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1 TIIVISTELMÄ
1.1

Esipuhe
Vuonislahtea on asutettu kivikaudelta saakka. Kylä syntyi 1600-luvulla, jolloin Jauhiaisensalmen kummallekin puolelle nousi kuusi taloa ja Kelvänjärven rannalle kaksi taloa. Vuonislahden kylä käsitti alussa laajoja alueita ympäristöstään, mm. Koli ja Hattusaari Pielisen
länsirannalla olivat vuonislahtelaisten takamaita. Joensuun ja Lieksan välille vuonna 1909
valmistunut rautatie muutti huomattavasti maisemaa. Elinkeinoelämä sai piristysruiskeen
käsityöläisten, muiden tulokkaiden ja kaupankäynnin myötä. Vuonislahdesta tuli myös
merkittävä matkailuliikenteen solmukohta rautatien sekä Vuonislahden ja Kolin välisen
reittilaivaliikenteen ansiosta. Säännöllinen reittiliikenne kesti 1910-luvulta vuoteen 1994.
Vuonislahden kyläkeskus sijaitsee kaupan, koulun, Kukkumäen, aseman ja laivarannan
alueella. Parhaimmillaan 1950-60 -luvuilla kylässä toimi jopa neljä kauppaa. Kylän arvokkaimpia rakennuksia ovat vuonna 1888 valmistunut koulu piharakennuksineen, asemarakennukset sekä Kukkumäen laella uljaana seisova seurojentalo. Kukkumäellä on myös Jauhiaisen taistelun muistomerkki, joka kertoo Suomen sodan aikaisista taisteluista venäläisiä
vastaan.
Maaseudun maankäytön suunnittelu mm. kyläkaavoituksen tai osayleiskaavoituksen
kautta on tullut ajankohtaiseksi vuoden 2009 alussa voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen myötä, jonka mukaan yleiskaavan perusteella voidaan suoraan
myöntää rakennusluvat kyläalueilla, joilla rakentamisen paine ei ole kovin merkittävä.
Osayleiskaavoituksella vahvistetaan maaseudun kylämuotoista asumista ja vähennetään
haja-asutusalueiden ohjaamatonta rakentamista.
Tällä osayleiskaavalla hyödynnetään olevaa Vuonislahden kylärakennetta ja vähennetään
sen hajautumista sekä helpotetaan kunnallisteknisten palvelujen ja vesihuollon järjestämistä.
Osayleiskaavaa laaditaan yhteistyössä Vuonislahden kyläläisten ja loma-asukkaiden
kanssa.
Kylän alueelle rakennetaan yksi - kaksi uudisrakennusta tai laajennusta vuodessa.
Alueen palveluita ovat mm. toimintakeskus Kukko, jossa on kahvila/ravintola, Kesti-kievari Herralanniemi, jossa on mm. majoitusta, ravintolapalveluita ja kokoustiloja. Kylässä
on myös perhepäivähoitopaikka.

1.2

Kaavaprosessin vaiheet
Vuonislahden kylällä on pidetty kyläkaavakokous 29.6.2010 jossa on hahmoteltu tavoitteita kyläkaavoitukselle. Samalla on keskusteltu kaavoitettavan alueen rajauksesta. Kaavan vireille tulosta on kuulutettu Lieksa lehdessä 18.9.2010 ja ilmoitustaululla 20.9. –
20.10.2010. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut saman aikaisesti nähtävillä teknisen viraston asiakaspalvelupisteessä sekä kaupungin internet sivuilla www.lieksa.fi.
Suunnittelutehtävä on muuttunut kaavaprosessin aikana osayleiskaavoitukseksi. Alustavaa luonnosta esiteltiin osallisille 9.4.2015 Kylätoimintakeskus Kukossa Vuonislahdessa.
Osayleiskaavan luonnos oli nähtävillä 20.11.- 21.12.2017.
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1.3

Kaavan tarkoitus
Laadittavan osayleiskaavan tavoitteena on ohjata rakentamista ja muuta maankäyttöä.
Laadittavalla osayleiskaavalla luodaan edellytykset erityyppisille loma- ja asuinalueille,
edistetään alueen maisema-, luonto- ja kulttuuriarvojen säilymistä sekä matkailu- ja
maatalouselinkeinojen harjoittamista.

1.4

Suunnittelualue
Oikeusvaikutteinen Vuonislahden osayleiskaava laaditaan Vuonislahden kylän alueelle ja
sen välittömään läheisyyteen.

Kuva 1. Suunnittelualueen likimääräinen rajaus.
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2

LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET
2.1

Lähtötiedot ja laaditut selvitykset
-

Linnustoselvitys 2014
Luonto- ja maisemaselvitys 2013
Osayleiskaava-alueelta on mm. selvitetty:
* Pielisen rantaosayleiskaavoituksen yhteydessä luonto- ja maisemaselvitys, vuonna
1995
* Linnustoselvitys, vuonna 2002 - 2004
* Muinaisjäännösinventointi, vuonna 2001 ja päivitetty kesällä 2018
* Luontoselvityksen täydennys kesällä 2013
* Rakennusinventointi (AYK), vuonna 2003 ja julkaisu 2004 sekä täydennetty vuonna
2009, päivitetty kesällä 2018.

-

Mahdollisesti pilaantuneiden alueiden kuntakohtainen kartoitus, nro 0701Y0559-1

-

Lieksan kaupungin pohjavesialueiden suojelusuunnitelma, joka on hyväksytty
Lieksan kaupunginvaltuustossa 14.3.2011.

Osayleiskaavatyössä on käytetty niitä Pohjois-Karjalan maakuntakaavan eri vaiheiden
selvityksiä ja muita Pohjois-Karjalan Maakuntaliiton laatimia maakunnallisia selvityksiä
siltä osin kun ne koskevat tätä osayleiskaavahanketta.
Paikalliset selvitykset
- Selvitys alueen palveluista, asutuksesta:
Seudun palvelut keskittyvät enenevässä määrin Lieksan keskustaan. Kyläpalvelujen saatavuus jää entistä enemmän yritys- ja vapaaehtoistoiminnan harteille. Matkailutoimintojen kehittyessä Kolin ansiosta odotetaan tämän myötä myös kansalaisille tarkoitettujen
palvelujen kehittymistä.
Tällä hetkellä kylässä on toimintakeskus Kukko, jossa toimii ravintola/kahvila. Kestikievari Herralanniemessä on mm. majoitusta, ravintolatoimintaa ja kokouspalveluita, Sosiaali- ja terveystoimen palveluja on ryhmäperhepäivähoito. Koulun lakkauttaminen on
vaikuttanut kielteisesti asukasmäärään, ikärakenteeseen ja kylän toimintoihin.
Vuonislahden kyläseura toimii kylän edunvalvojana ja kylälle tärkeiden asioiden koordinoijana. Kyläseurassa on myös edustettuna matkailun ja laajemminkin elinkeinotoiminnan kehystoimija Vuonis, joka on rekisteröitynyt osuuskunnaksi. Aatteellisilla ja harrastusjärjestöillä on sääntöjensä mukaista toimintaa, jota koordinoidaan kyläseurassa muun
toiminnan kanssa.
Kaavoitettavalla alueella asuu 117 henkilöä (2008) ja kylän tilastoalueella 197 henkilöä.
Asukasluku on laskenut tasaisesti: 1980-luvun alussa kylän tilastoalueella asui 276 henkeä, 1990-luvun alussa 246 henkeä ja 2000-luvun alussa 223 henkeä. Leimallista nykyiselle väestökehitykselle on kyläkeskuksen ulkopuolisen ympärivuotisen asutuksen väheneminen ja osa-aikaisen loma-asumisen lisääntyminen. Ikääntyvien ihmisten suhteellinen
osuus on etenkin koulun lakkauttamisen jälkeen kasvanut.
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Kuva 2. Kartta asutuksesta.
Kylässä toteutettiin vuosina 1994-2004 kylään ja sen ympäristöön kohdistuvat Vuonis projekti ja Vuoniselämää -hanke. Vuosina 2004 - 2007 toteutettiin maakunnallinen Matkailu – Sampo -hanke. Nyt kylä on panostanut valtakunnallisiin ja jopa kansainvälisiin
hankkeisiin kuten kylämatkailuun, kyläkaavoitukseen, mobiiliteknologiaan ja ikäihmisten
palvelutoiminnan kehittämiseen. Vuonislahden ensimmäinen kyläsuunnitelma laadittiin yhdessä Helsingin yliopiston maankäytön ekologian laitoksen kanssa 1990-luvun alussa.
2.2

Kaavan tavoitteet
Oikeusvaikutteinen osayleiskaava on hyvä lähtökohta jatkosuunnittelulle ja päätöksenteolle sekä rakentamiselle. Laajalle alueelle laadittuna se turvaa yhtenäiset suunnittelu- ja
toteuttamisperusteet. Siitä hyötyvät viranomaiset, päätöksentekijät, asukkaat, maanomistajat ja tulevat rakentajat. Tavoitteena on hyödyntää 1.1.2009 voimaan tullutta maankäyttö- ja rakennuslain muutosta, jonka mukaan yleiskaavaa voidaan entistä enemmän
käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena maaseudun kylissä.
Tällä kaavalla hyödynnetään olevaa Vuonislahden kylärakennetta ja vähennetään sen hajautumista sekä helpotetaan kunnallisteknisten palvelujen ja vesihuollon järjestämistä.
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2.3

Suunnittelutilanne
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (14.12.2017) koskevat seuraavia asiakokonaisuuksia:
- toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen
- tehokas liikennejärjestelmä
- terveellinen ja turvallinen elinympäristö
- elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat
- uusiutumiskykyinen energiahuolto
Maakuntakaava
Maakuntakaava on suunnitelma alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteista
sekä maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisten alueiden käytöstä.
Suunnittelualue kuuluu Pohjois-Karjalan maakuntakaava-alueeseen. Maakuntakaavan
vaihe 1. on hyväksytty 21.11.2005 maakuntavaltuustossa ja vahvistettu 20.12.2007 valtioneuvostossa. Maakuntakaavan täydennys, 2. vaihe on hyväksytty 4.5.2009 ja se on
vahvistettu ympäristöministeriössä 10.6.2010. Maakuntakaavan 3. vaihe on hyväksytty
3.6.2013 maakuntavaltuustossa ja siinä käsitellään maankäyttöluokat, joita ei ole käsitelty aikaisemmissa maakuntakaavoissa. Ympäristöministeriö on vahvistanut 3. vaiheen
5.3.2014. Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 4. vaihe on hyväksytty maakuntavaltuustossa 15.6.2015 ja vahvistettu ympäristöministeriössä 5.3.2017. Maakuntakaavan 4. vaiheessa suunnittelualueeseen ei kohdistu varauksia.
Maakuntahallitus on käynnistänyt 21.12.2015 Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 2040
laatimisen. Maakuntahallitus hyväksyi kokouksessaan 29.10. maakuntakaavaluonnoksen
nähtäville ja lausunnoille. Kaavaluonnos oli nähtävillä 12.11. - 20.12.2018 ja lausunnoilla
12.11.2018 - 31.1.2019.

