsuojelullisia tavoitteita/velvoitteita
alueella.
Kaavaan on lisätty määräykset 15 metrin luonnontilaisesta ranta-alueesta ja
RA-alueen luonnontilaisen kasvipeitteen säilyttämisestä. Näillä sovitetaan lisättyä rakentamisen määrää mm. alueen maisemaan. Kaavalla ei ole vaikutuksia alueen luonnonvaroihin tai ekologiseen kestävyyteen.

4.6

Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen
Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen
Alueen yhdyskuntarakenne on muodostunut ja kiinteytynyt viimeistään voimassa olevan yleiskaavan myötä. Kaava siirretään yksi rakennuspaikka uuteen sijaintiin, mutta yhdyskuntarakenne ei käytännössä muutu.
Yksi lomarakennuspaikka muutetaan ympärivuotiseksi asuinpaikaksi. Toisaalta haja-asutusluonteisesta rakentamisesta luovutaan M-alueella, mikä toisaalta vähentää kaavan vaikutuksia yhdyskunnan hajautumisen näkökulmasta.
Vaikutukset yhdyskunta- ja energiatalouteen
Kaavalla ei ole vaikutuksia alueen yhdyskunta- tai energiatalouteen. Kiinteistöille rakennetaan alueen sisäisiä kulkuyhteyksiä sekä yksityinen vesi- ja jätevesihuolto.
Liikenteelliset vaikutukset
Alueelle johtaa yksityisteitä. Niiden pituus eivät muutu kaavassa. Alueelle saavutaan pääasiassa autoillen. Liikenne tulee olemaan edelleen yksityishenkilöiden ns. normaalia loma-asumiseen ja asumiseen liittyvää autoilua. Liikennemäärät eivät tule muuttumaan oleellisesti.
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4.7

Vaikutukset kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön
Vaikutukset kaupunki- ja taajamakuvaan sekä rakennettuun maisemaan
AO-rakennuspaikka on jo osin rakennettu. RA-rakennuspaikka rakennetaan
maanomistajan tarpeiden mukaan. Rakentamisen määrä on suurempi kuin
voimassa olevassa kaavassa. Rakentaminen sulautuu uudella rakennuspaikalla loivempaan rinteeseen paremmin kuin lähtöpaikalla sekä on suojaisemmassa sijainnissa. Rantaan tulee jättää 15 metrin kaista puustoista luonnontilaista aluetta, jolla suojataan alueiden rantamaisemaa. Lisäksi rakennuspaikan maaston luonnollisen maaston säilyttämisestä annetaan määräys.
Uuden rakennuskannan sopeuttamista ympäristöön määrätään kaavamääräyksin ja sitä valvoo Joensuun kaupungin rakennusvalvonta mm. rakennuslupavaiheessa.
Vaikutukset kulttuuriperintöön ja muinaismuistoihin
Alueella ei ole kulttuuriperintö- tai muinaismuistokohteita, joihin kohdistuisi vaikutuksia.
Vaikutukset rakennettuun kulttuuriperintöön ja -ympäristöön
Alueella ei ole merkittävää rakennettua kulttuuriperintöä tai rakennettua ympäristöä, joihin kohdistuisi vaikutuksia.

4.8

Ranta-asemakaavan vaikutukset työlle asetettuihin tavoitteisiin
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT)
Alueella ei ole valtakunnallisesti arvokkaita kohteita, joihin kohdistuisi vaikutuksia.
Maakuntakaavalliset ja yleiskaavalliset tavoitteet
Kaavasuunnittelun lähtökohtina ovat olleet voimassa olevat yleiskaavat, eli
maakuntakaava ja Enon länsiosan rantaosayleiskaava. Maakuntakaavallisia
tavoitteita ei ole osoitettuna alueelle. Enon länsiosan rantaosayleiskaavan
suhteen ranta-asemakaava noudattaa edelleen yleiskaavan mitoitusta. Rakennuspaikkojen ryhmittely ja yhden rakennuspaikan käyttötarkoitus muuttuu.

4.9

Ranta-asemakaavan muut merkittävät tai haitalliset vaikutukset
Ranta-asemakaavalla ei ole muita merkittäviä tai haitallisia vaikutuksia.

