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Joensuu seudun yleiskaava 2020:n alue 

YLEISKAAVA 

KOKO JOENSUUN 

ALUEELLA 



Joensuu 

Kontiolahti 

Liperi 

Joensuu seudun yleiskaava 2020: Ydinalue 



Säteittäinen 

nauhakaupunki 

Kasvu sisäänpäin 
erityisesti Penttilä  

keskusta, Niinivaara, Rantakylä 

Joensuu seudun yleiskaava 2020: Kasvusuunnat 



Arvioitu rakentamisen määrä koko kaupungissa 

Joensuu as/v asukasta as/5v asukasta as/20v asukasta Asukkaita uusissa asunnoissa

AO 130 455 650 2275 2600 9100 3,5 as/asunto (arvio)

AR 50 125 250 625 1000 2300 2,3 as/asunto (arvio)

AK 200 400 1000 2000 4000 7200 1,8 as/asunto (arvio)

YHT 380 980 1900 4900 7600 18600 2,4 as/asunto (keskiarvo)

Arvioitu rakentamisen määrä keskeisellä alueella 

• kantakaupunki – Reijola – Niittylahti 

Ydinalue as/v asukasta as/5v asukasta as/20v asukasta

AO 110 385 550 1925 2200 7700

AR 45 113 225 563 900 2070

AK 195 390 975 1950 3900 7020

YHT 350 888 1750 4438 7000 16790



YLEISKAAVA 2020: 

Pientaloalueitten tontinluovutus  

Joensuun kaupungin ydinalueella 



Joensuun seudun yleiskaava: Kaksi toteutusesimerkkiä 

PILKKO 

KARHUNMÄKI- 

REIJOLA 



PILKKO JA KARHUNMÄKI-REIJOLA  

• Molemmat yleiskaavan mukaisia, pientalovaltaisia uudisalueita  

     lähellä Joensuun kantakaupungin aluetta  

• Pilkko Joensuun ja Kontiolahden alueilla, etäisyys keskustaan 4,5 km 

• Karhunmäki-Reijola Joensuun alueella, etäisyys keskustaan 5,0 km 

PILKKO 

• Hyvän kysynnän aluetta 

• Alueen tonttitarjonta vähenemässä, epävarmuutta 

• Kunnan puolella vain yksityistä maanomistusta 

• Kaupunki hankkinut merkittävän osuuden maanomistuksesta puolellaan 

• Palvelut järjestettävissä koko alueelle kaupungin toimesta 

• Ei yhteisymmärrystä etenemisestä, odottelee yhteistä periaatepäätöstä 

KARHUNMÄKI-REIJOLA 

• Hyvän kysynnän aluetta 

• Tontinluovutuksessa pitkä näkymä tulevaisuuteen 

• Kaupunki hankkinut määräävän aseman maanomistajana 

• Lähipalvelut järjestetään Reijolaan nojaten  (entistä Pyhäselkää) 

• Tontinluovutus ajoitettu ja laajat alueet asemakaavoitusvaiheessa 

Joensuun seudun yleiskaava: Kaksi toteutusaluetta 



Mulo 

2030-luvulla 

Karhunmäki  

(2010-) 

Haapaniemi  

(2025-) 

Haapajoki 

(2014-2024) 

Niittylahti I  

(2010-15) 
Niittylahti II  

(2016-) 

Repomäki  

(2020-) 

Kettukallio  

(2011-12) 

Reijolan suunta, eteneminen 2010-30 



Joensuun seudun yleiskaava: Kaksi toteutusesimerkkiä 

PILKKO 



PILKKO: Koulupalvelut Yläkoulu 15 km (Kontiolahti) 



Joensuun kaupungin esitys Pilkosta 

syksy 2011 



Joensuun kaupungin esitys Pilkosta 

syksy 2011 

Toteuttamisen kustannusten jako 
 

Maanhankintakustannukset 
• kumpikin vastaa omalla alueellaan 

 

Suunnittelun kustannukset  
• jaetaan kuntien kesken puoliksi tai hyödyn 

suhteessa 
 

Kuntatekniikan toteuttamisen kustannukset 
• uuden kokoojakadun kustannukset jaetaan 

kuntien kesken puoliksi tai hyödyn suhteessa 
• kevyen liikenteen rautatiealikulun kustannukset 

jaetaan kuntien kesken puoliksi tai hyödyn 
suhteessa 

• Joensuun Vesi vastaa vesihuollon toteuttamisen 
kustannuksista koko alueella TAI 

• alueen vesihuolto liitetään Joensuun Veden 
verkostoon ja kummankin kunnan 
vesihuoltolaitos vastaa kustannuksista omalla 
alueellaan  

 

Ylläpidon kustannukset 
• kumpikin kunta vastaa kuntatekniikan ylläpidon 

kustannuksista omalla alueellaan   
 

Kuntatekniikan omistus 
• kumpikin kunta omistaa alueellaan olevan 

kuntatekniikan 

Palveluiden kustannusten jako 
 

Joensuun kaupunki järjestää alueen  
• sosiaali- ja terveyspalvelut  
• päivähoito- ja esi- ja peruskoulupalvelut  
 

Kumpikin kunta järjestää muut kunnalliset palvelut oman 
hallinnollisen alueensa asukkaille kohdealueella. 
 

(Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen perustuu 
Joensuun ja Kontiolahden väliseen sopimukseen, joka tulee 
voimaan 1.1.2013.) 

