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ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS
KEVÄTNIEMEN TEOLLISUUSALUE
PERUS- JA TUNNISTETIEDOT
Kaavan nimi

Kevätniemen teollisuusalue.

Alueen nimi

Kevätniemen (4) kaupunginosa.

Kunta

Lieksan kaupunki.

Asemakaava käsittää

Lieksan kaupungin kevätniemen (4) kaupunginosan
korttelin 4, rautatiealuetta ja Pielisen asemakaavoittamatonta vesialuetta.

Asemakaavalla muodostuu

Lieksan kaupungin kevätniemen (4) kaupunginosan
kortteli 4, rautatiealuetta (LR), Satama-alue (LS) ja
Pielisen vesialuetta (W).

Tonttijaolla muodostuu

Lieksan kaupungin kevätniemen (4) kaupunginosan
korttelin 4 tontit 1 ja 2.

Kaavan laatija

Lieksan kaupunki/elinvoimapalvelut/maankäyttö

Kaava-asiakirjat

Maankäyttösuunnittelija Reino Hirvonen

Lieksassa

29.11.2018

Maankäyttöpäällikkö

Jukka Haltilahti, YKS 631
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1. TIIVISTELMÄ
Asemakaava on käynnistynyt maanomistajan hakemuksesta. Asemakaavalla sekä muutetaan olemassa olevaa asemakaavaa että
kaavoitetaan uusia alueita.
Asemakaavamuutos koskee Kevätniemen kaupunginosan korttelia 4
ja rautatiealuetta. Asemakaavan laajennus koskee Pielisen vesialuetta ja vesialueelle jo läjitettyä teollisuuskäytössä olevaa aluetta.
Kaavamuutosaluetta rajaavat Lieksa-Nurmes rautatie ja Pielinen.
Tavoitteena on asemakaavan muutosalueella muuttaa asemakaavalla teollisuutta varten osoitettua saha-aluetta vastaamaan toteutunutta tilannetta.
Asemakaavamuutoksella siirretään huoltotielle varattu ajoyhteys
teollisuusalueelta rautatiealueelle sekä osoitetaan asumiseen varattu alue teollisuusalueelle mahdollistaen asumisen määrän lisäämisen nykyisestä.
Asemakaavan laajennuksella laajennetaan olemassa olevaa teollisuusaluetta Pielisen suuntaan ja mahdollistetaan sataman rakentamiseen nykyiselle vesialueelle.
Kaavassa suunnittelualueelle osoitetaan teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue (T), energiahuollon alue (EN), satama-alue (LS),
vesialue (W) sekä Kevätniementien katualuetta.
Kaupungin tavoitteena on mahdollistaa vanhan vuoden 1966 teollisuusalueen kaavan uudistuminen tämän päivän yritystoiminnan tarpeisiin.
Kaavatyöstä on ilmoitettu kaavoituskatsauksessa 2018.
Kaavaprosessi
Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n mukainen kuulutus kaavan vireilletulosta julkaistaan virallisella ilmoitustaululla ja kunnallisessa
ilmoituslehdessä 4.12.2018. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
sekä kaavaluonnos pidetään nähtävillä 4.12.2018–4.1.2019.
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2. LÄHTÖKOHDAT
2.1 Selvitys suunnittelualueen oloista
2.1.1 Alueen yleiskuvaus
Asemakaavan muutosalue sijaitsee Pielisen ja Lieksa-Nurmes rautatien välisellä alueella Kevätniemessä. Matkaa Lieksan keskustasta
on noin kolme kilometriä. Kaavoitettavan alueen pinta-ala on noin
76 hehtaaria. Kaavamuutosalueen likimääräinen sijainti on esitetty
oheisessa karttakuvassa.