4.10

Ranta-asemakaavan oikeusvaikutukset
Voimassa oleva Enon länsiosan rantaosayleiskaava on vahvistettu oikeusvaikutteisena. Laadittava oikeusvaikutteinen ranta-asemakaava korvaa alueellaan voimassa olevan osayleiskaavan.
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Ranta-asemakaavan perusteella voidaan myöntää suora rakennuslupa kaavan ja Joensuun kaupungin rakennusjärjestyksen mukaiseen rakentamiseen.

5. SUUNNITTELUVAIHEET
5.1

Kaavaprosessin suunnittelu- ja käsittelyvaiheet
Alla esitetään ranta-asemakaavan suunnittelun ja käsittelyn vaiheet ajallisessa
järjestyksessä.
 Kaavoittaja, ELY-keskus ja Joensuun kaupunki pitivät aloitusvaiheen viranomaisneuvottelun työneuvotteluna 31.10.2018.
 Ranta-asemakaavan vireilletulosta kuulutettiin 9.5.2019.
 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaluonnos ja kaavaselostus
ovat julkisesti nähtävillä 9.5.–3.6.2019. Tänä aikana osalliset saavat
lausua mielipiteensä.
 Kaavasta jätettiin vain viranomaislausuntoja, osalliset eivät jättäneet
mielipiteitä. Lausunnot ovat kaavaselostuksen liitteenä 3.
 Kaavaluonnos valmisteltiin ehdotukseksi vain vähäisin päivityksin.
 Kaavaehdotus on julkisesti nähtävillä __.__.–__.__.2019.
 Ranta-asemakaavan muutos tullee Joensuun kaupunginvaltuuston hyväksyntäkäsittelyyn vuoden 2019 aikana.
Joensuun kaupunginvaltuuston kaavaa koskevasta päätöksestä voi valittaa
Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.

6. RANTA-ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN
6.1

Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat ja toteutuksen seuranta
Rakentamisessa tulee noudattaa ranta-asemakaavan merkintöjä ja määräyksiä sekä Joensuun kaupungin rakennusjärjestystä. Toteuttamista valvoo rakennustarkastaja rakennuslupakäsittelyn yhteydessä.

6.2

Toteuttaminen ja ajoitus
Ranta-asemakaava toteutetaan sen laillistuttua maanomistajan tarpeiden mukaan.

Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto
Kunta

167 Joensuu Täyttämispvm

Kaavan nimi

Koivurannan ranta-asemakaava

16.08.2019

Hyväksymispvm

Ehdotuspvm

Hyväksyjä

Vireilletulosta ilm. pvm

Hyväksymispykälä

Kunnan kaavatunnus

1671750

Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]

5,4512

Generoitu kaavatunnus
Kaava-alueen pinta-ala [ha]

5,4512

Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]

Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]

Ranta-asemakaava

Rantaviivan pituus [km] 0,51

Rakennuspaikat [lkm]

Omarantaiset 2 Ei-omarantaiset 0

Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset 1 Ei-omarantaiset 0
Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [km²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [km² +/-]

Yhteensä

5,4512

100,0

700

0,01

5,4512

700

A yhteensä

0,9804

18,0

400

0,04

0,9804

400

0,5965

10,9

300

0,05

0,5965

300

3,8743

71,1

Aluevaraukset

P yhteensä
Y yhteensä
C yhteensä
K yhteensä
T yhteensä
V yhteensä
R yhteensä
L yhteensä
E yhteensä
S yhteensä
M yhteensä

3,8743

W yhteensä
Maanalaiset
tilat

Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [km²]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Yhteensä

Rakennussuojelu
Yhteensä

Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos
[lkm]

[k-m²]

[lkm +/-]

[k-m² +/-]

Kerrosalan muut. [km² +/-]

Alamerkinnät
Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [km²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [km² +/-]

