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1. TIIVISTELMÄ
Asemakaavamuutos on käynnistynyt Lieksan kaupungin aloitteesta.
Kaavamuutos koskee Vehkakankaan kaupunginosan kortteleita 6–9
ja 1006. Kaavamuutosaluetta rajaavat Pielisentie, Kuhmonkatu ja
Koski-Jaakonkatu.
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa kaavamuutosalueella voimassa olevat asemakaavat yhdeksi asemakaavaksi, joka
vastaa alueen toteutunutta maankäyttöä ja ohjaa tulevaa rakentamista. Lisäksi asemakaavamuutoksella päivitetään kortteleita koskevat kaavamerkinnät ja -määräykset vastaamaan voimassa olevan
maankäyttö- ja rakennuslain sisältöä.
Kaavaprosessi
Kaavatyön vireilletulo, OAS ja kaavaluonnosvaihe
Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n mukainen kuulutus kaavan vireilletulosta julkaistiin kunnallisessa ilmoituslehdessä 7.3.2019.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä kaavaluonnos asetetaan nähtäväksi 7.3.–29.3.2019. Kaavaluonnoksesta pyydetään
tarvittavat viranomaislausunnot ja siitä voi jättää mielipiteen.
Kaavaehdotusvaihe
Laaditaan vastineet kaavaluonnoksesta annettuihin lausuntoihin ja
mielipiteisiin. Kaavaluonnos päivitetään asemakaavaehdotukseksi
saatu palaute huomioiden. Kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi arviolta kevään 2019 aikana. Kaavasta voi
jättää kirjallisen muistutuksen.
Kaavan hyväksyminen
Maankäyttö laatii vastineet kaavaehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin ja kaavaa voidaan päivittää ennen hyväksyntäkäsittelyä teknisluontoisesti ja vähäisesti. Asemakaava tullee kaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymiskäsittelyyn kevään 2019
aikana.
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2. LÄHTÖKOHDAT
2.1 Selvitys suunnittelualueen oloista
2.1.1 Alueen yleiskuvaus
Asemakaavan muutosalue sijaitsee Lieksan keskustan tuntumassa
Vehkakankaan (2.) kaupunginosassa. Kaavamuutosaluetta rajaavat
Pielisentie, Kuhmonkatu ja Koski-Jaakonkatu. Kaavoitettava alue
muodostuu viidestä lähes jo täysin rakentuneesta korttelista, joiden
yhteispinta-ala on 9,28 hehtaaria. Kaavamuutosalueella on noin 245
asukasta.

Kuva 1. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti Vehkakankaan (2.) kaupunginosassa.

2.1.2 Luonnonympäristö
Kaavamuutosalue on lähes täysin rakentunutta, eikä siellä ole luonnontilaista ympäristöä tai erityisiä luontoarvoja. Kaavamuutosalueen tontit ovat pääsääntöisesti hyvin hoidettuja. Niillä kasvaa koivuja, mäntyjä, kuusia, vaahteroita sekä erilaisia koristehavupuita ja
-pensaita. Kaavamuutosalue ei ole pohjavesialuetta.
Kaavamuutosalueen maanpinta on hyvin tasaista. Maanpinnan korkeus merenpinnasta vaihtelee kaavamuutosalueen sisällä 101,8–
103,5 metrin välillä. Kaavamuutosalueen maaperä on täytemaata
sekä silttiä ja silttistä hiekkaa.
2.1.3 Rakennettu ympäristö
Kaavamuutosalueella sijaitsee viisi lähes täysin rakentunutta korttelia, joiden rakennuskanta muodostuu eri-ikäisistä erillispientaloista sekä yhdistetyistä asuin- ja liikekerrostaloista. Lisäksi kaava-
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muutosalueella sijaitsee vilkkaassa käytössä oleva lasten liikennepuisto.

Kuva 2. Kaavamuutosalueella sijaitsee lasten liikennepuisto.

Korttelit 6–9

Kuva 3. Korttelissa 6 Kuhmonkadun varrella on vuonna 1989 rakennettu
asuinkerrostalo.

Korttelien rakennuskanta muodostuu vuosien 1908–2017 välillä rakennetuista 1–2-kerroksisesta erillispientalosta ja talousrakennuksista sekä kahdesta vuosien 1988–1989 välillä rakennetusta asuinkerrostalosta. Korttelin yleisimmät rakennustyypit ovat 1,5-kerroksinen rintamamiestalotyyppinen puuverhoiltu asuinrakennus sekä
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1-kerroksinen tiiliverhoiltu asuinrakennus.
Korttelien rakennusten julkisivumateriaaleina on käytetty pääosin
pysty- ja vaakalaudoitusta sekä tiiliverhoilua. Kortteleissa on myös
yksittäisiä rapattuja ja julkisivupaneloituja rakennuksia. Rakennusten julkisivuissa on käytetty sekä lämpimiä että kylmiä värejä. Korttelien rakennusten yleisin kattomuoto on harja- ja pulpettikatto,
mutta myös yksittäisiä tasa- ja aumakattoisia rakennuksia löytyy.
Rakennusten kattomateriaalina on käytetty peltiä ja huopaa. Kortteleissa ei ole suojeltuja rakennuksia.
Kortteli 1006
Korttelin rakennuskanta muodostuu vuosien 1920–2008 välillä rakennetuista 2–4-kerroksisista asuin- ja liiketoimintakäytössä olevista kerrostaloista sekä yhdestä 1,5-kerroksisesta erillispientalosta. Korttelissa sijaitsee myös talous- ja teollisuusvarastoja.
Korttelin rakennusten julkisivumateriaaleina on käytetty tiiliverhoilua, panelointia sekä pysty- ja vaakalaudoitusta. Rakennusten julkisivuissa on käytetty sekä lämpimiä että kylmiä värejä. Rakennusten
kattomuotona on käytetty harja- ja tasakattoa, mutta yhdessä vanhassa rakennuksessa on myös mansardikatto. Rakennusten kattomateriaaleina on käytetty peltiä tai huopaa. Korttelissa ei ole suojeltuja rakennuksia.