Kuva 1. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti

2.1.2 Luonnonympäristö
Kaavamuutosalue on lähes täysin rakentunutta teollisuusaluetta.
Suunnittelualueen itäosassa on teollisuusalueella säilynyt pienialainen lähes luonnontilainen havupuuvaltainen metsäalue. Kaavamuutosalue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella.
Kaavamuutosalueen maanpinta on pääosin tasaista, mutta viettää
länsilaidaltaan kohden Pielistä. Maanpinnan korkeus Pielisen pinnasta vaihtelee kaavamuutosalueen sisällä N2000 +93,9–98,5 metrin välillä kun vanhaa teollisuuskaatopaikan rakennettua mäkeä ei
huomioida. Kaavamuutosalueen maaperä on täytemaata ja hiekkamoreenia.
Suunnittelualueen ranta-alueet kuuluvat tulvan vaaravyöhykkeeseen.
2.1.3 Rakennettu ympäristö
Kaavamuutosalue on sahateollisuuteen- ja energiantuotantoon ra-
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kentunut alue. Alueen rakennuskanta muodostuu eri-ikäisistä teollisuus-, toimisto- ja varastorakennuksista. Julkisivumateriaalina on
käytetty puuta ja aaltopeltiä.
Alueelle on rakennettu viimeisimpinä toimistorakennus (valmistunut
2016) ja asuinrakennus (valmistunut 2017) ja joiden rakennusmateriaalina on käytetty pääasiassa puuta (CLT-levy).
2.1.4 Maanomistus

Teollisuusalue ja Pielisen vesialue ovat suunnittelualueella yksityisessä omistuksessa. Rautatiealue on Suomen valtion omistuksessa,
jota hallinnoi Liikenneviraston Ratahallinto.

2.1.5 Kulttuuriperintö, maisema ja kaupunkikuva
Kaavamuutosalueella ei ole tiedossa olevia muinaismuistokohteita
tai suojeltavaksi osoitettuja rakennuksia, eikä alueella sijaitse valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä tai arvokkaita maisema-alueita.
2.1.6 Liikenne
Liikenne kaava-alueelle tulee Kevätniementietä pitkin. Nykyisten liikennemäärien on laskettu olevan itse kaavamuutosalueella noin 600
ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskaan liikenteen osuus on peräti
noin 25%. Alueen liikenteen oletetaan jopa kaksinkertaistuvan 10
vuoden sisään.
Syyskuussa 2013 tehdyn laskennan mukaan koko Kevätniementien
keskimääräinen vuorokausiliikenne Karjalantien päässä oli 1501
ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskaiden ajoneuvojen määrä oli
210 ajoneuvoa vuorokaudessa (14%). Kevätniementien varrelle on
rakenteilla uusi katu (Talttatie) johtaen uudelle teollisuusalueelle.
Tämän alueen rakentamisen toteutuessa erityisesti raskaan liikenteen määrän oletetaan lisääntyvän edelleen noin 320 ajoneuvolla
vuorokaudessa ja työpaikkaliikenteen noin 250 ajoneuvolla.
Edellä mainitusta seuraa, että Kevätniementiellä kokonaisuutena
liikkunee tulevaisuudessa noin 3 000 ajoneuvoa vuorokaudessa.
Tästä raskaan liikenteen osuus tullee olemaan noin 20–25%, eli
600–750 ajoneuvoa vuorokaudessa. Kevätniementien ja Karjalantien (mt 73) risteyksessä on suurehko kiertoliittymä, jonka kautta
liikenne on Kevätniementielle sujuvaa.
Kevyen liikenteen reitit ovat Kevätniementien länsipuolella sekä
Karjalantien varrella, sen pohjoispuolella. Kevyen liikenteen reitit eivät sijoitu kaavamuutosalueen rajauksen sisäpuolelle.
Lieksan rautatieasema sijoittuu kaava-alueen eteläpuolelle. Alueen
ohi kulkeva rata on osa Lieksa-Kontiomäki reittiä. Tällä reitillä henkilöliikennettä oli kaksi junaa suuntaansa, joista etelästä Lieksaan
saapui n. 35 000 matkustajaa vuonna 2016 (lähde: Henkilöliiken-