 

Päivähoito- ja esi- ja peruskoulupalveluiden järjestämisen 
kustannusten laskennassa huomioidaan Joensuulle 
aiheutuva kokonaiskustannus palvelun järjestämisestä 
yhtä lasta kohti. Laskennassa huomioidaan kuntien 
saamat valtionavustukset tai korvaukset. Koulukuljetusten 
järjestämisen kustannus kuuluu lapsen kotikunnalle.  
 

Kaupungille maksettava korvaus määräytyy vuosittain 
palveluita käyttävien kontiolahtelaisten lasten lukumäärän 
mukaan. Määrän laskennan tapa sovitaan tarkemmin. 
 

Palveluita käyttävien kontiolahtelaisten perheiden oma 
kustannusvastuu määräytyy samoin periaattein kuin 
kohdealueen joensuulaisten asukkaiden (esim. päivähoito, 
iltapäiväkerhot tms.). 
 



Pilkko SWOT 



Kontiolahden vastaesitys Pilkosta 

syksy 2011 

Pilkon alueen kehittäminen 
 

• alueen toteuttaminen voidaan antaa kokonaisuudessaan Joensuun kaupungille 
• Kontiolahden kunnalle Pilkon alue ei ole strategisesti merkittävä  
 

• teemme asemakaavan yhdessä ”Marjala-Onttola-Pilkko-Puntarikoski -kaavan pohjalta” 
• kumpikin kunta hyväksyy omalta osaltaan asemakaavan  

 

• koko alueen toteutumisvastuu annetaan kaupungille 
• kaupunki ostaa myös kunnan puolelta asemakaavoitettavat alueet itselleen 
• kaupunki hinnoittelee asemakaavatontit ja hoitaa niiden myynnin 
• tonttituloilla kaupunki rahoittaa kunnallistekniikan rakentamisen 

 

• kaupunki luovuttaa kunnan puoleiset katualueet ja puistot kunnalle ilman erillistä korvausta 
• kunta huolehtii em. alueiden kunnossapidosta 
 

• Joensuun Vesi rakentaa vesi- ja viemäröintiverkot, perii liittymismaksut ja myöhemmin myös 
vuotuiset kulutusmaksut myös Kontiolahden kunnan puolella olevilta alueilta.  

 

• asukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelut hoidetaan yhdessä  
• koulu- ja päivähoitoasiat selvitetään erikseen  
  
Kontiolahti 16.9.2011 
 



3 Kaavarunkovaihtoehtoa  

• VE1 “LÄHTÖTILANNE” 
+ 1700 asukasta, AO -tontteja 400, AP -tontteja 130 

• VE2 “TIIVISRAKENTAMINEN” 
+ 2010 asukasta, AO -tontteja 470, AP -tontteja 130 

• VE 3 “MAKSIMIRAKENTAMINEN” 
+ 2500 asukasta, AO –tontteja 450 , AP-tontteja 350 

 



 



 





Yhteenvetoa haastatteluista 
Yleinen tarkastelunäkökulma: 

 Kaikki vaihtoehdot  mahdollisia, mutta V2 realistisin 

Palvelut: 

 Kuntien välistä yhteistyötä tehdään, mutta konkreettisiin asioihin vaikea päästä kiinni 

 Pilkon rakentaminen vaatisi kaikissa vaihtoehdoissa ainakin koulun ja yhden suuren päiväkodin. Nyt 

tilat Joensuussa (sekä Kontiolahdella) täynnä.  

 Pilkko edellyttää palveluiden rakentamista yhteistyössä Kontiolahden ja Joensuun kanssa 

 Pilkon kohdalla pitäisi olla suunnitelma, jossa palvelut ja kaavoitus sekä rakentaminen katsottaisiin 

yhdessä, ettei jouduta myöhemmin tekemään kalliita väliaikaisratkaisuja ja liian pieniä yksiköitä. 

Alueen profiili: 

 Paljon vetovoimatekijöitä mm. julkisten ja kaupallisten palveluiden läheisyys, Joensuun keskustan 

läheisyys, mahdollisuus ”maaseutumaiseen” asumiseen, liikunta- ja virkistysmahdollisuudet 

Joukkoliikenne: 

 Riittääkö volyymi? Selvitettävä tarkemmin, riippuuu asukasmäärästä 

Toteuttamisaikataulu ja hidasteet: 

 Realismia olisi aloitus 3-5 vuoteen, mutta tämäkin tiukka 

 Pilkon alue kriittisempi Joensuulle, Kontiolahdella kaavoitusprosessit muualla 

 Maanomistus Kontiolahden puolella yksityisillä, ei halua lunastuksiin, mielenkiinto muualla 

 Pilkon alueen maaperä voi muodostua ongelmaksi? 

Löytyykö kuntien välillä yhteistä tahtotilaa kuntarakenneuudistuksen keskellä? 



YLEISKAAVA 2020 JA KUNTALIITOKSET 

Mikä ei muuttunut? 

1. Asumisen kysyntä suuntautuu edelleen 

• Joensuun kantakaupungin alueelle 

• Joensuun kantakaupungin välittömään läheisyyteen 

• 15 km säde Marttakahviosta… 

• Ylämylly, Reijola-Niittylahti, Lehmo 

• haja-asutusalueet samalla etäisyydellä 

• Pilkko myös vahvan kysynnän aluetta 

 

2. Jäljelle jääneet kuntarajat ovat edelleen jyrkkiä 

• palveluiden järjestäminen yli rajan? 

• alueiden yhteinen suunnittelu ja toteutus? 

• kuntien itsenäisyys: ei pakkoa toimia yhdensuuntaisesti 

• kasvava alue kuuluu kolmelle isännälle 



Kiitos 

mielenkiinnosta!  



KARHUNMÄKI - REIJOLA: Koulupalvelut 