Kuva 4. Korttelissa 1006 on muun muassa 1920-luvulla rakennettu mansardikattoinen asuin- ja liikerakennus.

2.1.4 Maanomistus
Korttelialueet ovat pääosin yksityisessä omistuksessa. Kaupunki
omistaa kolme tonttia, joista kaksi on rakennettuja ja vuokrattuja.
Lisäksi kaupunki omistaa puistot ja katualueet.
2.1.5 Kulttuuriperintö, maisema ja kaupunkikuva
Kaavamuutosalueella ei ole tiedossa olevia muinaismuistokohteita
tai suojeluja rakennuksia, eikä alueella sijaitse valtakunnallisesti tai
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maakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä tai
arvokkaita maisema-alueita.
2.1.6 Liikenne ja väestö
Kaavamuutosalueen kokoojakatuja ovat Pielisentie ja Koski-Jaakon
katu. Suunnittelualueen tonteille liikennettä välittäviä katuja ovat
Kuhmonkatu, Tapionkatu, Jukolankatu, Pajakatu ja Otsonkuja.
Kaavamuutosalueella ei ole tehty liikennelaskentoja. Tilastokeskuksen kuntakohtainen ajoneuvojen määrä (30.9.2018) osoittaa, että
Lieksassa on 6218 liikennekäytössä olevaa henkilöautoa per 11 297
henkilöä (vuoden 2017 lopun tilanne). Tällöin Lieksassa on keskimäärin 0,6 ajoneuvoa asukasta kohden ja siten kaavamuutosalueella noin 150 henkilöautoa. Keskimäärin suoritetaan noin 2,5 ajosuoritetta päivässä per ajoneuvo, mikä tuottaa kaava-alueelta kokoojakatuina toimiville Pielisentielle ja Koski-Jaakonkadulle keskimäärin 375 ajosuoritetta vuorokaudessa. Liikennemäärät ovat siis
kaava-alueella vähäisiä. Kaava-alueen laidalla olevan Pielisentien
autoliikenne syntyy pääasiassa muualla kuin kaavamuutosalueella.
Kaavamuutosalueella sijaitsee yhteensä 77 erillispientaloa (noin 130
asukasta) ja 63 kerrostalohuoneistoa (noin 120 asukasta). Väestömäärä on tyypillinen vanhalle pientaloalueelle, jossa lapset ovat
pääasiassa jo muuttaneet omiin asuntoihin.
2.1.7 Palvelut
Korttelissa 1006 on kodinkonemyymälä ja hotelli. Kaavamuutosalueesta 0,5–1 kilometrin päässä sijaitsevalta Lieksan ydinkeskustaalueelta löytyvät kaikki kunnalliset ja kaupalliset palvelut. Keskustaalueelta löytyvät muun muassa kaupungin pääkirjasto, uimahalli,
liikuntahalli, jäähalli, terveysasema, palvelukoti sekä ala- ja yläkoulut. Myös Lieksan lukio ja monipuolista ammatillista koulutusta tarjoava Riveria oppilaitos sijaitsevat noin kilometrin päässä kaavamuutosalueesta. Lisäksi keskusta-alueelta löytyy neljä päivittäistavarakauppaa ja useita erikoiskaupan myymälöitä.
2.1.8 Tekninen huolto
Kaavamuutosalue on teknisen huollon piirissä. Vesihuoltoverkostosta (vesi- ja jätevesi) vastaa Lieksan kaupungin vesihuoltoliikelaitos. Sadevesiverkostosta vastaa Lieksan kaupungin kuntatekniikkaliiketaitos. Sähköverkostosta vastaa PKS Sähkönsiirto Oy/Enerke
Oy. Suunnittelualueella on myös kaukolämpöverkko (VAPO Oy).
2.1.9 Ympäristöhäiriöt
Suunnittelualueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole ympäristöhäiriötä aiheuttavaa toimintaa.
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2.2 Suunnittelutilanne
2.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT, 1.4.2018)
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoituksena on varmistaa valtakunnallisesti merkittävien asioiden huomioon ottaminen
maakuntien ja kuntien kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten
toiminnassa. Alueidenkäyttötavoitteiden huomioiminen on ratkaistu
pääasiassa aluetta koskevassa maakuntakaavassa, yleiskaavan ollessa vuodelta 1986.
Kaavamuutosta koskevia tavoitteita, joihin olisi suoraan sovellettavissa valtakunnallisia alueidenkäytön tavoitteita, ei ole. Vaikutukset
yksittäiseen rakennushankkeeseen ja pienialaisiin maankäytön
muutoksiin välittyvät kaavoituksen kautta laissa säädettyjen sisältövaatimusten rajoissa.
Maakuntakaava
Maakuntakaavan tehtävänä on ratkaista valtakunnallisia, maakunnallisia ja seudullisia alueidenkäytön kysymyksiä. Maakuntakaava
on yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä ja yhdyskuntarakenteen periaatteista maakunnassa. Lisäksi siinä osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita. Voimassa ovat
Pohjois-Karjalan vaihemaakuntakaavat 1.–4. Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040 laatiminen on edennyt luonnosvaiheeseen.
Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 1. vaiheessa (2007) suunnittelualue on osoitettu taajamaseudun kehittämisen kohdealueeksi (tkk)
ja taajamatoimintojen alueeksi (A). Maakuntakaavan 2., 3. ja 4. vaiheessa kaava-alueelle ei ole osoitettu merkintöjä tai varauksia.

Kuva 5. Ote Pohjois-Karjalan 1. vaiheen maakuntakaavasta.