Yhteensä

5,4512

100,0

700

0,01

5,4512

700

A yhteensä

0,9804

18,0

400

0,04

0,9804

400

AO

0,9804

100,0

400

0,04

0,9804

400

R yhteensä

0,5965

10,9

300

0,05

0,5965

300

RA

0,5965

100,0

300

0,05

0,5965

300

M yhteensä

3,8743

71,1

3,8743

M

3,8743

100,0

3,8743

Aluevaraukset

P yhteensä
Y yhteensä
C yhteensä
K yhteensä
T yhteensä
V yhteensä

L yhteensä
E yhteensä
S yhteensä

W yhteensä
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3. Ote Joensuun seudun yleiskaava 2020, seutuvaltuusto 2.12.2008
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1. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET
Kaavamuutos on aloitettu maanomistajan aloitteesta. Tavoitteena on siirtää
yksi RA-rakennuspaikka kiinteistön sisällä uuteen sijaintiin ja muuttaa se ympärivuotiseksi AO-rakennuspaikaksi.
Samalla päivitetään RA ja AO-tonttien laajuus vastaamaan nykyään tarvittavaa tonttikokoa ja rakennusoikeutta. Kaavamääräykset ajantasaistetaan.

2. ALUETTA KOSKEVAT SUUNNITELMAT, MÄÄRÄYKSET TAI SELVITYKSET
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 14.7.2017 (VAT)
Aluetta suunniteltaessa ja kaavoitettaessa ovat olleet voimassa edelliset valtakunnallisten alueiden käyttötavoitteet. Niiden käyttötavoitteiden huomioiminen on ratkaistu pääasiassa aluetta koskevassa maakuntakaavassa, yleiskaavan ollessa vuodelta 1999.
VAT 2017 mukaan valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet konkretisoituvat
vain valtakunnallisesti merkittävissä asioissa. Kaavamuutosta koskevia tavoitteita, joihin olisi suoraan sovellettavissa valtakunnallisia alueidenkäytön tavoitteita, ei ole. Vaikutukset yksittäiseen rakennushankkeeseen ja maankäyttöön muutoin välittyvät kaavoituksen kautta kaavoille laissa säädettyjen sisältövaatimusten rajoissa.
Maakuntakaava (OAS liite 1)
Alueella on voimassa seuraavat maakuntakaavat:
 Maakuntakaavan 1. vaiheen on valtioneuvosto vahvistanut alueelta
20.12.2007.
 Maakuntakaavan 2. vaiheen on ympäristöministeriö vahvistanut
10.6.2010.
 Maakuntakaavan 3. vaiheen on ympäristöministeriö vahvistanut
5.3.2014.
 Maakuntakaavan 4. vaiheen on maakuntavaltuusto hyväksynyt
26.5.2014.
Maakuntakaavoissa alueelle ei kohdistu merkintöjä tai varauksia.
Osayleiskaava (OAS liite 2)
Alueella on voimassa Enon kunnanvaltuuston 4.12.2000 § 75 hyväksymä
Enon länsiosan rantaosayleiskaava. Suunnittelualueeseen kohdistuu seuraavia varauksia:
 RA. Loma-asuntoalue. Kullekin rakennuspaikalle saa rakentaa yhden
kerrosalaltaan enintään 75 m2 suuruisen loma-asunnon, 25 m2:n
suuruisen rantasaunan sekä tarpeellisia talousrakennuksia siten, että
rakennusten rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään
120 m2. Vesikäymälöiden rakentaminen loma-asuntoihin on kielletty.
 M. Maa- ja metsätalousvaltainen alue. Alue on tarkoitettu pääsääntöisesti maa- ja metsätalouskäyttöön. Rantavyöhykkeellä, jonka sy-
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vyys on 200 metriä, on kielletty muu kuin maa- ja metsätaloutta varten tarpeellinen rakentaminen. Tältä vyöhykkeeltä on yleiskaavan mitoitusperusteiden mukainen (ranta)rakennusoikeus siirretty maanomistajakohtaisesti A-, RA- ja RM-alueille. Rantavyöhykkeen ulkopuolisia M-alueita voidaan maa ja metsätalouskäytön ohella käyttää rakentamiseen kunnan rakennusjärjestyksen määräyksiä ja rajoituksia
noudattaen.
A-alueista (asuntoalue) määrätään seuraavaa: Alue on tarkoitettu erillispientaloja ja maatilan talouskeskuksia varten. Rakennuspaikkojen enimmäismäärä on
tositettu A-merkinnän alapuolella olevalla luvulla. Rakennuspaikan vähimmäiskoko on 3000 m2, josta ympäristölautakunta voi erityisestä syystä myöntää poikkeamisen. A-alueen rakennusoikeutta ei ole määritetty kaavassa. A-alueelle ei
voi myöntää suoraa rakennuslupaa yleiskaavan perusteella.
Yleiskaavan tarkemmat rakentamista ohjaavat määräykset ovat liitteessä 2.
Seutukaava (OAS liite 3)
Alueella on voimassa seutuvaltuuston 2.12.2008 § 12 hyväksymä Joensuun seudun yleiskaava 2020. Seutukaavassa ei ole osoitettu alueelle sellaisia merkintöjä
tai varauksia, jotka ohjaisivat ranta-asemakaavan laatimista.
Asemakaava
Alueella ei ole asemakaavaa.
Muu ohjaus, päätökset ja selvitykset
Kaava-alueella ei ole voimassa MRL 132/1999 38 § tai 53 § mukaista rakennuskieltoa tai 128 § mukaista toimenpiderajoitusta.
Alueen luontoarvot on kartoitettu Enon länsiosan rantaosayleiskaavatyön
yhteydessä 1990-luvun lopussa. Luonnonympäristön on rakennuspaikan
kohdealueelta tarkastanut kaavamuutosta varten kaavoittaja (Suunnittelu
Haltilahti). Suojeltavia arvoja ei havaittu.
Kaltimojärven vedenkorkeus on periaatteessa säännöstelemätön. Keskivedenkorkeus on N2000 116,2 mmpy. Vaihteluväli on järvessä tavanomainen
ollen enimmillään keskivedestä noin 30 cm suuntaan tai toiseen.