Kuva 3. ja 4. Ote maakuntakaavan yhdistelmäkartasta (vaiheet 1-3)
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Kaavamuutosalue sijoittuu maakuntakaavassa mm. kyläalueelle (at) ja kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeäksi alueeksi (ma).
Maakuntakaavassa on osoitettu muun muassa Vuonislahden kyläalue sekä rantojen kehittämisen kohdealue Pielisen rannalle. Pielisen rannalla on rantaosayleiskaavoja, mutta ne
eivät ulotu Vuonislahdelle. Vuonislahdessa on sen sijaan voimassa muutamia ranta-asemakaavoja.
MAAKUNTAKAAVAN KAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET
MAAKUNNALLISESTI MERKITTÄVÄ RAKENNETTU KULTTUURIYMPÄRISTÖ (ma/km)
Osa-aluemerkinnällä osoitetaan maakunnallisesti arvokas kulttuurihistoriallinen
rakennettu kulttuuriympäristö. Kohdemerkinnällä osoitetaan alle 5 hehtaarin
kokoiset alueet.
Suunnittelumääräys:
Alueen suunnittelussa on otettava huomioon kulttuurihistoriallisen rakennetun
ympäristön kokonaisuus, ominaispiirteet ja identiteetti ja vaalittava kaavaselostuksen erillisessä liitteessä 1 ”Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävät
rakennetut kulttuuriympäristöt Pohjois-Karjalassa” (Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, 2013) olevissa kohdekuvauksissa selostettujen kulttuuriarvojen säilymistä.
MAISEMAN VAALIMISEN KANNALTA MAAKUNNALLISESTI TÄRKEÄ ALUE
(ma/mm)
Osa-aluemerkinnällä osoitetaan maakunnallisesti merkittävät maisema-alueet.
Suunnittelumääräys:
Alueen suunnittelussa ja käytössä on otettava huomioon arvokkaan maisemaalueen kokonaisuus, ominaispiirteet ja maisema-arvot sekä turvattava ja edistettävä niiden säilymistä.
MATKAILUPALVELUJEN KOHDE (rm)
Matkailupalvelujen kohdemerkinnällä osoitetaan vähintään seudullisesti merkittäviä matkailupalvelujen olemassa olevia tai suunniteltuja kohteita sekä kehittämishankkeita.
Suunnittelumääräys:
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota matkailullisesti vetovoimaisen keskuksen muodostamiseen sekä ottaa huomioon eri
toimintojen ja rakentamisen sopeuttaminen ympäristöön.
OHJEELLINEN VESIRETKEILYREITTI
Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti tai valtakunnallisesti merkittävät melontaan ja soutuun soveltuvat ohjeelliset vesiretkeilyreitit.

MATKAILUN JA VIRKISTYKSEN VETOVOIMA-ALUE (mv-2)
Merkinnällä osoitetaan arvokkaan luonnonympäristön, matkailun ja virkistyksen
kannalta valtakunnallisesti ja osin kansainvälisesti merkittäviä kehitettäviä
aluekokonaisuuksia.
(mv-2 Ruunaan - Lieksanjoen alue)
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RANTOJEN KÄYTÖN KEHITTÄMISEN KOHDEALUE (rk, rk-1)
Kehittämisperiaatemerkinnällä osoitetaan Pohjois-Karjalan tärkeimmät suurvesistöt sekä erämainen Koillisen luontovyöhykkeen alue.
Suunnittelumääräys:
Yksityiskohtaisemmassa suurvesistöjen suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä
huomiota luonnonympäristön kestävään käyttöön, vesihuollon järjestämiseen
sekä rakentamisen soveltumiseen maisemaan.
Rantarakentamista mitoitettaessa on jätettävä riittävän suuret yhtenäiset
ranta-alueet vapaaksi jokamiehenoikeudella tapahtuvaan rantojen käyttöön.
Suurvesistöjen muunnetusta rantaviivasta tulee olla vapaata rantaviivaa noin
60 % ja rakennettua rantaviivaa noin 40 %.
rk-1 suunnittelumääräys:
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee rantarakentaminen ohjata keskitetysti ympäristöarvot huomioonottaen siten, että Koillisen luontovyöhykkeen
erämainen luonne säilyy. Rantarakentamisen yleisperiaatteena tulee noudattaa
suurvesistöjä alhaisempaa mitoitusta.

KULTTUURIYMPÄRISTÖN TAI MAISEMAN VAALIMISEN KANNALTA TÄRKEÄ ALUE
Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeät alueet.
Suunnittelumääräys:
Alueen suunnittelussa ja käytössä on otettava huomioon kulttuuriympäristön
kokonaisuus ja erityispiirteet sekä turvattava ja edistettävä niiden säilymistä.
TÄRKEÄ TAI VEDEN HANKINTAAN SOVELTUVA POHJAVESIALUE (pv)
Merkinnällä osoitetaan tärkeät tai vedenhankintaan soveltuvat pohjavesialueet.
Suunnittelumääräys:
Aluetta koskevat toimenpiteet on suunniteltava siten, etteivät ne vaaranna
pohjaveden määrää tai laatua.
SEUTUTIE TAI PÄÄKATU (st)
Alueella on voimassa MRL:n 33§:n mukainen rakentamisrajoitus.
PÄÄRATA JA LIIKENNEPAIKKA
Alueella on voimassa MRL:n 33§:n mukainen rakentamisrajoitus.
SATAMA-ALUE (LS1)
Merkinnällä osoitetaan henkilöliikenteen satamat. Lisämerkintä v osoittaa sataman olevan myös veneliikenteen vierasvenesatama. Alueella on voimassa
MRL:n 33§:n mukainen rakentamisrajoitus.
LAIVAVÄYLÄ
Väyläsyvyys >= 2,4 m. Alueella on voimassa MRL:n 33§:n mukainen rakentamisrajoitus.
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KYLÄALUE (at-1)
Kohdemerkinnällä osoitetaan maaseutuasutuksen kannalta tärkeitä kyläkeskuksia, jotka palvelujen, asutuksen, kulttuuriympäristön tai elinkeinotoimintojen
kannalta ovat tärkeitä kehittämisen kohteita. Lisämerkinnällä -1 osoitetaan
rantakyliä, joita pidetään suositeltavina pysyvän ja loma-asutuksen alueina.
Suunnittelumääräys:
Suunnittelussa ja rakentamisessa tulee kiinnittää huomiota rakentamisen sopeuttamiseen olevaan kylärakenteeseen ja -ympäristöön sekä vesi- ja jätevesihuollon järjestämiseen. Uudisrakentaminen tulee ensisijaisesti ohjata tukemaan
nykyistä kylärakennetta ja palvelujen hyvää saatavuutta. Rantakyliin liittyviä
ranta-alueita suositellaan pysyvän asutuksen ja tavanomaista haja-asutusta
tiiviimmän loma-asutuksen alueina.
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ranta-alueille tulee varata riittävästi kylää palvelevia virkistysalueita.
KIINTEÄ MUINAISJÄÄNNÖS
Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti merkittävät muinaismuistokohteet.
Yleiskaava
Alueella ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa.
Asemakaava
Alueella on Raapionlahden ja Raapionniemen ranta-alueen käsittävä ranta-asemakaava.
Rakennusjärjestys
Alueella on voimassa Lieksan kaupungin rakennusjärjestys, jonka kaupunginvaltuusto on
hyväksynyt 28.5.2018 § 42.
Suunnittelutarvealueet
Suunnittelutarvealue on alue, jonka käyttöön liittyvien tarpeiden tyydyttäminen
saattaa johtaa erityisiin toimenpiteisiin, kuten viemärin, vesijohdon tai katualueen
rakentamiseen tai esimerkiksi päivähoidon järjestämiseen tai jolla erityisten ympäristöarvojen tai ympäristöhaittojen vuoksi on tarpeen suunnitella maankäyttöä.
Lieksan vanhat kyläalueet mukaan lukien Vuonislahti, ovat suunnittelutarvealueita.
Aluerajaus on voimassa kymmenen vuotta (MRL 16§).
Uuden päärakennuksen rakentaminen edellyttää aina suunnittelutarveratkaisua.
Uuden rakennuspaikan pinta-alan on oltava vähintään 3 000 m2, Jos kiinteistö voidaan liittää yleiseen vesi- ja viemäriverkkoon, voi rakennuspaikan pinta-ala olla
edellä mainittua pienempi kuitenkin vähintään 2 500 neliömetriä.
24 § Rakentamisen määrä
Rakennuspaikalle saa rakentaa olemassa olevaa päärakennusta palvelevia talousrakennuksia suoraan rakennuslupamenettelyn perusteella.
Rakennuspaikalle toteutettavien rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla
enintään 10 % rakennuspaikan pinta-alasta ja enintään 500 m².
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Mikäli vanhassa asemakaavassa (rakennuskaava) ei ole kerrosalan tehokkuuslukua
e, eikä ole muutenkaan ilmoitettu rakennuspaikkojen rakennusoikeutta, tulee kerrosalana käyttää asuinrakennuksien osalta tehokkuuslukua e=0,2, kuitenkin enintään 500 k-m². Teollisuus- ja liiketonttien osalta tulee käyttää tehokkuuslukua
e=0,4.
3

SUUNNITTELUALUEEN NYKYTILANNE
3.1

Alueen yleiskuvaus
Oikeusvaikutteinen Vuonislahden osayleiskaava laaditaan Vuonislahden kylän alueelle ja
sen välittömään läheisyyteen. Alueen laajuus on n. 933,7 ha ja rantaviivaa on yhteensä
noin 13,5 km.
Suunnittelualue on pääosin maa- ja metsätalousmaisemaa. Rakentaminen on keskittynyt
Seututie 5071 varteen ja alueella on kattava liikenneverkosto. Suunnittelualueelle sijoittuu
maakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö- ja kulttuurimaisemakohde sekä
muinaismuistoja.