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

Kaavaselostus
Kaavatyö AKM 925

8

29.11.2018, Diaarinro 165/63.632/2016

teen matkat vuonna 2016, Liikennevirasto). Rataosaa pitkin kuljetettua tavaraliikennettä oli 478 000 nettotonnia (Tavaraliikenteen
kuljetusvirrat 2017, Liikennevirasto). Tavaraliikenteen määrä on
kasvanut vuosien 2012–2017 välillä 126 000 nettotonnia, eli 35%.
2.1.7 Palvelut ja työpaikat
Palvelut sijaitsevat Lieksan kaupungin keskustassa, noin kolme kilometrin päässä suunnittelualueesta.
Suunnittelualueella
on
merkittävää
puunjalostusteollisuutta.
Vuonna 2012 työntekijöitä oli alueella noin 50 ja nyt jo noin 170.
Toiminnan ja työntekijämäärän odotetaan kasvavan edelleen tulevaisuudessa merkittävästi.
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 VAPO Oy:n lämpövoimalaitos, joka vastaa mm. Lieksan keskustan alueen kaukolämmön tuottamisesta.
Voimalaitoksen kaukolämmön siirtolinjat ovat teollisuusalueella.
2.1.9 Ympäristöhäiriöt
Alueella ympäristöhäiriöitä tuottavat rautatien ja maantien liikenne
sekä teollisuusalueella sijaitsevat sahatoiminta ja voimalaitos. Näiden toimintojen ympäristöhaitoista merkittävin on melu.

Kuva 2. Päiväajan meluennuste kun läheiselle uudelle teollisuusalueelle on
rakennettu maksimissaan kaksi biojalostamo (Biojalostamon asemakaavan
meluselvitys 2014 FCG).
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Nykytilanteessa tie- ja rautatieliikenteen sekä Kevätniemen teollisen
toiminnan yhteismelun vaikutuksesta melutaso on suurimmalla
osalla suunnittelualuetta päiväaikaan 55–65 dB ja yöaikaan 45–55
dB. Korkeampiakin arvoja on erityisesti tukkipuun käsittelyalueella.
Alueen nykyisen toiminnan yhteismelun vaikutuksesta melun ohjearvotaso 55 dB ylittyy päiväaikaan maantien 73 pohjoispuolella
Kotolan asuinalueella. Kevätniemen sahan luoteispuolella sijaitsevalla asuin kiinteistöllä ohjearvotaso ylittyy sekä päiväajan 55 dB:n
että yöajan 50 dB:n osalta. Timitranniemen leirintäalueella ohjearvotaso ylittyy päiväajan 45 dB:n osalta. Yöajan 40 dB:n vyöhyke
ulottuu Timitranniemen rantaviivaan.
2.2 Suunnittelutilanne
2.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja 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, oikeusvaikutuksettoman Lieksan taajama osayleiskaavan olleessa ollessa vuodelta 1986.
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
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 maakuntakaavan 2040 laadinta on vireillä.
Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 1. vaiheessa (2007) suunnittelualue on osoitettu taajamaseudun kehittämisalueeksi (tkk). Rantaalue on osoitettu rantojenkäytön kehittämisen kohdealueeksi (rk).
Kaava-alue on osoitettu kohdemerkinnällä teollisuus- ja varastoalueeksi (t). Merkinnällä osoitetaan aluerakenteen kannalta merkittävää teollisuus- ja varastoaluetta, jolla on vähintään seudullista merkitystä. Alue on tarkoitettu pääasiassa tuotannollista toimintaa varten. Alue on suunniteltava siten, että merkittävät ympäristölle aiheutuvat häiriöt estetään. Alueen pohjoispuolella on junaliikenteen
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päärata.
Maakuntakaavan 2., 3. ja 4. vaiheessa kaava-alueelle ei ole osoitettu merkintöjä tai aluevarauksia.

Kuva 3. Ote maakuntakaavan 1. vaiheesta.

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 teollisuus- ja varastoaluetta (T) sekä rautatieliikenteen aluetta (LR),
vesiliikenteen aluetta (LV-3, venevalkama) ja vesialuetta.
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Kuva 4. Ote Lieksan taajamaosayleiskaavasta vuodelta 1986.

