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4. vaiheen tilannekatsaus  
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Pasi Pitkänen, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 



Maakuntakaavan 4. vaihe eteneminen 

 MKH päätti käynnistää mk 4. vaiheen laadinnan 17.12.2012 

 Aloitusvaihe (lähtökohdat, osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS, selvityksiä), OAS 

hyväksytty MKH 17.6.2013 

 Tavoitevaihe (tavoitteiden määrittelyä, selvityksiä), Tavoitteet kirjattu selvityksiin ja 

kaavaselostukseen  

 

 Luonnosvaihe (nähtävillä olo 16.6.-5.9.)  

 

 Ehdotusvaihe (nähtävillä olo helmikuu-maaliskuu 2014, täydentävät selvitykset) 

 Hyväksyminen (kevään 2015 maakuntavaltuusto) 

 Vahvistusmenettely (keskimääräinen vahvistamisaika YM:ssä noin 1 vuosi) 



Maakuntakaavan 4. vaihe / luonnosvaiheen tilannekatsaus 

Luonnosvaiheen keskustelut & palaute (toukokuun loppu – syyskuun alku): 

 

 Maakuntahallitus hyväksyi 26.5.2014 maakuntakaavaluonnoksen ja päätti asettaa sen nähtäville ja pyytää 

siitä lausunnot 

 

 Maakuntavaltuuston evästyskeskustelu ja työryhmät 10.6.2014 

 Työryhmätyöskentely sekä yleiskeskustelu 

 2 ryhmäpontta  

 

 Työneuvottelu ympäristöministeriön edustajien kanssa 11.6.2014 

 

 Luonnosvaihe nähtävillä ja lausunnoilla (16.6. – 5.9.2014) 

 Kaikkiaan saatiin 51 kpl lausuntoja ja muistutuksia 

 Yhteydenottoja puhelimella tai keskusteluja maakuntaliitolla (kymmenkunta kpl) 

 Osallistuminen mm. Liperin kunnan järjestämään moottorirata keskustelutilaisuuteen Ylämyllyllä  

 Yhteydenpito tiedotusvälineiden edustajien kanssa  

 

 Seudulliset tai kunnalliset maakuntakaavan esittely- / keskustelutilaisuudet järjestettiin elokuussa  

 kaikkiaan 7 eri tilaisuutta, joissa kussakin 7-21 osallistujaa/tilaisuus 

 

 Maakuntakaavatyöryhmä + työneuvottelu ympäristöministeriössä 24.9.2014 

 



Pohjois-Karjalan 

maakuntakaavan 4. vaiheen 

luonnoksen palaute 

 Palautetta yleisesti 

maakuntakaavan 4. vaiheesta 

erittelemättä eri teemoja 

 

 Vaikutusten arviointi 

 Kaavan luettavuuden ja 

ymmärrettävyyden parantaminen 

 Olemassa olevia suunnitelmia 

mukaan selostukseen ja 

huomioitavaksi lisää 

 Kulttuuriympäristöasioita 

huomioitava paremmin 

 Maakunnan etu turvattava 

ratkaisussa, mahdollistava 

kaava, valkoiset alueet 

 Liikennejärjestelmien sujuvuus 

elinkeinoelämän kannalta  

 

 

 

 

 



Yhdyskuntarakenne – Kauppa – Ampumarata  

 

 

 

 

 

 

 

Pohjois-Karjalan 

maakuntakaavan 4. vaiheen 

luonnoksen palaute 



Yhdyskuntarakenne – Kauppa – Ampumarata  

Kontiorannan varuskunta-alue , AH stadionin ympäristö ja Kontioniemi 

 

 

 

 

 

 

 

Pohjois-Karjalan 

maakuntakaavan 4. vaiheen 

luonnoksen palaute 

Maakuntakaavalliset kysymykset alueella: 

 Matkailupalvelujen alueen kehittäminen 

(tarkemman suunnittelun kautta) 

 Ampumahiihtostadionin toiminnan 

turvaaminen ja sen läheisten alueiden 

virkistyskäyttö (ladut, huoltoalueet, paikoitus) 

 Uusien taajamatoimintojen alueiden 

osoittaminen entisen varuskunta-alueen 

pohjoisosassa 

 Virkistys- ja ulkoilualueet / viheryhteydet 

alueella ja alueelta 

 Ampumaratakysymys (käsitellään omana 

kohtana) 



Yhdyskuntarakenne – Kauppa – Ampumarata  

 

 

 

 

Pohjois-Karjalan 

maakuntakaavan 4. vaiheen 

luonnoksen palaute 

Maakuntakaavalliset kysymykset: 
 Yhdyskuntarakenteen tiiveys & uusien 

asuntoalueiden tarve ja mitoitus Joensuun 

kaupunkiseudulla ”realistisesti” 

 Liikenteelliset vaikutukset ml. joukkoliikenne 

 Tavoitteet & kaavaratkaisut 

 Maankäytön strategiset ratkaisut seuraaville 

vuosikymmenille (kaupunkiseudun vetovoimatekijä 

ml. virkistys- ja ulkoilu, maa- ja metsätalous, 

pohjavesi, harjut, rannat) 

Jaamankangas / palautetta 
 



Yhdyskuntarakenne – Kauppa – Ampumarata  

 

 

 

 

Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 

4. vaiheen luonnoksen palaute 

Maakuntakaavalliset isot tavoitteet: 

 Yhdyskuntarakenteen tiiveys & uusien 

asuntoalueiden tarve ja mitoitus Joensuun 

kaupunkiseudulla ”realistisesti” 