3.2

Maisema ja luonnonympäristö

3.2.1. Luonnonympäristö
Suunnittelualueen luonnonympäristön nykytila selvitettiin maastokäynnillä 22. ja 23. elokuuta 2013. Inventoinnin teki biologi, FM Hilkka Heinonen Ekopolku ky:stä. Alueelta selvitettiin kasvillisuuden ja maiseman yleiskuva sekä luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaat kohteet.
Kartoitusalue sijaitsee Lieksassa, Vuonislahden kylässä, Pielisen itärannalla. Jauhiainen on
periaatteessa Pielisen lahti, jota nykyään erottaa Pielisestä rautatie- ja maantiesillat. Kartoitus tehtiin mannerrannoilla 100-200 metrin levyisellä rantakaistalla. Kartoitusalue rajautuu lännessä Pieliseen ja rautatiehen, pohjoisessa laajaan Soidinsuon peltoalueeseen,
idässä Sammaljokeen ja Sammalniemeen sekä etelässä Väärämäen metsäalueeseen.
Kartoitukseen sisältyy 11 km mannerrantaa ja toistakymmentä pientä saarta tai luotoa.
Maisema
Lieksa kuuluu Vaara-Karjalan maisema-alueeseen (Maisemanhoito 1992). Kasvi-maantieteellisesti alue kuuluu keskiboreaalisen Pohjanmaan-Kainuun ja eteläboreaalisen EteläSuomen havumetsävyöhykkeen rajalle (Kalliola 1973, Metsätyypit 2008), sillä Pielisen leudontavasta vaikutuksesta johtuen ranta-alueilla eteläboreaalinen kasvillisuus (JärviSuomi) työntyy kielekkeenä muuta Suomea pohjoisemmaksi (Hämäläinen ym.).
Kartoitusalue sijaitsee Pohjois-Karjalan kahden kallioperägeologisen pääalueen rajalla. Kolin seutua lukuun ottamatta Lieksan alueet ovat vanhempaa, arkeeista pohjagneissialuetta.
Kolin seudusta länteen ja etelään on puolestaan nuorempaa proterotsooisista liuskevyöhykettä (Hämäläinen ym.1996). Kolin seudun pääkivilajeja ovat graniitti, gneissi ja kvartsiitti.
(Lyytikäinen 1991).
Kartoitusalueen halki kulkee harjujakso, joka on paikoin näkymättömissä Jauhiaisen pinnan alla, mutta muodostaa komean Rekiniemen ja Koiraniemen, jotka lähes halkaisevat
Jauhiaisen pitkittäin kahtia. Rekiniemi kuuluu tärkeään pohjavesialueeseen. Rekiniemen
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luonnontila on muuttunut voimakkaasti jo sata vuotta sitten, kun alueelta otettiin useiden
metrien paksuisesti soraa rautatietyömaalle.
Erityisesti järven länsiranta on alun perin suovaltaista, mutta ojitusten ansiosta suuri osa
soista on otettu viljelykäyttöön. Koillis- ja itärantoja luonnehtivat korkeammat, kivikkoiset
ja louhikkoiset mäkimaastot
Vesiluonto
Jauhiainen on hyvin matala ja järvessä on vain kaksi yli 10 metrin syvännettä. Jauhiaisen
ekologinen tila on hyvä uusimman kartoituksen mukaan (julkaistu 2.10.2013). Sen sijaan
siihen
Vuonisjärvestä
laskevan
Sammaljoen
tila
on
vain
tyydyttävä.
(http://www.jarviwiki.fi/wiki/Etusivu)
Jauhiaisen vedenpinnankorkeus noudattelee Pielisen vedenkorkeutta. Reilun sadan vuoden
mittausjakson keskivedenkorkeus Pielisellä on ollut N60+ 93,74 m. Keskimääräinen vuotuinen vedenkorkeusvaihtelu on ollut 117 cm. Ylin vedenkorkeus on ollut N60+ 95,38 m
(alkukesästä1924), alin N60+ 92,60 m (huhtikuulta 1942), joten äärivaihtelu on ollut 278
cm. (http://www.jarviwiki.fi/wiki/Pielinen_(04.411.1.001)
Kasvillisuus
Pielisen, kuten myös Jauhiaisen rannat ovat pääosin karuja, suurelta osin kivikkoisia tai
louhikkoisia. Rehevintä kasvillisuus on purojen notkelmissa. Purot on kuitenkin suurelta
osin perattu ojiksi.
Kartoitusalueella ei ollut varsinaisia suoalueita. Pelloilta ja suoalueilta tulevia ojia laskee
muutama Jauhiaiseen. Ojista "puromaisin" laskee Sammaljoen pohjoispuolella lahden pohjukkaan.
Eläimistö
Kartoituksen yhtenä tavoitteena oli tunnistaa mahdollisia liito-oravan suojelun kannalta
arvokkaita kohteita. Kartoitusalueella ei ollut lainkaan vanhoiksi metsiksi luokiteltavia alueita. Alueella oli siellä täällä nuoren metsän keskellä yksittäisiä vanhoja kolopuita, mutta
yhdenkään ympäristössä ei olut havaittavissa merkkejä liito-oravasta.
Lepakoille soveliaita levähdys-, päiväpiilo- ja talvehtimispaikkoja saattaa olla esimerkiksi
kesämökkien pihapiireissä tai siltojen rakenteissa. Lisäksi lepakot voivat viihtyä etenkin
talvihorroksensa aikana kalliokolossa ja louhikoiden onkaloissa. Tällaisia paikkoja louhikkoiset ja kallioiset rannat tarjoavat jonkin verran. Mökkien välittömät piha-alueet jätettiin
kartoituksen ulkopuolelle, eikä kartoitus muutenkaan erityisesti keskittynyt lepakkohavaintoihin.
Luonto- ja lintudirektiivilajit sekä uhanalaiset ja harvinaiset lajit
Suomen lajiston uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit
Valtakunnallisessa uhanalaisuustarkastelussa (Rassi ym. 2010) uhanalaisiksi luokitelluista
lajeista alueella tavattiin vain vaarantuneeksi luokiteltu selkälokki. Lajin parimäärä alueella
oli aikuisten yksilöiden määrän mukaan arvioituna vain kaksi. Lajin pesäpaikat eivät varmistuneet, mutta sijaitsevat todennäköisesti Lokkiluodolla. Silmälläpidettävistä lajeista tavattiin isokoskeloita, rantasipejä ja naurulokkeja.
EU:n lintudirektiivin lajit ja Suomen erityisvastuulajit
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EU:n Lintudirektiivin liitteen I lajeista tavattiin laulujoutsen, pikkulokkeja ja kalatiiroja.
Liite listaa yhteisön tärkeinä pitämät lajit, joiden suojelemiseksi on osoitettava erityissuojelualueita. Lajien suojelu on Suomessa pääasiassa järjestetty Natura 2000 – alueverkoston avulla.
Suomen erityisvastuulajeja tavattiin useita. Nämä on esitetty kootusti taulukossa 2. Minkään vastuulajeista parimäärät alueella eivät olleet huomattavan korkeat. Rantasipin
kuutta paria voidaan pitää alueellisesti kohtalaisena määränä. Rantasipit pesivät alueella
hajanaisesti yksittäispareina. Vastuulajien elinympäristöt tulisi ottaa huomioon maankäytön suunnittelussa. Lainsäädännössä määriteltyä asemaa vastuulajeilla ei ole.
Taulukko 2. Havainnot suojelullisesti merkittävistä lajeista selvitysalueella. Uhanalaisuus
= Suomen lajien uhanalaisuusluokittelu (VU = vaarantunut, NT = silmälläpidettävä (Rassi
ym. 2010), ), Direktiivilaji = EU:n lintudirektiivin liitteen I laji (79/409/ETY), Vastuulaji =
Suomen kansainvälinen erityisvastuulaji (Rassi ym. 2001).

Laji

Parimäärä

Laulujoutsen
Haapana
Tavi
Telkkä
Isokoskelo
Rantasipi
Pikkulokki
Naurulokki
Selkälokki
Kalatiira

1
2
4
3
2
6
15
200
2
7

Uhanalaisuus

Direktiivilaji

Vastuulaji

x

x

x
x
x
x
x
x
x

x

x
x

NT
NT
NT
VU

Linnustollisesti arvokkaat alueet
Kaava-alueelta tunnistettiin neljä linnustoltaan ympäröiviä alueita arvokkaampaa kohdetta. Kohteilla havaittu linnusto on esitetty kokonaisuudessaan taulukossa 3. Kaikki kohteet voidaan luokitella paikallisesti arvokkaiksi
alueiksi, joilla on merkitystä vesi- ja rantalinnuston monimuotoisuudelle selvitysalueella ja sen lähialueilla. Alueiden rajaukset on esitetty kartalla kuvissa 2a ja 2b.
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Kuva 2a. Selvitysalueen pohjoisosan linnustoltaan arvokkaat alueet.

Kuva 2b. Selvitysalueen eteläosan linnustoltaan arvokkaat alueet.
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Taulukko 3. Linnustollisesti arvokkaiksi arvioiduilla alueilla havaittu lajisto.
Laji Lokkiluodot

Kiuaslahti

Raapionlahti

Laulujoutsen

Kattilajoki

1

Haapana

1

Tavi

1

Sinisorsa

3

1

1

2

1

Telkkä

1

Härkälintu

1

Pikkulokki

15

Naurulokki

200

Kalalokki

30

Selkälokki

1

Harmaalokki

1

Kalatiira

2

Västäräkki

1

Ruokokerttunen
Pajusirkku

3

2
2

3

Johtopäätökset ja suositukset
Selvitysalueella tavattiin alueelle tavanomaista lajistoa, eikä alueella esiinny huomattavia
linnustollisia arvoja sisältäviä alueita.
Alueelta tunnistettiin neljä paikallisesta linnuston monimuotoisuudelle tärkeää aluetta. Arvokkain näistä on Lokkiluoto, jossa pesii paikallisesti merkittävä lokkilintujen yhdyskunta.
Huomioimalla raportissa esitetyt linnuston monimuotoisuuden kannalta tärkeät alueet,
kaavan vaikutukset vesi- ja rantalinnustoon jäävät vähäisiksi. Samalla havaittujen suojelullisesti merkittävien lajien esiintyminen alueella ei merkittävästi vaarannu.
Arvokkaat luontokohteet
Lähimmät luonnonsuojelualueet ovat Koli ja sen lähistöllä olevat Pielisen saaret, erityisesti
Romonsaaret, Mantina (Natura 2000 kohde) ja Kelvänsaari. Suunnittelualueella ei ole rekisteröityjä erityisen tärkeitä elinympäristöjä tai metsälain 10§:n mukaisia kohteita.
Pielisen, kuten myös Jauhiaisen rannat ovat pääosin karuja, suurelta osin kivikkoisia tai
louhikkoisia. Rehevintä kasvillisuus on purojen notkelmissa. Purot on kuitenkin suurelta
osin perattu ojiksi. Pienet saaret ja luodot ovat järvimaisemassa miellyttäviä maisemakohteita. Osa saarista on myös tärkeitä lintuluotoja. Nykysuositusten mukaan alle kahden
hehtaarin saarille ei tule rakentaa.
Kartoitusalueelta ei löytynyt yhtään vanhan metsän kohdetta. Siksi yksittäisten vanhojen
puiden maisemallinen arvo korostuu entisestään, erityisesti avonaisessa järvimaisemassa.
Karttaan on merkitty muutamia erityisen huomiota herättäviä vanhoja puuyksilöitä, jotka
muodostavat maisemassa tärkeitä kiinnekohtia.
Pitkät ja kapeat harjuniemet, Koiraniemi ja Rekiniemi, muodostavat Jauhiaiselle omaleimaisen maisemallisen elementin. Rekiniemen kapeaan kärkiosaan ja Koiraniemeen eikä
sen tyvelle tule sallia rakentamista.
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Koiraniemen ympäristö on voimakkaan vesikasvillisuuden vallassa ja laaja luhta-alue täyttää niemen ja länsirannan välisen lahden. Alueelle on rakennettu retkeilypolku nuotiopaikkoineen ja pitkospuineen. Luhta-alue olisi suotavaa säilyttää linnustolle mieluisana pesimäalueena. Myös Kattilajoen luhta-alue tulisi säilyttää kosteikkona.
Muutoin vesikasvillisuutta voitaisiin rannoilta vähentää. Vesikasvien niitto ja mahdolliset
ruoppaukset tulisi kuitenkin suunnitella ja toteuttaa huolellisesti ja maiseman luonnollisia
muotoja seuraillen.
3.3