Lieksan keskustaajaman osayleiskaava
Lieksan keskustaajaman oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laadinta
on aloitettu (kaupunginhallituksen päätös 5.2.2018 § 45).
Asemakaava

Kuva 5. Ote ajantasa-asemakaavasta.
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Suunnittelualueella on voimassa sisäasiainministeriön 29.3.1966
vahvistama asemakaava. Asemakaavassa alue on teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta (T) sekä rautatiealuetta.
Rakennusjärjestys
Lieksan rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.7.2018 (kaupunginvaltuuston päätös 28.5.2018 § 42).
Pohjakartta
Pohjakarttana käytetään Lieksan kaupungin numeerista pohjakarttaa. Karttaa on täydennetty kaavaa varten. Asemakaava on tulostettu 1:2000 mittakaavaan.
Rakennuskiellot
Suunnittelualueella ei ole rakennuskieltoja.
Muut selvitykset ja suunnitelmat
Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja
liikenteellisten vaikutusten arviointi 2014: Alueelle on laadittu liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi vuonna 2014.
Selvityksessä on liikenteellisten ja liikenneturvallisuusvaikutusten
arviointi. Selvitystä päivitetään kaavaehdotukseen mennessä.
Biojalostamon ja Kevätniemen teollisuusalueen meluselvitys (FCG
2014): Alueelle on laadittu meluselvitys vuonna 2014. Selvityksestä
käy ilmi, että nykyinen teollinen toiminta tuottaa alueelle melua.
Selvitystä päivitetään kaavaehdotukseen mennessä.
Kaava käsittää pääasiassa jos rakennettuja tai rakentamiseen tarkoitettuja alueita, jolloin lähtökohtaisesti lisäselvityksille ei ole tarvetta.

3 ASEMAKAAVASUUNNITTELUN VAIHEET
3.1 Asemakaavan tarve
Asemakaavamuutos on käynnistynyt maanomistajan hakemuksesta
ja se on mukana Lieksan kaupungin vuoden 2018 kaavoituskatsauksessa. Kaavamuutos on tarpeellinen, koska Kevätniemen alueella
toimivalla teollisuudella on merkittävää lisärakentamistarvetta ja
pääasiallinen mahdollinen rakentamissuunta on kohden Pielistä
(asemakaavan laajennusalue). Lisäksi jo olemassa olevan kaavoitetun alueen toteutunut maanäyttö ei vastaa kaikilta osin voimassa
olevaa asemakaavaa.
3.2 Asemakaavaa koskevat päätökset ja kaavan eteneminen
Kaavatyö on esitelty Lieksan kaupungin vuoden 2018 kaavoituskatsauksessa.
Kaupungin hallitus on päättänyt asemakaavan muuttamisesta ja
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kaavan vireilletulosta 3.12.2018 § __.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaluonnos ja -selostus pidetään nähtävillä 4.12.2018–4.1.2019.
Kaikissa kaavan nähtävilläolovaiheissa julkaistaan kuulutus Lieksan
Lehdessä ja internetissä. Kuulutus ja kaava-aineisto ovat nähtävillä
Lieksan kaupungin palvelupisteellä (ASPA, osoitteessa Moisionkatu
1/Pielisentie 3) ja kaupungin internetsivuilla:
http://www.lieksa.fi/vireilla-olevat-kaavatyot
3.3 Osallistuminen ja 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
- Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
- Pohjois-Karjalan ELY-keskus
- Aluehallintovirasto
- Liikennevirasto, Ratahallinto
- Ramboll, rataisännöinti
- PKS Sähkönsiirto Oy/Enerke Oy
Sekä kaupungin asianomaiset tahot ja osakeyhtiöt:
- Elinvoimapalvelut (ympäristönsuojelu ja rakennusvalvonta)
- Kuntatekniikkaliikelaitos
- Vesihuoltoliikelaitos
3.4 Asemakaavan tavoitteet
3.4.2 Lähtökohta-aineiston asettamat tavoitteet
Kaupungin asettamat tavoitteet
Kaupungin tavoitteena on mahdollistaa vanhan vuoden 1966 teollisuusalueen uudistuminen tämän päivän yritystoiminnan tarpeisiin.
Kaupungin strategioiden asettamat tavoitteet
Lieksan kaupungin strategian 2030 ja sen toimenpideohjelman keskeisiksi tavoitteiksi on asetettu mm. teollisuuden ja yritystoimintaan
varattavien alueiden riittävyys ja sopivuus. Lisäksi tavoitteeksi on
asetettu yritysten kasvua tukevien ratkaisujen tekeminen ja työllisyyden edistäminen osana Lieksan elinvoimaisuutta.
Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet
Teollisuusalue sijaitsee Pielisen ja Lieksa-Nurmes rataosuuden välisellä alueella. Teollisuusalueen sijainnin ja muodon sekä maanomis-
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tuksen ja nykyisen maankäytön takia alueen laajeneminen voi käytännössä tapahtua vain vesialueelle.
Teollisuusaluetta on jo rakennettu merkittävästi. Teollisen toiminnan luonteen mukaisesti muun muassa varastointi ja käsittely tarvitsevat laajoja kenttiä sekä suuria säilytystiloja. Tontin pinta-alan
kasvattamisella varmistetaan toimintaan tarvittava tila ja rakennusoikeuden kasvaminen mahdollistamaan teollisuusalueen kehittäminen ja uudisrakentaminen pitkälle tulevaisuuteen.
Asemakaavalla tavoitellaan teollisuuden ja yritystoimintaan varattavien alueiden riittävyys ja sopivuus sekä yritysten kasvua tukevien
ratkaisujen tekeminen.
Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet
Oikeusvaikutteisen yleiskaavan puuttuessa, kaavamuutosta ohjaa
Pohjois-Karjalan maakuntakaava, jossa alueet ovat teollisuus- ja
varastoalueita (t). Merkinnällä osoitetaan aluerakenteen kannalta
merkittävää teollisuus- ja varastoaluetta, jolla on vähintään seudullista merkitystä. Alue on tarkoitettu pääasiassa tuotannollista toimintaa varten. Alue on suunniteltava siten, että merkittävät ympäristölle aiheutuvat häiriöt estetään.