Yleiskaava
Lieksan keskustan alueella ei ole voimassa sellaista osayleiskaavaa,
joka suoraan ohjaisi oikeusvaikutteisena asemakaavan muuttamista.
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Lieksan taajamaosayleiskaava
Lieksan keskustaajaman alueelle on laadittu vuonna 1986 kaupunginvaltuuston vahvistama oikeusvaikutukseton Lieksan taajamaosayleiskaava. Suunnittelualue on taajamaosayleiskaavassa
pientalovaltaista asuntoaluetta (AP), asuinkerrostalojen aluetta
(AK), keskustoimintojen aluetta (C) sekä liikennepuisto- ja mikroautorata-aluetta (VU-5). Kaava-alueen eteläkulmaan on osoitettu
suojellun rakennuksen (SR) merkintä.

Kuva 6. Ote Lieksan taajamaosayleiskaavasta vuodelta 1986.

Kuvat 7–9. Lieksan taajamaosayleiskaavassa osoitettu SR-merkitty rakennus lienee kuvan esittämä asuin- ja liikerakennus osoitteessa Pielisentie
47. Yleiskaavan asiakirjoista ei käynyt ilmi mitä rakennusta kaavalla tarkoitetaan. Rakennus lienee rakennettu pohjoispäädyltään noin 1930-luvulla ja lienee jatkettu etelään 1960–luvulla (kuva 7 © google 2009). Rakennuksen kadun puoleinen julkisivu on päällystetty mineriittilevyillä,
muutoin rakennus on lautavuorattu.
Kuvassa 8 on esitetty Pielisentie 47 asuinrakennus nykyisessä asussaan.
Rakennus on muutettu vuonna 2017 kokonaan asuinkäyttöön. Rakennuksen julkisivu ja ikkuna-aukotus ovat muuttuneet merkittävästi.
Kuvassa 9 on esitetty ote pohjakarttoineen 1950-luvun kaavasta, jossa
pohjoispään rakennusosa on vielä oma erillinen rakennuksensa.
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Lieksan keskustaajaman osayleiskaava
Lieksan keskustaajaman oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laadinta
on aloitettu (kaupunginhallituksen päätös 5.2.2018 § 45).
Asemakaava
Suunnittelualueella on voimassa viisi eri asemakaavaa. Niissä suunnittelualue on merkitty erillispientalojen korttelialueeksi (AO), yhdistettyjen liike- ja asuntokerrostalojen korttelialueeksi (ALK) sekä
puistoksi (P). Asemakaavat ovat tulleet voimaan vuosien 1966–
1980 välillä. Eri kaavat on koottu yhteiseksi ajantasakaavaksi.

Kuva 10. Ote ajantasa-asemakaavasta.

Rakennusjärjestys
Lieksan rakennusjärjestys
28.5.2018 § 42).

on

tullut

voimaan

1.7.2018

(KV

Tonttikartta ja -rekisteri
Suunnittelualueelle on laadittu sitova tonttijako.
Pohjakartta
Pohjakarttana käytetään Lieksan kaupungin numeerista pohjakarttaa. Asemakaava on tulostettu 1:1000 mittakaavaan.
Rakennuskiellot
Suunnittelualueella ei ole rakennuskieltoja.

LIEKSAN KAUPUNKI
Käyntiosoite: Pielisentie 3, 81700 Lieksa | PL 41, 81701 Lieksa | Puh. 04010 44000 | kirjaamo@lieksa.fi | www.lieksa.fi

Kaavaselostus
Kaavatyö AKM 919

13

28.2.2019, Diaarinro 328/63.632/2018

Muut selvitykset ja suunnitelmat
Suunnittelualueelle on laadittu kortteleiden 6–9 ja 1006 rakennetun kulttuuriympäristön inventointi elo-syyskuussa 2018
kaupungin maankäytön toimesta kaavamuutosta varten (erillisliite,
ladattavissa kaavan internetsivuilta kaavaprosessin ajan). Selvityksessä on tarkasteltu muun muassa alueen rakennusten käyttötarkoitus, ikärakennetta, materiaaleja ja toteutunutta kerroslukua ja
käytettyä rakennusoikeutta. Selvitys on pääasiallinen peruste kaavassa osoitetuille muutoksille ja suojelukohteille.