Rakennettu ympäristö
Vuonislahden kylä sijaitsee 28 km Lieksan keskustasta etelään Pielisen itärannalla ja Jauhiaisen länsirannalla. Kylä sijaitsee Pielisen ja Jauhiaisen välisellä harjukannaksella. Rakenteeltaan kylä on Pohjois-Karjalaiseksi kyläksi tiivis.
Vuonislahti kuuluu Stolbovan rauhan (1617) jälkeen syntyneisiin luterilaiskyliin. Tätä ennen paikalla lienee ollut asukkaita, mutta vasta 1600-luvun puolivälissä kylä alkoi varsinaisesti muodostua. 1600-luvun asutus on syntynyt kahden pitäjän, Pielisen ja Enon rajalle, joka kulki Jauhiaisen kautta. Arkistojen mukaan Vuonislahdessa oli v. 1651 kolme
taloa, v. 1690 neljätoista taloa ja v. 1722 yhdeksän taloa.
Vuonislahden kylällä on vuoden 1820 maakirjan mukaan ollut 38 tilaa ja savuja yh-teensä
83. Kylän asukasluku on kasvanut voimakkaasti 1800-luvun loppupuolella. Vuonna 1860
Vuonislahdessa oli henkikirjoilla 852 ihmistä, vuonna 1870 nälkävuosien takia vain 624 ja
vuonna 1900 jo 1042 ihmistä.
1900-luvun alkupuolella myös asutus tiheni Vuonislahdella. Uutta asutusta syntyi etenkin
Mikkolan tilan maille Raapiontien varteen. Nämä pienet pääasiassa asuinviljelystila-tyyppiset tilat ovat luultavasti itsenäistyneet tai perustettu 1920-luvulla uusien asutuslakien
myötä. Raapiontien varressa on säilynyt hyvin useita 1910-30-luvun vaatimattomia asuinmökkejä. Tyypillisesti tällainen mökki on käsittänyt tuvan ja pienen asuinhuoneen sekä
kuistin. Raapiontien varren mökkien yhteydessä on ollut jonkin verran viljelyskelpoista
maata, mutta asutuksen eteläpuoliset pellot on metsitetty 1900-luvun loppupuolella ja pihapiirien kotitarveviljelykset on muutettu pääasiassa nurmikoksi tai ne ovat kasvamassa
umpeen. 1930-luvulla Vuonislahteen perustettiin myös lukuisia valtion asutustiloja kylän
syrjäisemmille maille. Vilkkaan rakentamisen myötä Vuonislahteen perustettiin vuosisadan
vaihteessa tiilitehdas Herranniemeen, nykyisen Tiiliniemen alueelle.
Kylän taloluku kasvoi myös II maailmansodan jälkeisten asutustoimien myötä. Vuonislahden kylän keskustan tuntumaan uusia asuntotiloja perustettiin ainakin Lokkiniemeen ja
Raapiontien varteen Pielisen rannalle. Tilojen asuinrakennukset ovat puolitoistakerroksisia,
noppamaisia ns. rintamamiestaloja, joiden huoneet ryhmittyvät yhden savupiipun ympärille. Kylälle perustettiin 1940-50 –lukujen taitteessa uusi tiilitehdas Kirkkolan tuntumaan.
Tiilitehdas kävi huonolaatuisen saven takia 1950-luvun lopulla kannattamattomaksi. Tiilitehtaan savikuoppa on edelleen havaittavissa maastossa.
Vuonislahden kyläkeskus sijaitsee kaupan, koulun, Kukkumäen, aseman ja laivarannan
alueella. Parhaimmillaan 1950-60 -luvuilla kylässä toimi jopa neljä kauppaa. Kylän arvokkaimpia rakennuksia ovat vuonna 1888 valmistunut koulu piharakennuksineen, asemarakennukset sekä Kukkumäen laella uljaana seisova seurojentalo. Kukkumäellä on myös Jauhiaisen taistelun muistomerkki, joka kertoo Suomen sodan aikaisista taisteluista venäläisiä
vastaan.
Sekä Pielinen että Jauhiainen ovat vahva osa kylämaisemaa. Parhaat näkymät vesistöille
aukeaa Jauhiaisen salmen silloilta sekä Telttiniemen uimarannalta, satamasta ja Raapionniemestä. Parhaat näkymät Jauhiaiselle avautuvat Rekiniemestä ja Koiraniemestä.
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Vuonislahti on rajattu maakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi, jonka rajaus on
esitetty ohessa. Vuonislahden kylämaiseman arvot perustuvat sekä asutushistoriaan, rakennusperinteeseen ja liikennehistoriaan että maisema-arvoihin. Vesimaisemat harjuilta
Pieliselle ovat erityisen vaikuttavia.

Kuvat 3-5. Vuonislahden rakennettua ympäristöä.
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Kesän 2018 inventoinnissa (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, arkkitehti Minttu Kervinen)
suunnittelualueelta inventoitiin seuraavat 30 kohdetta(Kohteista 3 ensimmäistä on maakunnallisesti merkittäviä):
1 Vuonislahden entinen asema
2 Koivula, entinen ratamestarin asunto
3 Nurmi, entinen asemamiehen asunto
4 Välitila, entinen ratavahdin asunto
5 Entinen pumppuhuone
6 Kylätalo Kukkomäki, entinen koulu
7 Mummola, entinen Reijosen kauppa
8 Seurantalo Kukkumäki
9 Eskola, entinen Turusen kyläkauppa, Vuonislahdentie 180
10 Osuuskulma
11 Raivionmäki
12 Hiekkala (Kuivala)
13 Mikkola
14 Kirkkola (Heikkilä)
15 Tienvieri (Kuunola)
16 Pekanaho
17 Kulmala
18 Kivelä
19 Pajala
20 Kinnula
21 Ryynäsen rakentama vapaa-ajan asunto
22 Lepola
23 Lokkiniemi
24 Herranniemi (Niemelä)
25 Savilahti
26 Sillankorva, Sillankorvankuja 4
27 Sillankorva, Hupelinraitti 2
28 Rekiniemi, entinen pappila
29 Temmes (Holoppala)
30 Telttiniemi
Kohteiden tarkempi kuvaus ilmenee kaavaselostuksen liitteenä olevasta inventointiraportista. kuvaus ja valokuva
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Kuva 6: Inventoitujen kohteiden sijainti ja kohdenumerointi.
Muinaismuistot
Kaavoissa on useita muinaismuistolain rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöskohteita (Rekiniemi 1 ja 2, Rekiniemen hautausmaa, Jokela, Temmes ja Jauhiainen 2). Näitä kohteita
löytyy jatkuvasti lisää. Ajantasainen luettelo muinaisjäännöksistä ja kohteiden tarkat paikkatiedot ovat saatavilla Museovirastosta sähköisessä muodossa (paikkatieto@nba.fi). Alueella tehtiin täydennysinventointi kesällä 2018. Inventoinnissa alueelta ei löytynyt uusi
muinaismuistokohteita.
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Kuva 7. Alueen muinaismuistolain rauhoittamat kiinteät muinaisjäännöskohteet.
Rekiniemi: kiinteä muinaisjäännös, asuinpaikka, asumuspainanne (422010027)
Asuinpaikka sijaitsee Vuonislahden Rekiniemessä olevan hautausmaan itäosassa, Jauhiaisen rannassa. Hautausmaan ja rannan välissä, hautausmaalta rantaa vievän polun pohjoispuolella, rantatörmän päällä, on kooltaan 8 x 11 m asumuspainanne. Painanteen ja
polun välillä olevasta muutaman neliön kokoisesta avoimesta maanpinnasta on löytynyt
kvartseja ja palanutta luuta (KM 32779:1-2). Polun eteläpuolella on vanha tervahauta.
Laaja asuinpaikka-alue on mahdollisesti ulottunut koko Rekiniemen itärannalle. Rippeinä
tästä ovat lisäksi kohteet Temmes (kohde 422000001), Rekiniemi 1 (422010027) ja Rekiniemi 2 (kohde 1000002559).
Kaavakartan kohdenumero 1.
Rekiniemi: kiinteä muinaisjäännös, asuinpaikka (422010027)
Asuinpaikka sijaitsee Vuonislahden kylän kaakkoispuolella olevassa Rekiniemessä, Pielisen ja Jauhiaisen väliin jäävällä pohjoiseen pistävällä hiekkaisella niemellä. Rekiniemen
länsirantaa kulkee maantie (Vuonislahdentie 5071) ja rautatie. Rekiniemen maaperä on
hiekkaa ja suuri osa niemen keskivaiheista kaivettu hiekkakuopaksi rautatien rakentamisen yhteydessä. Niemen luoteisrannalla on pieniä kesämökkejä ja niemen pohjoiskärkeen
kulkeva hiekkatie. Tie vie Helmikotiin (tila Pappila) ja taiteilijatalo Hupeliin. Löytöjä on
kahdesta eri kohdasta, mahdollisesti kahdesta erillisestä pesäkkeestä. Toinen löytökohta
on niemen luoteisrannalla, Helmikodin länsipuolella ja toiset löydöt ovat niemen itärannalla olevan hiekkakuopan reunamilta (alakohde). Löytökohdilla on väliä 30 – 50 metriä.
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Runsain löytöalue on Helmikotiin ja taiteilijataloon vievien teiden risteyksen välissä.
Maasto on kangasmetsää.
Kaavakartan kohdenumero 1.
Rekiniemi 2: kiinteä muinaisjäännös, asuinpaikka (1000002559)
Asuinpaikka sijaitsee Vuonislahden Rekiniemen itärannalla, Jauhiaisen länsirannalla, vanhan hiekkakuopan, joka nykyään on leirintäalueena, ja järven välisellä kapealla, koskemattomalla alueella, paikalla olevan saunarakennuksen kohdalla ja sen pohjoispuolella.
Saunan ympäristössä olevan polun pinnalta on löytynyt kvartsi-iskoksia ja saviastianpaloja (varhaista asbestikeramiikkaa) (KM 32778:1-2). Asuinpaikka lienee tuhoutunut hiekanotossa, mutta sitä on jäljellä ainakin hiekkakuopan ja rannan välillä. Laaja asuinpaikka-alue on mahdollisesti ulottunut koko Rekiniemen itärannalle. Rippeinä tästä ovat
lisäksi kohteet Temmes (kohde 422000001), Rekiniemi 1 (422010027) ja Rekiniemi hautausmaa (kohde 1000002560).
Kaavakartan kohdenumero 2.
Rekiniemi hautausmaa:
(1000002560)