4 ASEMAKAAVARATKAISUN KUVAUS
4.1 Kaavan rakenne
Asemakaava perustuu luvussa 3 esitettyihin tavoitteisiin ja luvussa
2 esitettyihin alueen ominaisuuksiin. Kaavaratkaisulla mahdollistetaan teollisuusalueen kehittäminen ja laajentaminen.
Kaavaratkaisulla laajennetaan teollisuusaluetta (T) vastaamaan jo
toteutunutta alueiden läjitystä vesialueella (82 200 m2) sekä laajennetaan teollisuusaluetta edelleen lisää vesialueelle (n. 141 000 m2).
Teollisuusalueen rakennusoikeus nousee pääasiassa alueiden laajentamisen kautta noin 122 780 k-m2. Lisäksi viereen osoitetaan
uusi satama-alue (LS) vesialueelle. Teollisuusalueen keskellä oleva
VAPO Oy:n lämpövoimalaitos osoitetaan omaksi korttelialueekseen
(EN). T, EN ja LS-alueiden tonttitehokkuusluku on e=0,5.
Asemakaavalla siirretään kaava-alueen laidalla niemen kärjessä tulevalle pumppaamolle vievää huoltotietä (ajo/h) teollisuusalueelta
rautatiealueelle sen laitaan. Teollisuusalueelle on metsäiselle alueelle rakennettuna noin 1250 k-m2 asumista. Tämä alue osoitetaan
kaavassa asumiselle ja sallitaan asumisen määrän kasvattaminen
kaksinkertaiseksi. Teollisuusalueella oleva kapseloitu vanha kaatopaikka osoitetaan kaavassa. Tällä turvataan sen säilyminen koskemattomana.
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4.2 Aluevaraukset
4.2.1 Korttelialueet ja niiden mitoitus
Aluevaraus

Pinta-ala
vanha

T
EN
LR
LS
W

450 980
sis. T-alueeseen
51 827
-

55 047
24 107
1173601

-

1 814

KATU

m2 Pinta-ala
m2 uusi

669 791
16 958

Kerrosala
Kerrosala
k-m2
k-m2
vanha
uusi
226 770
349 549
sis. T-alueeseen
8 479
12 054
-