Kuva 11. Kartta selvitysalueen vanhimmista rakennuksista.
Alueelle on valmistunut toinenkin rakennetun kulttuuriympäristön
selvitys: Lieksa, maisema, kulttuurimaisema ja rakennettu
kulttuuriympäristö (Sweco ympäristö Oy, 30.11.2018). Selvitys
on osa laadittavaa Lieksan keskustaajaman osayleiskaavaa ja on
pääasiallinen yleiskaavan laatimista ohjaava asiakirja ja jonka perusteella keskustaajaman alueilla tullaan jatkossa ohjaamaan muun
muassa asemakaavoitusta ja rakennussuojelua.
Selvityksessä on osoitettu paikallisesti merkittäviksi kaavamuutosalueella rakennushistoriallisten arvojen (ikä) perusteella Pielisentien
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varrelta osoitteissa 53 ja 55 (kohteet 8 ja 9), 65 (kohde 11) ja 77
(kohde 13) olevat kohteet. Osoitteessa Kuhmonkatu 6 oleva entinen
liikerakennus (kohde 3) on rakennushistorialtaan, historiallisesti ja
maisemallisesti paikallisesti merkittävä. Muita kohteita tai maisemallisia arvoja ei ole katsottu merkittäviksi suunnittelualueelta.
Luontoselvitys, keskustaajaman osayleiskaava (Sweco ympäristö Oy, 28.11.2018) ei esitä kaavamuutosalueelle luontoarvoja.
Lieksan
palveluverkkoselvitys
(Sweco
ympäristö
Oy,
28.11.2018). Kaava-alueelta on kaikki Lieksan julkiset ja kaupalliset
palvelut hyvin tavoitettavissa.
Suunnittelualueelle ei ole laadittu muita erillisiä selvityksiä tai suunnitelmia.
3 ASEMAKAAVASUUNNITTELUN VAIHEET
3.1 Asemakaavan tarve
Asemakaavan ajantasaistaminen vanhalla kaava-alueella on käynnistynyt Lieksan kaupungin aloitteesta ja se on esitetty Lieksan kaupungin vuoden 2018 kaavoituskatsauksessa.
Kaavamuutos on tarpeellinen, koska kaavamuutosalueen toteutunut
maanäyttö ei vastaa kaikilta osin voimassa olevia asemakaavoja.
Esimerkiksi yhdistettyjen liike- ja asuntokerrostalojen kortteliin
(ALK) on rakentunut erillispientaloja ja asuinkerrostaloja. Asemakaavamuutos on myös tarpeellinen Lieksan keskusta-alueen vetovoimaisuuden ja elinvoimaisuuden lisäämisen kannalta. Lisäksi voimassa olevien asemakaavojen kaavamerkinnät ja -määräykset eivät vastaa nykyisen maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön merkintöjä ja määräyksiä.
Laadittavalla kaavalla ratkaistaan myös alueella mahdollisesti olevien kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten suojelutarve.
3.2 Asemakaavaprosessi ja sitä koskevat päätökset
Kaavatyö on esitelty Lieksan kaupungin vuoden 2018 ja 2019 kaavoituskatsauksissa. Asemakaavamuutoksen laatiminen on käynnistetty elokuussa 2018. Asemakaavamuutoksesta ja sen vireilletulosta
ja nähtävillelaitosta on päättänyt kaupunginhallituksessa 4.3.2019 §
__.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos selostuksineen ovat nähtävillä 7.3.–29.3.2019 välisenä aikana.
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3.3 Osallistuminen ja yhteistyö
3.3.1 Osalliset
Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 62 §:ssä edellytetään, että
alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai
muihin oloihin kaava saattaa merkittävästi vaikuttaa, on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavan vaikutuksia ja
lausua mielipiteensä asiasta. Osallisia kaavan valmistelussa ovat
myös ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnitelma koskee.
Tässä kaavatyössä keskeisiä osallisia ovat:
- Suunnittelualueen maanomistajat
- Lieksan omakotiyhdistys ry
- Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
- Pohjois-Karjalan ELY-keskus
- PKS Sähkönsiirto Oy, VAPO Oy
- Museovirasto
Sekä kaupungin asianomaiset tahot ja osakeyhtiöt:
- Elinvoimapalvelut (ympäristönsuojelu ja rakennusvalvonta)
- Kuntatekniikkaliikelaitos
- Vesihuoltoliikelaitos
Osallisten luetteloa täydennetään tarvittaessa kaavatyön aikana.
3.4 Asemakaavan tavoitteet
3.4.1 MRL:n sisältövaatimukset
Maankäyttö -ja rakennuslain 54§:n mukaan asemakaavaa laadittaessa on huomioitava asemakaavan sisältövaatimukset sekä maakuntakaava ja oikeusvaikutteinen yleiskaava. Lisäksi säädetään,
että mikäli asemakaava laaditaan alueelle, jolla ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa, on asemakaavaa laadittaessa soveltuvin osin
otettava huomioon myös mitä yleiskaavan sisältövaatimuksista säädetään.
3.4.2 Lähtökohta-aineiston asettamat tavoitteet
Kaupungin asettamat tavoitteet
Kaupungin tavoitteena on lisätä Lieksan keskusta-alueen elinvoimaisuutta edistämällä keskustan täydennysrakentamismahdollisuuksia asumisen ja liiketoimintojen tarpeisiin.
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on arvioida kortteleissa 6–9