kiinteä

muinaisjäännös,

asuinpaikka,

asumuspainanne

Asuinpaikka sijaitsee Vuonislahden Rekiniemessä olevan hautausmaan itäosassa, Jauhiaisen rannassa. Hautausmaan ja rannan välissä, hautausmaalta rantaa vievän polun pohjoispuolella, rantatörmän päällä, on kooltaan 8 x 11 m asumuspainanne. Painanteen ja
polun välillä olevasta muutaman neliön kokoisesta avoimesta maanpinnasta on löytynyt
kvartseja ja palanutta luuta (KM 32779:1-2). Polun eteläpuolella on vanha tervahauta.
Laaja asuinpaikka-alue on mahdollisesti ulottunut koko Rekiniemen itärannalle. Rippeinä
tästä ovat lisäksi kohteet Temmes (kohde 422000001), Rekiniemi 1 (422010027) ja Rekiniemi 2 (kohde 1000002559).
Kaavakartan kohdenumero 3.
Temmes: kiinteä muinaisjäännös, asuinpaikka (42200001)
Kohde sijaitsee Jauhiainen-nimisen järven rannassa, Vuonislahden hautausmaan eteläpuolella. Rekiniemen tilalla olevan aitan ja päärakennuksen välistä, ison kiven vierestä,
noin 30 cm syvyydeltä maanpinnasta, on löytynyt kivitaltta ja kvartsi-iskos (KM 31490).
Taltan löytökohta on perunapeltoa, kvartsi-iskos on löytynyt päärakennuksen ja saunan
välissä olevan parkkipaikan kohdalta. Lisäksi paikalta on löytynyt pii-iskos ja palanutta
luuta (KM 32761:1-2). Maaperä alueella on hiekkaa.
Asuinpaikka ulottuu ilmeisesti hautausmaalle ja sen eteläpuolella olevalle mökkitontille.
Mökin takana peltomaassa on havaittu myös rautakuonaa, mikä viitannee raudanvalmistuspaikkaan. Laaja asuinpaikka-alue on mahdollisesti ulottunut koko Rekiniemen itärannalle. Rippeinä tästä ovat lisäksi kohteet Rekiniemi 1 (422010027), Rekiniemi 2 (kohde
1000002559) ja Rekiniemi hautausmaa (kohde 1000002560).
Kaavakartan kohdenumero 4.
Tiestö
Suunnittelualueen liikenneverkko on melko kattava. Alue on tien nro 5071 (Vuonislahdentie), tien nro 5075 (Vuonislahden laivalaiturin mt) ja rautatien (Nurmes- Joensuu)
varrella. Muut alueen tiet ovat luonteeltaan pääsyteitä. Asutus keskittyy Vuonislahdentien ja Raapiontien varteen. Liikennemäärät on osoitettu oheisessa kuvassa (kuva 10).
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Talvisin Merilänrannan ja Vuonislahden välillä kulkee 7 km mittainen Vuonislahti – Koli
jäätie. Pielisen ylittävien liikenneyhteyksien parantamiseksi on tehty aloite Pielisen vesistöliikenteen kehittämisestä, johon liittyy ympärivuotisen lauttaliikenteen käynnistäminen Vuonislahdesta Kolille. Hankkeen kannattavuutta on selvitetty syyskuussa 2006 valmistuneessa liikennetaloudellisessa kannattavuustarkastelussa. Toistaiseksi lauttaliikennöintiä ei ole aloitettu, mutta hanke on kirjattu Pohjois-Karjalan maakuntaliiton julkaisemaan Pohjois-Karjalan hankeluetteloon 2015.

Kuva 8: Liikennemäärät, suunnittelualueen likimääräinen sijainti punaisella soikiolla

Kuva 9. Ote tienumerokartasta.
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Kuva 10. Pielisen lauttaliikenne

Kuva 11. Vuonislahdentie
Vuonissalmen ylittävän sillan molemmin puolin on erillinen, n. 200 metrin mittainen sorapäällysteiden reitti, jota kävelijät ja pyöräilijät voivat käyttää. Lisäksi lähes kaikki palvelut haetaan Lieksan keskustaajamasta. Kaupungin omistamaa valaistusta on n. 350 metriä kylätoimintakeskuksen molemmin puolin mt 5071 varrella.
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Rautatiet
Suunnittelualueen poikki kulkee Joensuu – Nurmes rata.

Kuva 12. Rautatie Nurmes-Joensuu.
Vesijohtoverkosto
Alueella on vesi ja viemäriverkostoa. Alueella toimii Sarkkila-Vuoniskylän vesiosuuskunta.
Sähkölinjat
Alueen läpi kulkee sähkölinjat maantien itäpuolella. Suunnittelualue on muutoinkin kokonaisuudessa sähköistetty.
3.4

Palvelut ja työpaikat
Alueen palveluita ovat mm. toimintakeskus Kukko, jossa toimii kahvila/ravintola, Kestikievari Herralanniemi, jossa on mm. majoitusta, ravintolapalveluita ja kokoustiloja. Kylässä on myös perhepäivähoitopaikka.
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Kuva 13. Palvelukartta.
Kylässä on kolme toimivaa karja-, maa- ja metsätilaa sekä 11 matkailuyrittäjää tai -toimijaa. Maa- ja metsätaloudessa tuotanto jatkunee entisellään, mutta sen työllistävä vaikutus
vähenee. Matkailun odotetaan Kolin ja Pielisen matkailun kehittyessä kasvavan myös Vuonislahdella. Kylän työssäkävijöistä noin 40 % käy töissä Lieksassa ja Enossa. Perinteisten
julkisten ja teollisten työpaikkojen vähetessä mahdollisuudet työllistyä Lieksan keskustassa huononevat.
Kylän uudisrakentaminen on varsin maltillista, 1-2 rakennushanketta vuodessa. Vuosina
1995 - 2000 kylään myönnettiin 10 rakennuslupaa uudisrakennusta tai asuinrakennuksen
laajentamista varten, vuosina 2001 - 2008 kahdeksan rakennuslupaa.
4.1 Ympäristön häiriöt
Alueella on kaksi pilaantunutta kohdetta:
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-

-

Vuonislahden kaatopaikka lakkautettiin 1990-luvun alkupuolella. Entisestä kaatopaikasta on voinut aiheutua vaikutuksia lähialueen pohjaveteen. Tämä on syytä huomioida kaavassa lähellä olevien uusien maaseutumaisten pientalojen alueen (AOM)
osalta.
Kaupan yhteydessä olleen polttoaineiden jakelupaikan maaperä voi olla pilaantunut
öljy-yhdisteillä.

Rautatiestä ja maantiestä aiheutuu melu ja rautatiestä myös tärinähaittaa.
3.5

Maanomistus
Alueet ovat pääasiassa yksityisessä omistuksessa.

4

SUUNNITTELUN VAIHEET
4.1

Osalliset
Osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin
kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa
suunnittelussa käsitellään (MRL 63§). Osallisten ovat mm.:
- Alueen asukkaat
- Alueen maanomistajat
- Alueen yrittäjät
- Viranomaistahot
o Pohjois-Karjana ELY-keskus
o Pohjois-Savon ELY-keskus
o Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
o Museovirasto
o Väylävirasto
o Pohjois-Karjalan pelastuslaitos
o Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys/Terveysvalvonta
o Lieksan kaupunki, ympäristönsuojelu
o Lieksan kaupunki, rakennusvalvonta
- Vuonislahden kyläseura ry
- Lieksan luonnonystävät ry
- PKS Sähkönsiirto Oy
- Lieksa-Pielisjärvi seura ry

4.2

Osallistumismenettelyt
Alueen kaavoitus on tullut vireille Vuonislahden kyläyhdistyksen aloitteesta.
Kaavan perusselvityksiä on tehty vuosien 2008 ja 2009 aikana.
Alustavaa luonnosta esiteltiin kyläläisille vuosina 2014 ja 2016.
Kaavaluonnos oli nähtävillä 20.11. – 21.12.2017. Luonnoksesta saatiin yksi kirjallinen mielipide, jonka perusteella AT-2-aluetta on laajennettu.
Ennen kaavaehdotusta maanomistajille lähetettiin inventoitujen rakennusten ja suojeluun
ehdotettavien rakennusten osalta tiedote/kysely, jossa kartoitettiin halukkuutta suojeluun.
Suojeltavien rakennusten lista koottiin maakunnallisesti merkittävistä rakennuksista sekä
niistä kohteista, joiden suojelua maanomistajat eivät vastustaneet.
TÄYDENNETÄÄN PROSESSIN EDETESSÄ
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4.3

Viranomaisyhteistyö
Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu (MRL 66§) on pidetty 27.5.2014.
Kaavaluonnoksesta lausunnon antoivat PKS Sähkönsiirto Oy (ei huomautettavaa),
Lieksa-Pielisjärvi seura ry (ei huomautettavaa), Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys/Terveysvalvonta (ei huomautettavaa), Lieksan kaupunki ympäristönsuojelu, Lieksan kaupunki rakennusvalvonta, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Pohjois-Savon ELY-keskus, Museovirasto, Liikennevirasto, Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri ry ja Lieksan
luonnonystävät ry. Lausuntojen, selvitysten ja neuvottelujen perusteella kaavaluonnokseen on tehty mm. seuraavat muutokset:
- Laadittu rakennusinventointi, jonka perusteelle on osoitettu useita SR-kohteita.
- Osoitettu ulkoilureitti Koiraniemeen.
- Rakennuspaikkojen käyttötarkoituksia on tarkennettu.
- Osoitettu kaksi Pima-kohdetta.
- Lokkiluodot on osoitettu SL-alueeksi
- Kaavamääräyksiä muutettu.
- Kaavaselostusta on täydennetty ja korjattu.