-

T teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue
Alueelle voidaan rakentaa teollisuus-, varasto- ja toimistorakennuksia. Alueen rakennusoikeus on osoitettu tonttitehokkuusluvulla
e=0,50, kerrosluku on IV. Alueelle osoitetaan myös asuinkäyttöön
varattu alue, jonka rakennusoikeus on 2 600 k-m², kerrosluku on
III.
EN energiahuollon alue
Alueelle on rakennettu kaukolämpövoimalaitos ja varastorakennuksia. Alueen rakennusoikeus on osoitettu kaavassa tonttitehokkuusluvulla e=0,50. Kerrosluku on IV.
4.2.2 Muut alueet
LS satama-alue
Merkinnällä osoitetaan satama-alueet ja niihin liittyvät terminaali-,
varasto- ym. rakennusten vaatimat alueet. Alueen rakennusoikeus
on osoitettu tonttitehokkuusluvulla e=0,50, kerrosluku on II.
LR rautatiealue
Merkinnällä osoitetaan rautatiealueet sekä niihin liittyvät terminaalija huolto- ym. rakennuksia varten varattavat alueet. Rautatiealuetta
muodostetaan teollisuusalueesta noin 3 220 m2.
Kadut
Uutta katua (Kevätniementie) muodostetaan teollisuusalueesta
1 814 m2.
4.3 Kaavan vaikutukset
4.3.1 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen
Asemakaavalla laajennetaan olemassa olevaan yhdyskuntarakennetta Pielisen vesialueen suuntaan.
4.3.2 Vaikutuksen rakennettuun ympäristöön, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön
Suunnittelualue on rakennettua teollisuusaluetta ja se laajenee ve-
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sialueella. Uudis- ja lisärakentaminen eivät kuitenkaan muuta olennaisesti alueen teollista maisemakuvaa.
Suunnittelualueella ei sijaitse kulttuuri- tai rakennushistoriallisia arvoja.
4.3.3 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön
Asemakaavalla ei ole merkittävää vaikutusta luontoon tai luonnonympäristöön. Kaavamuutosalue on jo ihmistoiminnan voimakkaasti
muuttamaa, myös vesialueelta. Vesialueelle läjittäminen edellyttää
mm. vesilain ja ympäristönsuojelulain mukaisia lupia ja toimia.
4.3.4 Vaikutukset työllisyyteen, talouteen ja palveluihin
Asemakaavamuutos tuo toteutuessaan lisää rakentamista ja työpaikkoja Kevätniemen teollisuusalueelle, mikä edistää alueen taloutta merkittävästi. Uudet asukkaat ja työntekijät tukevat Lieksan
keskustan alueen palveluiden säilymistä.
Kaupungille syntynee kustannuksia uuden huoltotien rakentamisesta niemenkärjen pumppaamolle. Lisäksi kustannuksia muodostuu jäte- ja vesijohtolinjojen muutoksista kaava-alueella.
4.3.5 Vaikutukset liikenteeseen
Kaava mahdollistaa lisää liikennettä Kevätniementielle ja Karjalantielle (mt 73). Tällä ei kuitenkaan ole merkittävää vaikutusta liikenteellisiin oloihin, sillä alueen katu- ja tieverkko on suunniteltu käsittelemään suuria liikennemääriä ja erityisesti myös raskasta liikennettä. Lisäksi suunnittelualueelta on hyvät ja turvalliset pyöräilyn ja
jalankulun yhteydet.
4.3.6 Vaikutukset sosiaalisiin oloihin ja väestörakenteeseen
Kaavamuutoksella ei ole vaikutuksia sosiaalisiin oloihin tai väestörakenteeseen.
4.3.7 Muut kaavan merkittävät vaikutukset
Yritysvaikutusten arviointi: Asemakaavamuutos mahdollistaa alueella toimivan yrityksen merkittävän kehittämisen ja laajentamisen.
Vaikutukset kaupungin strategioihin: Kaavahanke on kaupungin
strategian tavoitteiden mukainen.

5 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
5.1 Asemakaavan toteutus ja toteutuksen seuranta
Asemakaavan toteuttaminen voidaan aloittaa heti kaavan saatua
lainvoiman. Rakentamishankkeita ei ole ajoitettu. Vesialueen täytölle tulee hakea asiaan liittyvät erilliset luvat. Vesialueen täyttöjä
ei ole ajoitettu.
Kaupunki seuraa toteutusta rakennus- ja muiden lupaprosessien
kautta.
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