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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.