 Liikenteelliset vaikutukset ml. joukkoliikenne 

 Tavoitteet & kaavaratkaisut 

 Viherrakenne ja reitit osana yhdyskuntarakennetta 



Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 

4. vaiheen luonnoksen palaute 

 Väestömitoitus / kaavaratkaisut 

 VAT Taajamien eheyttäminen ja 

olemassa olevan 

yhdyskuntarakenteen hyödyntäminen 

 Uusien taajama-alueiden 

osoittamiselle pitää löytyä erityiset 

perusteet 

 Joensuun kaupunkiseudulla ollaan 

osoittamassa merkittäviä uusia 

taajama-alueita vaikka 

kokonaisuutena taajama-alueiden 

pinta-alaa ollaan vähentämässä 

 Tavoitteena kaupunkiseudulla max 

10 000 uutta asukasta vuoteen 2030 

mennessä 

 Kasvusta vähintään 80 % taajamiin 

(tällä hetkellä 78 % asukkaista 

taajamissa) 

 Joensuun kaupunkiseudun 

yhtenäinen taajamatoimintojen alue 

mahdollistaa keskimitoituksella (4,5 

asukasta / ha = Lehmon 

keskimääräinen toteuma) jo tuon 10 

000 uutta asukasta, mikäli 

rakentamattomat pientaloalueet 

rakennetaan 

 

 



Yhdyskuntarakenne – Kauppa – Ampumarata  

 

 

 

 

 

Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 

4. vaiheen luonnoksen palaute 

Maakuntakaavalliset kysymykset: 
 Kaupan ostovoiman kasvun perusteella 

laskettavan kaupan pinta-alakasvu & 

suuryksiköt ja muu kauppa 

 Keskusta-alueiden vetovoimaisuus 

 Kaupan kehittyminen maakunnassa 

tasapainoisesti 

 Nykyiset suuryksikköpaikat + Niirala 

 Uudet kme suuryksiköt 

 

 



Yhdyskuntarakenne – Kauppa – Ampumarata  

 

 

 

 

 

Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 

4. vaiheen luonnoksen palaute 

Maakuntakaavalliset isot tavoitteet: 

 Keskusta-alueiden vetovoimaisuus 

 Niirala osoitetaan ainoana voimassa olevaan 

maakuntakaavaan nähden uutena 

vähittäiskaupan suuryksikkönä! 

 Rajaliikenteen ostovoiman hyödyntäminen 

 

Niiralan alueen ja vt 9 varren kauppa 
 Vähittäiskaupan suuryksikkö + tilaa vaativan kaupan suuryksikkö  



Yhdyskuntarakenne – Kauppa – Ampumarata 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 

4. vaiheen luonnoksen palaute 



Yhdyskuntarakenne – Kauppa – Ampumarata 
 

 

 

Pohjois-Karjalan 

maakuntakaavan 4. vaiheen 

luonnoksen palaute 

Maakuntakaavalliset kysymykset: 

 Toimintojen saaminen kaupunkiseudulle, 

harrastajamäärät ja aluetalous merkittävää 

 Melun saaminen kuriin toiminnan edellytys 

 Huomioitava melualue suhteessa A 

alueeseen ja V alueeseen!  

 AH stadionin merkitsemistapa 

 



 KESKEISIÄ PALAUTTEEN PERUSTEELLA ESIIN NOUSSEITA KYSYMYKSIÄ / ASIAKOKONAISUUKSIA 

 Vaikutusten arviointi 

 Vaikutusten arviointi pitkälti tekemättä (kirjoittamatta)? 
 

 Viheryhteydet kaupunkiseudulla 

 Laajemmat perusteet merkinnöille? 

 Tarkemmat määrittelyt (ihmisten liikkumistarpeet ja ekologiset yhteystarpeet)? 
 

 Jaamankangas kokonaisuutena, seudullinen / maakunnallinen näkökulma 

 Luontoselvitys? 

 Kulttuuriympäristöselvitykset (arkeologinen)? 

 Strategiset maankäytön ratkaisut tehtävä (viheryhteydet/virkistysalueet/maa-ja metsätalousvaltaiset 

alueet/taajamatoiminnot/työpaikkatoiminnot/uusi tielinjaus, ampumarata, pohjavesialueet) 
 

 Kaupan ratkaisut / ohjaava mutta kasvun mahdollistava 

 Seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön koon alarajat (yleinen alaraja sekä alakeskukset)? 

 Tty osa-aluerajaus? 

 Keskustatoimintojen alueet ja niiden ulottuvuus? 

 Erikseen / yhdistetty km-1 ja kme Niiralaan? 
 

 Niiralan alueen rajaliikenteeseen tukeutuva kauppa 

 Vähittäiskaupan suuryksikön kaupan laatu ja enimmäismitoitus Niiralassa? 

 Toteutunut ja ennustettu rajaliikenne sekä sen aiheuttama ostovoiman lisäys? 

 Kaupan ja rajaliikenteen yhteensovittaminen mukaan lukien VT9 Onkamo-Niirala välisen tieosuuden 

uudet linjaukset? 
 

 Muuttuvan maankäytön alueet 

 Esimerkkinä Leinosenlammen itäpuoli, Jaamankangas (merkittävästi muuttuvilta osin)  

 Liikenteen, luonnonympäristön ja kulttuuriympäristöjen arvojen selvittäminen? 

 

 

 

 



Kiitoksia! 

Maakuntakaava-aineisto netissä: 

www.pohjois-karjala.fi/maakuntakaava4 