sekä korttelissa 1006 voimassa olevien asemakaavojen ajantasaisuutta ja muuttaa ne yhdeksi kaavaksi, joka vastaa muun muassa
alueella toteutunutta maankäyttöä. Lisäksi kaavamuutoksella ohjataan uudisrakentamista ympäristöön ja kaupunkikuvaan soveltuvaksi. Asemakaavalla ratkaistaan myös alueella mahdollisesti olevat
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rakennetun kulttuuriympäristön suojelutarpeet.
Kaupungin strategioiden asettamat tavoitteet
Lieksan kaupungin strategian 2030 ja sen toimenpideohjelman keskeisiksi tavoitteiksi on asetettu monipuolisten asumisen mahdollisuuksien ja lähipalveluiden saatavuuden edistäminen. Lisäksi tavoitteeksi on asetettu yritysten kasvua tukevien ratkaisujen tekeminen.
Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet
Vehkakankaan kaupunginosassa ja sen välittömässä läheisyydessä
on erittäin hyvät julkiset ja yksityiset palvelut, jonka takia alue on
ollut suosittua asuinaluetta. Kaupunginosan asukasmäärä on ollut
kasvussa vuodesta 2015 lähtien. Alueen on tarjottava monipuolisia
asumisen mahdollisuuksia myös tulevaisuudessa.
Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet
Kaavamuutosalue on osoitettu Pohjois-Karjalan vaihemaakuntakaavoissa 1–4 taajamatoimintojen alueeksi sekä taajamaseudun kehittämisen kohdealueeksi. Oikeusvaikutukseton yleiskaava osoittaa
alueelle asuinpientalojen alueita (AP), kerrostaloalueita (AK) ja keskustatoimintojen alueita (C).
4 ASEMAKAAVARATKAISUN KUVAUS
4.1 Kaavan rakenne
Asemakaavaratkaisu perustuu luvussa 3 esitettyihin tavoitteisiin ja
luvussa 2 esitettyihin alueen ominaisuuksiin. Kaavaratkaisulla mahdollistetaan muun muassa kortteleiden 6–9 ja korttelin 1006 täydennysrakentaminen.
Kaavalla muutetaan korttelissa 6 sijaitseva yhdistettyjen liike- ja
asuntokerrostalojen korttelialue (ALK) asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK) sekä erillispientalojen korttelialueeksi (AO). AO-alueiden pinta-ala kasvaa noin 7 000 m2. Liiketoimintamahdollisuuksien
turvaaminen korttelissa 6 ei ole toteutuneen maankäytön perusteella tarpeellista.
Kortteleissa 7–9 pääasiassa todetaan alueen nykytilanne ja pyritään
mahdollistamaan laajempien tonttien täydennysrakentaminen tai
tontin jakaminen kahdeksi rakennuspaikaksi tulevaisuudessa.
Korttelissa 1006 sijaitseva yhdistettyjen liike- ja asuntokerrostalojen korttelialue (ALK) muutetaan nykyään käytetyksi merkinnäksi:
asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue (AL).
Kaavamuutoksella muutetaan suunnittelualueella sijaitseva puisto
(P) leikkipuistoksi (VK), jonka alueelle saa rakentaa liikennepuiston.
Kaavaratkaisulla määritetään kaikille kaavamuutosalueen kiinteistöille uudet rakennusalat. Esimerkiksi voimassa olevassa kaavassa
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suuri osa Kuhmonkadun varren rakennuksista sijaitsee rakennusalaksi osoitetun alueen ulkopuolella. Rakennusalojen määrittely erillispientalojen kortteleihin varmistaa sen, että myös tuleva uudis- ja
täydennysrakentaminen sopeutuu hyvin olemassa olevaan rakennuskantaan. Näin vierekkäisten rakennusten etäisyys ja asento katulinjaan pysyvät yhtenäisinä.
Kaavaratkaisulla määritetään kaikkien kaavamuutosalueen kiinteistöjen istutettavan alueen osat uudelleen, koska useat rakennukset
sijaitsevat voimassa olevissa asemakaavoissa joko kokonaan tai
osittain istutettavan alueen osalla. Kaavaratkaisun kautta kortteleiden istutettavan alueen osat yhtenäistyvät. Kiinteistön omistajat
voivat jatkossa käyttää vapaammin kadun puolella rakennusalan ja
istutettavan alueen väliin jäävää aluetta.
Kaavaratkaisulla määritetään myös kaavamuutosalueella sijaitsevien kiinteistöjen rakennustehokkuus ja -kerrosluvut uudelleen. Rakennusoikeus on jo ylitetty useilla tonteilla muun muassa korttelissa
1006. Korttelissa 1006 on myös tilanne, jossa asuinkerrostalon kerrosluku on suurempi kuin voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu. Toisaalta kortteleiden 6–9 kerroslukuja vuorostaan lasketaan
voimassa olevissa asemakaavoissa osoitetusta, koska alueiden rakennukset ovat rakennettu lähes kauttaaltaan 1–1,5-kerroksisiksi.
Rakennusoikeus vähenee korttelissa 6 ALK-alueiden muuttuessa
AO-alueiksi toteutuneen tilanteen mukaisesti. Toisaalta korttelissa
1006 tontin 28 rakennusoikeus nousee merkittävästi luvusta 2 000
k-m2 lukuun 4 300 k-m2 jo käytetyn rakennusoikeuden mukaisesti.
Rakennusoikeuden päivitykset nostavat koko kaava-alueen laskennallista rakennusoikeutta yhteensä noin 1 100 k-m2.
4.2 Aluevaraukset
4.2.1 Korttelialueet ja niiden mitoitus
Aluevaraus
AO
AK
ALK
AL
VK