4.4

Ranta-alueen mitoitus

4.1.1 Ranta-alueiden mitoitusnormit
Kaava-alueen toteutuneet rakennusmäärät ovat ranta-alueilla kohtuulliset. Kaava-alueelle
on määritelty Mitoitusluku, minkä perusteella rakennusoikeudet kullekin kantatilalle on
osoitettu.
Rakennuspaikkojen lukumäärää laskettaessa mitoitusnormina käytetään pääsääntöisesti
"rakennuspaikkojen lukumäärä/muunnettu rantakilometri". Alle 10 ha saarilla mitoitus voi
perustua myös "maapinta-alaan / rakennuspaikka". Rakennusoikeutta laskettaessa käytetään seuraavia normeja:
A. Mannerrannat: 6 loma-as./muun. rantakilometri
Em. mitoitusperusteita noudatetaan, jos omistusyksikön koko rakennusoikeus osoitetaan
omarantaisina rakennuspaikkoina. Jos rakennusoikeutta sijoitetaan yhteisrantaisena, lomakylämäisenä rakentamisena, voidaan em. mitoitusperusteista poiketa.
4.2 Rantarakennusoikeuden laskentaperiaatteet
4.2.1 Muunnettu rantaviiva
Muunnettu rantaviiva lasketaan Etelä-Savon maakuntayhtymän kehittämän laskentamallin
mukaan. Laskentamalli pyrkii ottamaan huomioon kapeiden niemien, lahtien, kannasten ja
salmien kohdalla vastarannan ja luontotekijöiden rakentamistoiminnalle aiheuttamat rajoitukset. Riippuen vastarannan läheisyydestä todellinen rantaviiva muunnetaan mitoitusrantaviivaksi laskentamallin mukaista kerrointa käyttäen (kts kuva 14.).
4.2.2 Kantatilaperiaate
Tilasta erotetut loma-asuntotontit, tilan alueelle myönnetyt loma-asuntojen rakennusluvat
sekä tilaan kuuluvat rannalla sijaitsevat loma-asunnot ja ympärivuotiset asunnot lasketaan
käytetyksi rakennusoikeudeksi. Nämä osoitetaan kaavassa rakentamisalueiksi. Käytettyyn
rakentamisoikeuteen katsotaan kuuluvaksi rakennuslain rantakaavaa koskevien säännöksien voimaantulon 31.12.1969 jälkeen tilasta rakentamista varten erotetut kiinteistöt. Mi-

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Microkatu 1, PL 1199, 70211 Kuopio
Puh. 010 4090, www.fcg.fi

Y-tunnus 2474031-0
Kotipaikka Helsinki

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Kaavaselostus (ehdotus)

28 (42)

28.11.2019

käli kantatila on käyttänyt rakennusoikeutta yli alueen suurimman mitoitusnormin, huomioidaan rakennusoikeuden käyttö kantatilalla myös ennen vuotta 1969, jotta kantatilan rantaviivasta jäisi vähintään 50 % rakentamattomaksi.
Samalle maanomistajalle kuuluvia alueita käsitellään yhtenä yksikkönä, jota rakennusoikeuslaskelma koskee. Maanomistusyksikön sisällä loma-asuntojen sijoittamista ei ole sidottu kiinteistöyksiköihin. Samalle maanomistajalle kuuluvilla alueilla rakennusoikeutta
voidaan siirtää saarista mantereelle ja alueelta toiselle.

Kuva 14. Rantojen mittaus rakennusoikeutta laskettaessa nk. Etelä-Savon laskentamallin mukainen periaate.
4.2.3

Kohtuullisuusperiaate
Mitoituslaskelmaa tulee pyrkiä noudattamaan maanomistajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi mahdollisimman tarkasti. Mikäli kuitenkin ranta soveltuu erityisen hyvin tai
huonosti rakentamiseen tai on olemassa muu erityinen syy, voidaan kohtuullisuustekijät
huomioon ottaen rakennusoikeuden määrää lisätä tai vähentää.

4.2.4

Vesijättömaa
Vesijätön rakennusoikeus kuuluu pääsääntöisesti taustamaan omistajalle lukuun ottamatta
alueita, joiden vesijättömaalle on jo rakennettu tai alue soveltuu rakentamiseen.
Alaville vesijättöalueille ei tulisi pääsääntöisesti osoittaa uutta rakentamista.
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4.2.5

Rakentamisen mitoitus
Alueella käytetään samaa mitoitusta kuin muullakin Pielisen rantaosayleiskaava-alueilla
(KH:n päätös 3.5.2004 § 265). Alueella on käytetty mitoitusvyöhykettä IV (Keskustaajaman ja kyläkeskustojen lähialueiden rantojen vyöhyke.). Suunnittelualueella on käytetty
mitoituslukuna 6 rakennuspaikkaa/mitoitusrantaviiva.
-

4.5

Tila josta ei ole muodostettu lainkaan rantarakennuspaikkoja 15.10.1969 jälkeen ja
jolle ei em. mitoitusperusteiden mukaan kuuluisi yhtään rantarakennuspaikkaa, saa
yhden rantarakennuspaikan, jos tilaan sisältyy rantaviivaa vähintään 40 m.
Tilalle, josta on muodostettu rantarakennuspaikkoja 15.10.1969 jälkeen ja jolle tilalle
ei em. mitoitusperusteiden mukaan kuuluisi enää yhtään rantarakennuspaikkaa, voidaan osoittaa oikeus tilan omaa käyttöä palvelevan rantasaunan rakentamiselle, ellei
muista syistä muuta johdu.

Kyläalueen mitoitus
Vuonislahden kylä on melko tiiviisti rakentunutta ja alueelle ei kohdistu erityisiä rakentamispaineita. Kaavalla pyritään tukemaan taajaman kehittymistä ja uusien rakennuspaikkojen syntymistä kylälle. Jotta kylän rakennuskanta ei hajaantuisi, kaavalla ei rakennusoikeutta mitoiteta. tavoitteena on, että rakentamien voidaan osille kyläaluetta
ratkaista suunnittelutarveratkaisun perusteella.

5

KAAVA JA SEN PERUSTELUT
5.1 Yleiskaavan kuvaus
Kokonaisrakenne ja mitoitus:
Kylän keskusta-alueelle rantavyöhykkeen ulkopuolelle on mahdollista sijoittaa tiivistävää
uudisrakentamista. Keskusta-alueen rantavyöhykkeellä on todettu olemassa oleva tilanne.
Erillisiä mitoituslaskelmia ei ole laadittu, jotta rakentamista on voitu sijoittaa kylärakennetta tukien ja kulttuuriympäristö huomioiden.
Havainnekuvissa on tutkittu uusien rakennuspaikkojen sijoittamista kyläalueelle, minkä
perusteella kyläalueelle sopii noin 15 uutta asuinrakennuspaikkaa.
Jauhiaisen puoleisilla rannoilla RA-alueiden mitoitus perustuu ranta-alueiden kantatilaselvitykseen. Uusia rakennuspaikkoja RA-1 alueelle on osoitettu 21 kpl.

5.2 Maankäyttö
5.2.1.

Asuntoalueet
Pientalovaltainen asuntoalue (AP-1/2)
Alue on tarkoitettu ympärivuotisten asuntojen rakentamiseen. Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden kaksiasuntoisen tai kaksi yksiasuntoista asuinrakennusta, saunan ja tarvittavia talousrakennuksia.
Rakennusoikeus on 10 % rakennuspaikan pinta-alasta, kuitenkin enintään 300 k-m2.
Luku kauttaviivan jälkeen osoittaa rakennuspaikkojen enimmäismäärän alueella.
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Merkinnällä on osoitettu rakentamista Jauhiaisen rantaan paikalle, jossa jo sijaitsee olevia
asuinrakennuksia.
Kyläalue (AT-1)
Alueelle voi sijoittaa asutusta, maatalouden tilakeskuksia, palveluja sekä pienimuotoista
elinkeinotoimintaa, joka ei aiheuta ympäristöhäiriöitä.
Suunnittelu- ja rakentamismääräys:
Uudisrakentaminen on sovitettava huolellisesti maisemaan, rakennettuun ympäristöön ja
kyläkuvaan. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota vesirajan välittömässä läheisyydessä
olevien sauna-/talousrakennusten korjaamiseen ja uudisrakennusten rakentamisen
sijoittumiseen jatkossakin yhtä lähelle vesirajaa, jotta alueelle tyypillinen rantamaisema
ei muutu uudisrakennusten rakentamisen myötä.
Rakennuspaikan yhteenlaskettu rakennusoikeus saa olla enintään:
- rakennuspaikan pinta-ala alle 1.000 m2 ei muodosta rakennuspaikkaa.
- rakennuspaikan pinta-ala 1.000 -2.500 m2 = 250 k-m².
- rakennuspaikan pinta-ala yli 2.500 m2 =10% pinta-alasta, kuitenkin enintään 500 k-m²
AT-1 -alueita on osoitettu Pielisen Vuonislahden rannalle alueille, joilla on jo olevaa rakentamista.
Kyläalue/uusi kyläalue (AT-2)
Alueelle voi sijoittaa asutusta, maatalouden tilakeskuksia, palveluja sekä pienimuotoista
elinkeinotoimintaa, kuten maatilamatkailua, joka ei aiheuta ympäristöhäiriöitä.
Suunnittelu- ja rakentamismääräys:
Uudisrakentaminen on sovitettava huolellisesti maisemaan, rakennettuun ympäristöön ja
kyläkuvaan.
Rakennuspaikan yhteenlaskettu rakennusoikeus saa olla enintään:
- rakennuspaikan pinta-ala alle 1.000 m2 ei muodosta rakennuspaikkaa.
- rakennuspaikan pinta-ala 1.000 -2.500 m2 = 250 k-m².
- rakennuspaikan pinta-ala yli 2.500 m2 =10% pinta-alasta, kuitenkin enintään 500 k-m²
AT-2 -alueita on osoitettu hyvien liikenneyhteyksien saavutettaviin Vuonislahdentien varteen paikkoihin missä oleva kylärakenne on väljää.
Kaavassa kyläalueelle saadaan osoitettua AT-2 merkinnällä noin 15 uutta rakennuspaikkaa. Rakennuspaikkojen sijoittelun lähtökohtana on tiivistää ja täydentää olevaa aluerakennetta ja hyödyntää mahdollisimman paljon olevia tieyhteyksiä.
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Kuva 15. Havainnekuva kyläalueesta, uudet asuinrakennukset on esitetty oranssilla.

Kuva 16. Havainnekuva kyläalueesta, uudet asuinrakennukset on esitetty oranssilla.
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Kuva 17. Havainnekuva kyläalueesta, uudet asuinrakennukset on esitetty oranssilla.

Kuva 18. Havainnekuva Pielisen suunnalta, uudet asuinrakennukset on esitetty oranssilla.
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Kuva 19. Ilmakuva kyläalueesta, uudet asuinrakennukset on esitetty oranssilla.
Maatilojen talouskeskusten alue (AM)
Suunnittelu- ja rakentamismääräys:
Uudisrakentaminen on sovitettava huolellisesti maisemaan, rakennettuun ympäristöön ja
kyläkuvaan.
Maaseutumaisten pientalojen alue / Uusi maaseutumaisten pientalojen alue.
(AOM)
Suunnittelu- ja rakentamismääräys:
Uudisrakentaminen on sovitettava huolellisesti maisemaan, rakennettuun ympäristöön ja
kyläkuvaan.
Rakennuspaikan yhteenlaskettu rakennusoikeus saa olla 10 % rakennuspaikan pintaalasta, kuitenkin enintään 500 kerrosneliömetriä.
Loma-asuntoalue. (RA-1/2)
Alue on tarkoitettu omarantaisten loma-asuntojen rakentamiseen. Rakennuspaikalle saa
rakentaa lomarakennuksen, saunan ja talousrakennuksia. Rakennusten yhteenlaskettu
kerrosala saa olla 80k-m2 + 3 % rakennuspaikan pinta-alasta, enintään 250 k-m2.
Luku kauttaviivan jälkeen osoittaa rakennuspaikkojen enimmäismäärän alueella.
Loma-asuntoalueita on osoitettu Jauhiaisen ranta-alueille parhaiten rakentamiseen sopiville paikoille. Osa rakennuspaikoista on rakennettuja ja osa uusia. Uusia rakennuspaikkoja on osoitettu 21 kpl.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Microkatu 1, PL 1199, 70211 Kuopio
Puh. 010 4090, www.fcg.fi

Y-tunnus 2474031-0
Kotipaikka Helsinki

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Kaavaselostus (ehdotus)

34 (42)

28.11.2019

5.2.2

Palvelu- ja työpaikka-alueet
Palvelun ja hallinnon alue (P)
Tällä merkinnällä on osoitettu olevat toiminnot Rekiniemessä. Alueella sijaitsee Taitelijantalo Hupeli. Alueen rakennusoikeus on 350 k-m². Käytetty rakennusoikeus on noin 300
k-m².