3. KAAVAN OSALLISET
Kaavoitusmenettelystä ja vuorovaikutuksesta on säädetty MRL 132/1999 §:t
6 ja 62 sekä MRA § 30. Tämän asemakaavan erikseen mainittuja osallisia
ovat:
- Suunnittelualueen maanomistaAsemakaavaan liittyvät viranjat ja naapurit.
omaiset, mm.:
- Kunnan jäsenet
- Pohjois-Karjalan ELY -keskus
- Kyläyhdistys
- Museovirasto
- Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
- Joensuun kaupunki.

4. OSALLISTUMINEN JA KAAVOITUSMENETTELY

5. ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET
Kaavan vaikutuksia verrataan yleiskaavan muutosta ohjaavaan yleiskaavaan
ja mm. alueen ympäristöarvoihin ja nykyiseen maankäyttöön. Vaikutuksia arvioidaan ja esitetään kaavaselostuksessa. Arvioinnin kohteita ovat muun muassa: rakennettu ympäristö, kulttuuriympäristö, taajamarakenne, liikenne,
tekninen huolto, luonto ja luonnonympäristö ja maisema jne. (MRL
1999/132: 39 – 41 § ja MRA 1999/895: 1 §, 25 §).
Alueelle on laadittu ympäristöselvitykset Enon länsiosan osayleiskaavatyötä
varten sekä selvitystä varmentava maastokatselmus laadittavaa kaavamuu-
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tosta varten. Lähtökohtaisesti lisäselvitystarvetta ei havaita ja kaavan vaikutusten oletetaan olevan tavanomaisia.

6. TAVOITEAIKATAULU
VAIHE
Kaavatehtävän aloitus
Kaavaluonnosvaihe
Kaavaehdotusvaihe
kaavan hyväksyminen

TAVOITEAIKA
Kesä 2018
alkuvuosi 2019
kevät 2019
loppukevät 2019

7. YHTEYSTIEDOT JA PALAUTE
Kaavan laatimisesta vastaa
SUUNNITTELU HALTILAHTI
Jukka Haltilahti
ympäristö- ja maankäytönsuunnittelija, YKS 631
Hopantie 11, 81200 Eno
puh: 040 726 4535
suunnittelu.haltilahti@telemail.fi
Joensuun kaupungin yhteyshenkilö on
Maankäytön suunnittelija Vesa Huohvanainen
puh. 050 315 6521
vesa.huohvanainen@joensuu.fi
Osoite:

JOENSUUN KAUPUNKI / Kaavoitus
Muuntamontie 5
80100 Joensuu
kaavoitus@joensuu.fi

Palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, kaavaluonnoksesta sekä
mielipiteet asemakaavan nähtävilläolojen yhteydessä tulee osoittaa suullisesti tai kirjallisesti Joensuun kaupungin yhteyshenkilölle.
Muistutukset kaavaehdotuksesta tulee osoittaa kirjallisesti Joensuun kaupunginhallitukselle (kaavoitus@joensuu.fi ).
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OAS liite 1, sivu 1/1
Ote Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 4. -vaiheen kartasta
(maakuntavaltuusto hyv. 15.6.2015).

Kaavakarttaan on koottu kaikki edeltävät maakuntakaavan vaiheet.
Kaava-alueelle ei kohdistu merkintöjä tai määräyksiä.
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OAS liite 2, sivu 1/2
Ote Enon länsiosan rantaosayleiskaavasta tilan Koivuranta RN:o 41-56 kohdalta
(Enon KV hyv. 4.12.2000)
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OAS liite 2, sivu 2/2
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OAS liite 3, sivu 1/1
Ote Joensuun seudun yleiskaava 2020 Kaltimojärven alueelta.
(Seutuvaltuusto hyv. 2.12.2008)
Kaava-alueelle ei kohdistu merkintöjä tai määräyksiä.
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Lähettäjä:
Lähetetty:
Vastaanottaja:
Aihe:

Leinonen Jari
22. toukokuuta 2019 13:54
Kaavoitus JOE
Koivurannan ranta-asemakaava

Seurantamerkintä:
Merkinnän tila:

Seuranta
Merkitty

Ympäristönsuojelulla ei ole huomauttamista kaavaluonnoksesta.
Jari Leinonen
ympäristönsuojelupäällikö
Joensuun kaupunki
Muuntamontie 6
80100 Joensuu
050 3768584
jari.leinonen@joensuu.fi
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Lausunto
24.05.2019
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Joensuun kaupunki/Kaavoitus
PL 59
80101 JOENSUU

Viite

Lausuntopyyntö 9.5.2019

Asia

JOENSUU, Koivurannan tilan ranta-asemakaava (Ruohosuontie Kaltimojärven
rannalla)
Joensuun kaupungin kaavoitus pyytää Museoviraston lausuntoa Koivurannan tilan rantaasemakaavan luonnoksesta. Alue sijaitsee Kaltimonjärven rannalla noin 5 km Enon
taajamasta pohjoiseen. Maanomistajan tavoitteena on siirtää yksi yleiskaavassa tilalle
osoitettu RA-lomarakennuspaikka jo rakennetun saunan ja sen pihapiirin kohdalle ja
muuttaa rakennuspaikka ympärivuotiseksi.
Suunnittelualueella ei ole erityisiä rakennetun kulttuuriympäristön arvoja, eikä tunnettuja
kiinteitä muinaisjäännöksiä, joten Museovirastolla ei ole huomautettavaa rantakaavasta.

Tiedoksi

Yli-intendentti

Helena Taskinen

Intendentti

Marja-Leena Ikkala

Joensuun kaupunki/Pohjois-Karjalan museo
Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

PL 913, 00101 Helsinki, kirjaamo@museovirasto.fi, puh. 0295 33 6000, faksi 0295 33 6999, www.museovirasto.fi
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Museovirasto
PL 913
00101 Helsinki

Asiakirjan nimi:
Asiakirjan päivämäärä:

JOENSUU, Koivurannan tilan ranta-asemakaava (Ruohosuontie
Kaltimojärven rannalla)
24.05.2019

Diaarinumero:

MV/153/05.02.00/2019

Asiakirjan tunnus / Docid:

190973

Asiakirjan allekirjoittajat:

Intendentti, Marja-Leena Ikkala, Esittelijä, 24.5.2019 9:44:11, C=FI
Yli-intendentti, Helena Taskinen, Päättäjä, 24.5.2019 9:45:16, C=FI

Tarkistesumma:

FJIngetZoMbKYCydJmSDRgYYmgw=

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Museoviraston sähköisessä tietojärjestelmässä. Lisätietoja
Museoviraston kirjaamosta (0295 33 6000, kirjaamo@museovirasto.fi)

PL 913, 00101 Helsinki, kirjaamo@museovirasto.fi, puh 0295 33 6000, faksi 0295 33 6999, www.nba.fi
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Päiväys
Datum

Dnro
Dnr

28.5.2019

POKELY/
378/2019

JOENSUUN KAUPUNKI
Kaupunkirakennepalvelut
Muuntamontie 5
80100 JOENSUU
kaavoitus@joensuu.fi
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Viite / Hänvisning

Lausuntopyyntö 9.5.2019
Asia / Ärende

Lausunto Joensuun kaupungin Koivurannan ranta-asemakaavan kaavaluonnoksesta
Kaavatyön tavoitteena on laatia tilalle Koivuranta 167-435-41-56 rantaasemakaava, jossa Kaltimojärven rannalle osoitetaan yksi lomarakennuspaikka
(RA) sekä yksi ympärivuotinen asuinrakennuspaikka (AO). Enon länsiosan
osayleiskaavassa 2000 tilalle on osoitettu kaksi lomarakennuspaikkaa (RA). Kaavoitettava alue sijaitsee n. 4,8 km:n päässä Enon taajamasta.
Ranta-asemakaavan luonnoksessa osoitetun ympärivuotisen asuinrakennuspaikan
(AO) alueelle on 2000-luvun alussa luvitettu ja rakennettu sauna. Nyt laadittava
ranta-asemakaava ei muuta tilalle osoitettavien rantarakennuspaikkojen määrää
eikä siten myöskään osayleiskaavan mukaista rantarakentamisen mitoitusta.
Kaavoittaja on selvittänyt asemakaava-alueen luontoarvoja maastokatselmuksella,
jonka johtopäätös on, ettei alueella havaittu merkittäviä luontoarvoja lukuun ottamatta alueen pohjoisrajalla sijaitsevaa puroa (luo). Kaavoittaja toteaa kaavaselostuksessa, ettei asemakaavaa laadittaessa ollut käytettävissä osayleiskaavaa
varten tehtyä luontoselvitystä, mutta ettei osayleiskaavassa ole osoitettu alueelle
merkittäviä luontoarvoja. ELY-keskus on tarkistanut osayleiskaavan luontoselvityksen, jonka mukaan asemakaavan alueelta ei ole löytynyt selvityksen ajankohtana (1998-99) puron lisäksi muita suojeltavia luontoarvoja.

Irma Mononen
Yksikön päällikkö, luonto- ja alueidenkäyttö -yksikkö
Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue

Tarja Pirinen
Maankäyttöasiantuntija
Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue
(SHe)
POHJOIS-KARJALAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Kutsunumero 0295 026 000
Kauppakatu 40 B
PL 69
www.ely-keskus.fi/pohjois-karjala
Joensuu
80101 Joensuu
Faksi (013) 123 622
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Lähettäjä:
Lähetetty:
Vastaanottaja:
Aihe:

Heikura Henri (ELY) <henri.heikura@ely-keskus.fi>
31. toukokuuta 2019 10:48
Kaavoitus JOE
Lausunto Koivurannan tilan 167-436-41-56 ranta-asemakaava, luonnos

Seurantamerkintä:
Merkinnän tila:

Seuranta
Valmis

Hei,
Otsikossa mainittu kaavahanke sijaitsee kaukana maanteistä ja kaavamuutoksen vaikutukset ovat vähäiset. Tästä
syystä Pohjois-Savon ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri –vastuualueella ei ole lausuttavaa asiaan.
Lausuntopyyntöä kaavaehdotuksesta ei ole tarpeen lähettää Pohjois-Savon ELY-keskuksen liikennevastuualueelle.
Ystävällisin terveisin,
Henri Heikura
Liikennejärjestelmäasiantuntija
henri.heikura@ely-keskus.fi
0295 016 009, vaihde 0295 026 500
Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue
Pohjois-Savon ELY-keskus
Kallanranta 11, PL 2000, 70101 Kuopio
www.ely-keskus.fi/pohjois-savo
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