Pinta-ala
m2 vanha
66 107
22 043
4 694

Pinta-ala
m2 uusi
73 406
4214
10 530
4 694

Kerrosala
k-m2 vanha
16 527
10 600
-

92 844

92 844

27 127

YHTEENSÄ

Kerrosala
k-m2 uusi
18 352
1 700
8 200
saa rakentaa
tarvittaessa
28 252

Tehokkuusluku
e=0,25

AO erillispientalojen korttelialue
Alueelle voidaan rakentaa yksi- tai kaksiasuntoisia erillispientaloja
tarpeellisine talousrakennuksineen. Kerrosluku on I, I u 1/2 tai II.
AO-alueiden rakennusoikeus on osoitettu kaavassa tehokkuusluvulla 0,25.
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AK asuinkerrostalojen korttelialue
Alueelle saa rakentaa asuinkerrostaloja tarpeellisine talousrakennuksineen. Alueen rakennusoikeus on osoitettu kaavassa tonttikohtaisesti 850 k-m² suuruiseksi. Kerrosluku on II.
AL asuin-, liike ja toimistotilojen korttelialue
Alueelle saa rakentaa asuin-, liike- ja toimistotiloja. Rakennusoikeus
ja suurin sallittu kerrosluku (II–IV) ovat osoitettu kaavakartassa
tonttikohtaisesti olemassa olevan tilanteen mukaisesti.
4.2.2 Muut alueet ja niiden mitoitus
VK leikkipuisto
VK-merkinnällä osoitetaan olemassa oleva liikennepuisto. Alueelle
saa sijoittaa leikkipuiston/liikennepuiston sekä sen toimintaan tarvittavia varastorakennuksia ja muita rakennelmia.
Kadut
Kaavalla ei muuteta olemassa olevia katualueita.
4.3 Kaavan vaikutukset
4.3.1 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen
Kaavaratkaisussa esitetyt voimassa olevia asemakaavoja laajemmat rakennusalat mahdollistavat Lieksan keskusta-alueen yhdyskuntarakenteen täydentymisen lisärakentamisen kautta yksittäisillä
tonteilla. Täydennysrakentamismahdollisuudet kohdistuvat kaavamuutosalueen suurimmille erillispientalotonteille sekä asuin-, liikeja toimistorakennusten AL-tonteille. Kaavaratkaisu tukee maakuntakaavan ja yleiskaavan tavoitteita eheytyvästä ja tiivistyvästä kaupunkirakenteesta.
4.3.2 Vaikutuksen rakennettuun ympäristöön, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön
Kaavaratkaisulla ei katsota olevan merkittäviä vaikutuksia rakennettuun ympäristöön tai kaupunkikuvaan, koska rakennusalojen sivut, joihin rakennukset tulee rakentaa kiinni, ovat pääsääntöisesti
määritelty tonteilla jo olevien rakennusten sijainnin mukaisesti.
Kaavaratkaisun mahdollistamalla tonttien takaosien täydennysrakentamisella ei myöskään nähdä olevan merkittävää vaikutusta alueen vuosikymmenten aikana syntyneeseen visuaaliseen yleisilmeeseen. Merkittävimmät lisärakentamismahdollisuudet kohdistuvat jo
muuntuneisiin ympäristöihin.
Toteutunutta maankäyttöä mukailevilla rakennustehokkuus ja –kerrosluvuilla on alueen rakennettua kulttuuriympäristöä ja kaupunkikuvaa säilyttävä vaikutus. Kaavamääräyksin toisaalta myös edistetään uudis- ja täydennysrakentamista alueella jo olemassa olevaan
rakennuskantaan. Korttelissa 6 poistuu osin mahdollisuus kerrostalo- ja liikerakentamiseen tarpeettomana. Tonttijako on tehty si-
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ten, että nykyisiä omakotitalojen tontteja ei enää voi käyttää kerrostalorakentamiseen. Myös tältä osin kaava toteaa olemassa olevan tilanteen.
Kaava-alueella ei ole maakunnallisesti tai valtakunnallisesti merkittäviä rakennetun kulttuurihistorian kohteita. Kaavaratkaisulla ei ole
vaikutuksia paikallisen rakennetun kulttuuriperinnön säilymiselle.
Kaavalla ei osoiteta suojeltavia rakennuksia tai aluekohteita. Selvityksissä arvokkaimmiksi kohteiksi osoitetut rakennukset vaativat
nykykunnossaan merkittäviä kunnostuksia eikä kohteille ei ole
ikääntyneiden omistajien selvitysten mukaan tiedossa olevia jatkajia. Näin ollen suojelumerkintä aiheuttaisi kohtuutonta haittaa
maanomistajille. Eri vuosikymmenten rakennukset muodostavat
mosaiikin, eikä selkeitä aluerajauksia voida kaavassa osoittaa. Alueelle tyypillinen pientalomaisema jatkaa kehittymistään Lieksalle
tyypillisellä tavalla.
4.3.3 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön
Kaavalla ei ole vaikutusta luontoon tai luonnonympäristöön. Kaavamuutosalue on jo ihmistoiminnan voimakkaasti muuttama.
4.3.4 Vaikutukset talouteen, palveluihin ja yritystoimintaan
Kaavaratkaisun mahdollistama Lieksan keskusta-alueen täydennysrakentaminen ja sen luomat edellytykset asukasmäärän kasvulle tukevat keskusta-alueen elinkeinotoimintaa ja palveluita. Kaavamuutoksen voidaan myös nähdä edesauttavan kaavamuutosalueen tonttien osto- ja myyntitilanteita lisärakennusmahdollisuuksien parantuessa. Kaavalla vähennetään liiketoiminnan sallivia alueita (ALK)
korttelissa 6. Käytännössä tälle ei kuitenkaan ole vaikutusta liiketoimintaan tai yrityselämään, sillä kortteliin ei ole toteutunut aiemminkaan liiketoimintaa, eikä sille ole havaittavissa kysyntää jatkossakaan liiketilojen keskittyessä Pielisentien ja sen lähialueiden ympäristöön.
4.3.5 Vaikutukset liikenteeseen
Kaavamuutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia liikenteeseen,
koska kaavamuutosalueen asukasmäärä ei kasva kaavaratkaisun
kautta oleellisesti. Kaavamuutos mahdollistaa täydennysrakentamisen arviolta enintään 15 erillispientalotontilla sekä kolmella asuin-,
liike- ja toimistorakennuksille varatulla AL-tontilla. Kaavaratkaisun
liikenteelliset vaikutukset jäävät myös vähäisiksi, koska alueen katuverkkoon tai kevyen liikenteen olosuhteisiin ei kohdistu muutoksia.
4.3.6 Vaikutukset väestöön, sosiaalisiin oloihin, terveellisyyteen ja turvallisuuteen
Kaavamuutos mahdollistaa toteutuessaan täydennysrakentamisen
kautta enintään noin 30 uudisasukkaan alueelle. Asemakaavamuu-
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toksella ei ole merkittäviä vaikutuksia sosiaalisiin oloihin, terveellisyyteen tai turvallisuuteen.
4.3.7 Muut kaavan merkittävät vaikutukset
Asemakaavamuutoksella ei ole muita merkittäviä vaikutuksia.
4.3.8 Ympäristön häiriötekijät
Suunnittelualueella ei ole ympäristöhäiriöitä aiheuttavaa toimintaa.
5 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
5.1 Yleistä
Asemakaavan mukainen rakentaminen voidaan toteuttaa kaavan
saatua lainvoiman.
5.2 Toteutuksen seuranta
Lieksan kaupungin rakennusvalvonta valvoo kaavan toteuttamista
lupaharkinnan kautta.
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OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA
KORTTELIT 6–9 JA 1006 (2. VEHKAKANGAS)

Kaavamuutosalueen rajaus
Kaavatyön perus- ja tunnistetiedot
Kaavan nimi

Korttelit 6–9 ja 1006 (2. Vehkakangas)

Alueen nimi

Vehkakangas (2. kaupunginosa)

Kunta

Lieksan kaupunki

Asemakaava käsittää

Lieksan kaupungin Vehkakankaan (2.) kaupunginosan korttelit 6–9 ja 1006, puistoa ja katualueita.