5.2.3

Matkailualueet
Matkailupalvelujen alue (RM)
Matkailupalvelujen alue on osoitettu olevan tilanteen mukaisesti. Alueella sijaitsee Kestikievari Herraniemi. Alueen rakennusoikeus on 2000 k-m². Käytetty rakennusoikeus on
noin 1300 k-m².
Asuntovaunualue (RV)
Asuntovaunualue on osoitettu olevan tilanteen mukaisesti. Alueen rakennusoikeus on
1000 k-m². Käytetty rakennusoikeus on noin 330 k-m².

5.2.4

Virkistysalueet ja -reitit
Lähivirkistysalue (VL)
Aluetta palveleva vähäinen rakentaminen sekä rakenteiden sijoittaminen on sallittua.
Uimaranta (VV)
Suunnittelu- ja rakentamismääräys:
Alueelle voidaan sijoittaa uimarantaa palvelevia rakennuksia ja rakennelmia.
Uimarannat on osoitettu Pielisen Vuonislahden puolelle Telttiniemen läheisyyteen sekä
lähelle satama-aluetta.

5.2.5

Muut alueet
Maa- ja metsätalousvaltainen alue. (M-1)
Alue on tarkoitettu maa- ja metsätalouden harjoittamiseen ja haja-asutusluontoiseen
rakentamiseen.
Suunnittelu- ja rakentamismääräys:
Alueen säilyminen maa- ja metsätalousvaltaisena alueena on alueen kyläkuvan kannalta
tärkeää. Mahdollinen uudisrakentaminen on sovitettava huolellisesti maisemaan ja se tulee
sijoittaa mahdollisuuksien mukaan maatilojen talouskeskusten yhteyteen, pellon ja metsän
reunaan tai metsäsaarekkeisiin.
Alueella on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 43.2 §:n mukainen rakentamisrajoitus.
Loma-asutusta tai pysyvää asutusta ei saa sijoittaa maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n
mukaiselle rantavyöhykkeelle. Ranta-alueen rakennusoikeus on maanomistajakohtaisesti
siirretty AP-1, RA-1, AM ja AT-1, AOM ja RV-alueille.
Maatalousalue (MT)
Rakentamismääräys:
Alueelle on sallittua vain maatalouteen liittyvä rakentaminen. Alueelle ei saa sijoittaa
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uusia teitä, ulkoilureittejä tai muita rakenteita, jotka vaikeuttavat maatalouden
harjoittamista. Metsänhoidossa tulee noudattaa metsälaissa määrättyjä periaatteita, ellei
kaavassa ole toisin määrätty.
Maa- ja metsätalousalue, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta (MU)
Rakentamismääräys:
Alueella ei ole rakennusoikeutta. Aluetta koskevat toimenpiteet eivät saa heikentää alueen
maisema- tai luontoarvoja.
Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY)
Rakentamismääräys:
Alueella ei ole rakennusoikeutta. Aluetta koskevat toimenpiteet eivät saa heikentää alueen
maisema- tai luontoarvoja.
Erityisen herkät niemi- ja luotoympäristöt on merkitty MY-merkinnällä, mm. Rekiniemen
pää sekä Koiraniemi ja sitä vastapäätä olevat ranta-alueet.
Mastoalue (EMT)
Kylän mastoalue on osoitettu olevan tilanteen mukaisesti.
Hautausmaa-alue (EH)
Kylän hautausmaa on osoitettu olevan tilanteen mukaisesti.
Rautatieliikenteen alue (LR)
Kylän rautatieliikenteen alue on osoitettu olevan tilanteen mukaisesti.
Venevalkama-alue (LV)
Kylän venevalkama-alue on osoitettu olevan tilanteen mukaisesti.
Aluetta palveleva vähäinen rakentaminen sekä rakenteiden sijoittaminen on sallittua.
Satama-alue (LS)
Aluetta palveleva vähäinen rakentaminen sekä rakenteiden sijoittaminen on sallittua.
Vesialue (W)
Vesialue, jolla erityisiä luontoarvoja (W-1)
Aluetta koskevat suunnitelmat eivät saa heikentää alueen luontoarvoja.
Kiuaslahti ja Kattilajoen ”suisto” on osoitettu W-1 alueeksi. Muut vesialueet on osoitettu
vesialuemerkinnällä
5.2.6

Kulttuuri- ja luonnonympäristö
Suojeltava rakennus (SR-1)
Kulttuurihistoriallisesti, rakennushistoriallisesti tai maisemakuvan kannalta arvokas rakennus tai rakennusryhmä. Alueella olevia kohteita ei saa purkaa eikä niiden ulkoasua
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muuttaa siten, että niiden kulttuurihistoriallisesti arvokas luonne turmeltuu. Lupaa edellyttävistä toimenpiteistä on pyydettävä museoviranomaisen sekä elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksen lausunto.
Kohteen numero viittaa kaavaselostukseen.
SR-1 -merkinnällä on osoitettu seuraavat 12 inventoitua kohdetta. Lisäksi kuusi kohdetta
on osoitettu aluemerkinnällä (sk-3). Inventoiduista kohteista on jätetty osoittamatta 12
kpl, koska ne ovat esim. saneerauksen perusteella muuttuneet alkuperäisestä ulkoasusta
liikaa tai niillä on pääsääntöisesti vain maisemallista arvoa.
Kuusi kohdetta on sisällytetty aluerajauksen piiriin (sk-3).
Kaupunginhallituksen linjauksen mukaisesti suojeltavien rakennusten omistajille on lähetetty kysely, jossa on tiedusteltu kantaa rakennuksen suojelumerkintään. Mikäli rakennuksen omistaja on vastustanut suojelumerkinnän käyttämistä (eikä rakennus ole maakunnallisesti merkittävä), niiden rakennusten suojelu on jätetty pois kaavaratkaisusta.
1 Vuonislahden entinen asema
2 Koivula, entinen ratamestarin asunto
3 Nurmi, entinen asemamiehen asunto
4 Välitila, entinen ratavahdin asunto
5 Entinen pumppuhuone
6 Kylätalo Kukkomäki, entinen koulu
8 Seurantalo Kukkumäki
10 Osuuskulma
13 Mikkola
14 Kirkkola (Heikkilä)
15 Tienvieri (Kuunola) Aluekohteeksi
16 Pekanaho
Aluekohteeksi
18 Kivelä Aluekohteeksi
19 Pajala Aluekohteeksi
20 Kinnula
Aluekohteeksi
21 Ryynäsen rakentama vapaa-ajan asunto
24 Herranniemi (Niemelä) Aluekohteeksi
27 Sillankorva, Hupelinraitti 2
Kohteet on lueteltu kaavakartan numeroinnin mukaisesti.
Muinaismuistokohde tai -alue (SM)
Muinaismuistolain rauhoittama kiinteä muinaisjäännös. Alueen kaivaminen, peittäminen,
muuttaminen ja muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty. Aluetta
koskevat maankäyttösuunnitelmat on lähetettävä Museovirastoon lausuntoa varten.
Kohteen numero viittaa kaavaselostukseen.
Kaavassa on osoitettu yhteensä 5 muinaismuistokohdetta, joista kolme on osoitettu laajuutensa perusteella aluemerkinnällä ja kaksi kohdemerkinnällä. Kohteiden kuvaukset ilmenevät selostuksen kohdasta 3.8.
/s-1
Merkintä varsinaisen käyttötarkoitusmerkinnän jälkeen osoittaa alueen, jolla ympäristön
vaalimisen kannalta tärkeät rakennukset säilytetään. Alueen suunnittelemisessa ja rakentamisessa on huomioitava kulttuuriympäristön vaaliminen, kulttuuriarvojen turvaaminen ja ominaispiirteiden säilyttäminen. Uusi rakentaminen tulee sopeutua olevaan rakennuskantaan
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Maakuntakaavan mukaiset ma1-kohteen on osoitettu tällä merkinnällä. Merkinnällä on
osoitettu Vuonislahden asema-alue sekä radanvarren jugend-ajan asemamiljöö.
sk-2
Maakunnallisesti merkittävä Vuonislahden maisema-alue on osoitettu merkinnällä sk-2.
Alueen määräys on:
”MAAKUNNALLISESTI MERKITTÄVÄ RAKENNETTU KULTTUURIYMPÄRISTÖ.
Alueen suunnittelussa ja rakentamisessa on huomioitava kulttuuriympäristön vaaliminen,
kulttuuriarvojen turvaaminen ja ominaispiirteiden säilyttäminen.”
sk-3
Paikallisesti merkittävät Raapiontien alue ja Herranniemen osa ovat osoitettu merkinnällä
sk-3. Alueen määräys on:
”PAIKALLISESTI MERKITTÄVÄ RAKENNETTU KULTTUURIYMPÄRISTÖ.
Alueen suunnittelussa ja rakentamisessa on huomioitava kulttuuriympäristön vaaliminen,
kulttuuriarvojen turvaaminen ja ominaispiirteiden säilyttäminen.”
SL Luonnosuojelualue
Lokkiluoto ja sen viereinen saari on osoitettu luonnonsuojelualueeksi ELY-keskuksen lausunnon perusteella.
5.2.7

Ympäristön häiriötekijät
Vuonislahdentiellä on 50 km/h nopeusrajoitus kyläalueen kohdalla. Alueen liikennemäärät ovat niin alhaiset, että tiemelu ei suuresti rajoita maankäyttöä.
Rautatien tärinä tulee huomioida rakennusluvan yhteydessä.
Suunnittelualueen tiedossa olevat PIMA-kohteen on osoitettu saa-merkinnällä: ”Puhdistettava /Kunnostettava maa-alue, jonka puhdistamis- tai kunnostustarve on arvioitava
ennen maaperään kohdistuvia toimenpiteitä.”

5.2.8

Liikenne ja infrastruktuuri
Kaavassa on osoitettu maantiet, rautatie ja veneväylät olevan tilanteen mukaisesti.
Radan lähelle rakennettaessa tulee huomioida mahdollinen radan tärinä ja meluvaikutus.
Ulkoilureitit on osoitettu Koiraniemeen sekä satamaan menevän maantien eteläpuolelle.