LIEKSAN KAUPUNKI
Käyntiosoite: Pielisentie 3, 81700 Lieksa | PL 41, 81701 Lieksa | Puh. 04010 44000 | kirjaamo@lieksa.fi | www.lieksa.fi

1

LIITE 2
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavatyö AKM 919

2

28.2.2019, Diaarinro 328/63.632/2018

Suunnittelualue

Kaavamuutosalue sijaitsee Pielisentien, Kuhmonkadun ja Koski-Jaakonkadun välisellä alueella Vehkakankaan (2.) kaupunginosassa
Lieksan keskustan tuntumassa. Kaavamuutosalue muodostuu viidestä jo lähes täysin rakentuneesta korttelista, joiden yhteispintaala on 9,28 hehtaaria. Kortteleissa on erillipientaloja, asuinkerrostaloja, liikennepuisto sekä yhdistettyjä asuin- ja liikekerrostaloja.

Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet
Kaavamuutos on käynnistynyt Lieksan kaupungin aloitteesta ja se
on esitetty Lieksan kaupungin vuoden 2018 kaavoituskatsauksessa.
Kaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa kortteleissa voimassa olevat asemakaavat yhdeksi kaavaksi, joka vastaa alueen toteutunutta
maankäyttöä. Samalla tutkitaan mahdollisuuksia tiivistää kaupunkirakennetta ja tutkia rakennetun ympäristön suojelutarpeita.
Kaavamuutoksella myös ohjataan uudisrakentamista ympäristöön
ja kaupunkikuvaan soveltuvaksi. Lisäksi kaavamuutoksen tavoitteena on edistää monipuolisia asumisen mahdollisuuksia ja palveluiden saatavuutta Lieksan keskustan tuntumassa.
Suunnittelualueen kaavoitustilanne
Maakuntakaava
Maakuntakaavan tehtävänä on ratkaista valtakunnallisia, maakunnallisia ja seudullisia alueidenkäytön kysymyksiä. Maakuntakaava
on yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä ja yhdyskuntarakenteen periaatteista maakunnassa. Lisäksi siinä osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita. Voimassa ovat
Pohjois-Karjalan vaihemaakuntakaavat 1.–4. Suunnittelualue on
osoitettu taajamaseudun kehittämisen kohdealueeksi (tkk) ja taajamatoimintojen alueeksi (A).
Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 2040 laadinta on edennyt luonnosvaiheeseen.
Yleiskaava
Lieksan keskustan alueella ei ole voimassa sellaista osayleiskaavaa,
joka suoraan ohjaisi oikeusvaikutteisena asemakaavan muuttamista.
Lieksan taajamaosayleiskaava
Lieksan keskustaajaman alueelle on laadittu 1.12.1986 kaupunginvaltuuston vahvistama oikeusvaikutukseton Lieksan taajamaosayleiskaava. Suunnittelualue on taajamaosayleiskaavassa
pientalovaltaista asuntoaluetta (AP), yhdistettyjen liike- ja asuntokerrostalojen korttelialueita (ALK), keskustoimintojen aluetta (C)
sekä liikennepuisto- ja mikroautorata-aluetta (VU-5).
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Lieksan keskustaajaman osayleiskaava
Lieksan keskustaajaman oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laadinta
on aloitettu (kaupunginhallituksen päätös 5.2.2018 § 45).
Asemakaava
Suunnittelualueella on voimassa viisi eri asemakaavaa. Niissä suunnittelualue on merkitty erillispientalojen korttelialueeksi (AO), yhdistettyjen liike- ja asuntokerrostalojen korttelialueeksi (ALK) sekä
puistoksi (P). Asemakaavat ovat tulleet voimaan vuosien 1966–
1980 välillä.
Vaikutusten arviointi
Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 9 §:n mukaan kaavamuutosksen laadinan yhteydessä on selvitettävä kaavan toteutuksen
kannalta merkittävät vaikutukset. Vaikutusten arvioinnissa otetaan
huomioon kaavan tehtävää ja sen tarkoitus. Vaikutusten arvioinnin
tehtävänä on tukea kaavan valmsitelua ja hyväksyttävien kaavaratkaisujen valintaa sekä auttaa arvioimaan, miten kaavan tavoitteet
ja sisältövaatimukset toteutuvat. Tällä asemakaavamuutoksella oletetaan lähtökohtaisesti olevan vaikutuksia seuraaviin osa-alueisiin:
- alue- ja yhdyskuntarakenteseen
- rakennettuun ympäristöön, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön
Osalliset
Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 62 §:ssä edellytetään, että
alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai
muihin oloihin kaava saattaa merkittävästi vaikuttaa, on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavan vaikutuksia ja
lausua mielipiteensä asiasta. Osallisia kaavan valmistelussa ovat
myös ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnitelma koskee. Tässä kaavatyössä keskeisiä osallisia ovat:
- Suunnittelualueen maanomistajat
- Lieksan omakotiyhdistys ry
- Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
- Pohjois-Karjalan ELY-keskus
- PKS Sähkönsiirto Oy, VAPO Oy
- Museovirasto
Sekä kaupungin asianomaiset tahot ja osakeyhtiöt:
- Elinvoimapalvelut (ympäristönsuojelu ja rakennusvalvonta)
- Kuntatekniikkaliikelaitos
- Vesihuoltoliikelaitos
Osallisten luetteloa täydennetään tarvittaessa kaavatyön aikana.
Osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen
Osallisilla on oikeus ottaa osaa asemakaavan valmisteluun, arvioida
kaavan vaikutuksia ja lausua mielipiteensä kaavaprosessin eri vaiheissa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, valmisteluvaiheen
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asemakaavaluonnos sekä asemakaavaehdotus asetetaan ajallaan
julkisesti nähtäville viralliseksi kuulemisajaksi.
Asemakaavaluonnoksen nähtävilläpitoaikana on mahdollista esittää
mielipiteensä ja asianomaisilta viranomaisilta pyydetään lausunnot.
Asemakaavaehdotuksen nähtävilläpitoaikana on mahdollista jättää
kirjallinen muistutus ja asianomaisilta viranomaisilta pyydetään lausunnot.
Asemakaavan hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto. Hyväksymistä koskevasta päätöksestä on mahdollista valittaa Itä-Suomen
hallinto-oikeuteen.
Edellä mainituissa eri vaiheissa annettavat palautteet tulee toimittaa
Lieksan kaupungin kirjaamoon joko sähköpostitse
kirjaamo@lieksa.fi tai postitse Lieksan kaupunki, maankäyttö, PL
41, 81701 Lieksa. Palautetta kaavasta voi antaa myös koko kaavaprosessin ajan.
Tiedottaminen
Kaavan etenemisvaiheista ilmoitetaan kuulutuksella Lieksan Lehdessä, Lieksan kaupungin Internet-sivuilla (www.lieksa.fi) ja virallisella ilmoitustaululla. Asiakirjat pidetään nähtävillä eri vaiheissa
kaupungin asiakaspalvelupisteessä osoitteessa Moisionkatu 1,
81700 Lieksa.
Kaavan tavoiteaikataulu
Työvaihe
Kaavoituksen vireilletulo, luonnos ja OAS
Kaavaehdotusvaihe
Kaavan hyväksyminen

Tavoiteaikataulu
maaliskuu 2019
kevät 2019
kevät-kesä 2019

Yhteystiedot
Lieksan kaupunki, elinvoimapalvelut, maankäyttö, www.lieksa.fi
Käyntiosoite
Pielisentie 3
81700 Lieksa
Postiosoite
PL 41
81701 Lieksa
Asiakaspalvelupiste
(kaava-asiakirjat nähtävillä)

Pielisentie 3

Lisätietoja
Maankäyttöpäällikkö Jukka Haltilahti, puh 040 1044 840
sähköposti: jukka.haltilahti@lieksa.fi
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PÄÄTÖKSENTEKO

SUUNNITTELU

VUOROVAIKUTUS

Kaavan laatimisesta päätetään
hankekohtaisesti. Tarvittavat
päätökset tekee kaupunginhallitus.
Päätetään tarvittaessa ohjausryhmän koonpanosta.
Päätetään tarvittavien selvitysten
tilaamisesta.

Kaavan tavoitteet määritellään.
Kartoitetaan lähtötiedot, osalliset
ja aikataulu sekä järjestetään
aloituskokous.
Laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Kaavaluonnos asetetaan nähtäville kaupunginhallituksen päätöksellä (MRA 30 §).

Kootaan ja käsitellään OAS:sta
saatu palaute.
Tehdään tai tilataan perusselvityksiä, tarkistetaan pohjakartta,
tarkennetaan tavoitteita, tehdään
vaihtoehtojen tarkasteluja ja arvioidaan vaikutuksia.
Laaditaan luonnosvaiheen kaavakartta ja kaavaselostus liitteineen.
Kootaan ja käsitellään luonnosvaiheessa saatu palaute ja laaditaan vastineet niihin.
Tehdään tai tilataan tarvittavat lisäselvitykset.
Laaditaan tarvittaessa uusi sitova
tonttijako.
Laaditaan tarvittaessa rakentamistapaohje.
Kaavaluonnoksen ja saadun palautteen perusteella laaditaan
kaavaehdotus.
Kootaan ja käsitellään ehdotusvaiheessa saadut muistutukset ja
laaditaan niihin vastineet.
Kaavaehdotusta tarkistetaan tarvittaessa ennen hyväksymiskäsittelyä.
Merkittävät muutokset edellyttävät ehdotuksen asettamisen uudelleen nähtäville.
Kaava saatua lainvoiman, kaavan
mukainen rakentaminen voidaan
aloittaa.

Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu järjestetään tarvittaessa.
Ohjausryhmä kokoontuu tarvittaessa.
Vireilletulosta ilmoitetaan paikallislehdessä, kaupungin Internetsivuilla ja virallisella ilmoitustaululla ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) asetetaan
nähtäville.
OAS:a voi kommentoida ja sen
riittävyyttä arvioida. Asianomaisilta viranomaistahoilta pyydetään lausunnot.
Kaavaluonnoksen nähtävilläolosta
tiedotetaan OAS:n mukaisesti.
Luonnoksesta on mahdollista ilmaista mielipiteensä. Asianomaisilta viranomaistahoilta pyydetään lausunnot.
Kaavan esittelytilaisuuksia järjestetään tarvittaessa.

Kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville kaupunginhallituksen päätöksellä (MRA 27 §).
Päätetään tarvittavien lisäselvitysten tilaamisesta.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle kaavaa hyväksyttäväksi.
Vaikutuksiltaan vähäiset asemakaavat hyväksyy kaupunginhallitus (MRL 52 §).
Kaava saa lainvoiman kuulutuksella (MRA 93 §).

VALITTAMI-NEN

HYVÄKSYMINEN

KAAVAEHDOTUS

VALMISTELU
(luonnos)

ALOITUS, VIREILLETULO

Asemakaavaprosessi

Kaavaehdotuksen nähtävilläolosta tiedotetaan ja ulkopaikkakuntalaisille maanomistajille tarvittaessa kirjeitse.
Ehdotuksesta on mahdollista jättää muistutus.
Nähtävilläolon päätyttyä järjestetään tarvittaessa uusi viranomaisneuvottelu.
Laaditaan tarvittaessa maankäyttösopimukset.
Muistutuksen jättäneille toimitetaan kaupungin vastine ja tiedote
kaavan etenemisestä valtuuston
käsittelyyn.

Hyväksymispäätöksestä on mahdollista valittaa Itä-Suomen hallinto-oikeuteen 30 vuorokauden
ajan päätöksen tiedoksi saattamisesta.
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