5.2.9

Tekninen huolto
Vesihuolto ja viemäröinti
Suunnittelualue kuuluu Sarkkila-Vuoniskylien vesiosuuskunnan toiminta-alueeseen. Uusien rakennuspaikkojen tulee liittyä rakennettuun verkostoon vesiosuuskunnan toimintaalueella.
Jätehuolto
Jätehuollon järjestämisessä pitää noudattaa kaupungin jätehuoltomääräyksiä.
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Energiahuolto
Kaava-alueella oleva 20 kV sähkölinja on osoitettu kaavassa nykytilanteen mukaisesti.
Alueella sijaitsevien rakennusten ja muiden sähköä käyttävine laitteiden sähköistystä varten on maankäytössä varattava riittävästi tilaa sähköjohtojen ja muuntamoiden rakentamisella ja ylläpidolle.
YLEISMÄÄRÄYKSET:
Rakentaminen
Kaavassa osoitetuille AM-, AOM-, AT-1-, AP-1-, RA-1 ja RV- alueille rakennusluvat voidaan
myöntää suoraan tämän yleiskaavan perusteella ilman suunnittelutarveratkaisua (MRL 44
§). AT-2 -alueella rakennusluvan edellytyksenä suunnittelutarveratkaisu.
Alueiden rakentamisessa noudatetaan kaupungin rakennusjärjestystä ja ympäristönsuojelumääräyksiä, ellei kaavassa ole toisin määrätty.
Rakennusten tulee olla muodon, materiaalin ja värityksen puolesta luonnonmaisemaan sopeutuvia.
Rakennuspaikoilla rakennusten ja rantaviivan välillä on säilytettävä riittävä suojapuusto ja
rakennuspaikan maisemakuva on muutonkin säilytettävä luonnonmukaisena.
Luonnollista rantaviivaa ei saa siirtää kaivamalla tai pengertämällä ilman vesilain mukaista
suunnitelmaa tai lupaa.
Uusien rakennusten alin tulvien kannalta hyväksyttävä rakentamiskorkeus, jolle Pielisen
vesi voi nousta ilman, että se vahingoittaa rakennusta on +96,60 mmpy (N2000).
Rakentaessa ranta-alueella on huomioitava, ettei rakentamisella estetä tai vaikeuteta alueella olevien väylämerkkien käyttöä tai ylläpitoa. Merkkejä ei saa poista eikä niiden näkemäalueelle saa tehdä esteitä ilman väyläviraston lupaa.
Radan läheisyyden rakennettaessa rakennuslupakäsittelyn yhteydessä tulee huomioida radan tärinän ja melun vaikutus.
Hulevedet
Uudet alueet tulee toteuttaa siten, että muodostuu mahdollisimman vähän pintoja, jotka
estävät sadevesien imeyttämiseen maaperään. Alueilla suositellaan säilytettäväksi tai istutettavaksi mahdollisimman paljon kasvillisuutta ja puuston peittämiä alueita.
Metsän käsittely
Ranta-alueen metsänkäsittelyssä tulee noudattaa Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion
ranta-alueita koskevia metsänhoitosuosituksia. Erityisesti pienissä (< noin 3 ha) saarissa
tulee metsänhoidossa huomioida luonto- ja maisema-arvot.
Tiestö
Uusien rakennuspaikkojen pääsytiet tulisi johtaa ensisijaisesti olemassa olevien liittymien
kautta yleiselle tielle. Vierekkäisten rakennuspaikkojen kulku tulisi tapahtua samasta liittymästä. Ennen rakennuslupia myöntämistä uutta liittymää tai liittymän käyttötarkoituksen muutosta varten on haettava lupa tienpitoviranomaisilta. Asemakaavaa laadittaessa
laivaväylän läheisyyteen tulee huomioida mahdollinen vesiliikenteen aiheuttama aallokko
ja rantaeroosio.
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6

YLEISKAAVAN ARVIOIDUT VAIKUTUKSET
6.1 Yleistä
Vaikutusarviot on laadittu sen mukaisesti, että kaikki kaavassa osoitetut aluevaraukset
tulevat toteutumaan. On todennäköistä, että kaikki rakennuspaikat, jotka on osoitettu kaavassa eivät tule toteutumaan.
Kaavaa laadittaessa on uusien aluevarausten sijoittamisella pyritty minimoimaan haitallisia
vaikutuksia luontoon, rakennettuun ympäristöön ja ihmisiin.

6.2

Valtakunnallisten suunnittelutavoitteiden toteutuminen
Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen
Osayleiskaava tukee Vuonislahden kylän yhdyskuntarakenteen tasapainoista kehittämistä. Kehittäminen perustuu kylän vahvuuksiin ja olemassa olevaan rakenteeseen.
Vuonislahti säilyy toimivana aluekeskuksena.
Tehokas liikennejärjestelmä
Osayleiskaavalla hyödynnetään olevaa tiestöä. Liikenteen yleinen turvallisuus ei huonone, koska uudisrakentaminen sijoittuu kyläalueelle olevien palveluiden ulottuvilla.
Vuonislahden kylä tukeutuu yksityisautoiluun. Rakentamisen määrä on niin vähäistä,
että toimivaa joukkoliikennettä ei ole mahdollista järjestää.
Terveellinen ja turvallinen elinympäristö
Alueella ei ole eikä sille ole osoitettu terveydelle tai turvallisuudelle vaarallisia toimintoja.
Osayleiskaava tukee taajaman sosiaalista ja kulttuurillista kestävyyttä.
Osayleiskaava tukee Vuonislahden kylän julkisten ja yksityisten palveluiden säilymistä
ja luo niille kehittämisedellytyksiä ja taloudellista kestävyyttä.
Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat
Rakennussuojelullisesti ja -historiallisesti sekä kulttuurimaisemaltaan arvokkaimmat
kohteet ja alueet on osoitettu säilyttävillä kaavamerkinnöillään. Kaavan toteuttaminen
ei edellytä olevaa rakennuskannan purkamista. Kaavalla tuetaan kansallisen kulttuuriperinnön ja rakennusperinnön säilyttämistä.
Arvokkaimmat luonto- ja maisemakohteet on jätetty rakentamisen ulkopuolelle ja ne on
osoitettu asianmukaisin suojelumääräyksin ja kaavamerkinnöin.
Uusiutumiskykyinen energiahuolto
Oleva sähköverkosto on huomioitu kaavassa asianmukaisilla merkinnöillä.

6.3

Maakuntakaavan suunnittelutavoitteiden toteutuminen
Yleiskaava ei poikkea hyväksytyn maakuntakaavan tavoitteista tai aluevarauksista. Yleiskaava on maakuntakaavan mukainen.
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6.4

Vaikutukset luontoon
Vaikutukset maa- ja kallioperään
Yleiskaavassa ei ole osoitettu uusia maa-aineksen ottoalueita, joten vaikutuksen maa- ja
kallioperään tulevat rakentamisesta johtuvana kaivamisena ja kallion louhintana. Kaavan
toteuttamisella ei ole merkittävää vaikutusta kallioperään.
Maaperän osalta merkittävimmät vaikutukset kohdistuvat uusien asuinrakennuspaikkojen toteuttamiseen. Maaperältään alueet ovat moreeni, hietaa sekä hiekkamaita.
Rakentamisen aiheuttamia vaikutuksia voidaan vähentää hyvällä toteutussuunnittelulla.
Vaikutukset pinta- ja pohjaveteen
Asianmukainen jäteveden käsittely ja tarvittaessa vesikäymälöiden kieltäminen vähentää
riskin vähäiseksi. Yleiskaavan määräys pohjaveden likaamis- ja muuttamiskiellosta antaa
mahdollisuuden tarvittavien määräysten antamiselle.
Hulevesien määrä lisääntyy, kun rakentamisalueet laajenevat, mikä lisää pintavesien
kuormitusta. Vaikutukset ovat kuitenkin melko vähäiset. Alue on pientaloalueita, missä
läpäisemätöntä pintaa tulee kokonaisalasta suhteellisen vähän.
Yleiskaavaan on otettu yleismääräykset hulevesien käsittelylle.
Vaikutukset ilmaan ja ilmastoon
Kaavassa ei ole osoitettu uusia sellaisia toimintoja, joilla olisi suoraa vaikutusta alueen
ilman laatuun tai ilmastoon. Uudet rakennuspaikat on sijoitettu mahdollisimman lähelle
olevaa asutusta, jotta autoilu muodostuisi mahdollisimman vähäiseksi.
Vaikutukset kasvillisuuteen ja eläimistöön
Luonto- ja maisemaselvityksessä todettujen uhanalaisten tai harvinaisten lajien esiintymispaikat, mahdollisten metsälakikohteiden tai paikallisesti arvokkaat pienialaiset luontokohteet on jätetty rakentamisalueiden ulkopuolelle.
Kaavan toteuttaminen ei vaaranna luonnon monimuotoisuuden säilymistä.

6.5

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön
Vaikutukset nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen
Vuonislahden kylän rakenne säilyy yhtenäisenä ja yleiskaava turvaa ympäröivän alueen
kehittämisen jatkossa. Nykyisille palveluille luodaan kehittämisedellytykset nykyisillä sijaintipaikoillaan. Asuntojen uudisrakentaminen sijoittuu nykyisen rakenteen sisään tai
reunalle.
Vaikutukset suunniteltuun maankäyttöön
Alueella ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa, joten laadittavalla osayleiskaavalla todetaan
Vuonislahden kylän ympäristön maankäyttö ja mahdollistetaan korjaus- ja täydennysrakentaminen sekä uudisrakentamine läheisille ranta-alueille. Arvokkaat kulttuuriympäristöt ja rakennussuojelukohteet on tarkistettu kaavaa varten.
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Liikenneturvallisuus
Kaavalla ei ole osoitettu sellaista toimintaa, joka aiheuttaisi suurta matkatuotosta. Nykyinen katuverkosto kestää odotettavissa olevan liikenteen ja sen lisäyksen. Kaavalla on
osoitettu 17 uutta lomarakennuspaikkaa sekä kylän alueelle on mahdollista tiivistää olevaa rakennusaluetta. Uusien rakennuspaikkojen määrä kyläalueella on melko pieni varmasti alla 20 kpl.
Kun huomioidaan vähäinen uudisrakentaminen ja nykyinen vähäinen liikennemäärä,
kaava toteuttaminen ei vaaranna eikä heikennä liikenneturvallisuutta.
Vaikutukset rakennuskantaan ja kulttuuriperintöön
Kaavan toteuttaminen ei edellytä olemassa olevan rakennuskannan ja muun infrastruktuurin purkamista.
Rakennussuojelullisesti tai -historiallisesti arvokkaat, kunnostettavissa olevat kohteet
sekä kulttuurimaisemaltaan arvokkaat kohteet ja alueet on huomioitu asianmukaisilla,
säilyttävillä kaavamerkinnöillään. Suojeltavat rakennukset ovat määritelty rakennushistoriallisten arvojen mukaan ja maanomistajan suostumuksen mukaan joko kohdemerkinnöin tai aluekokonaisuuksina.
Maisemallisesti arvokkailla maatalousalueilla mahdollinen rakentaminen on ohjattu
reuna-alueille tai olevien rakennusten yhteyteen. Maiseman kannalta merkittävimmät yhtenäiset peltoalueet on osoitettu MT-merkinnällä, joka turvaa maankäyttömuodon säilymisen maatalouskäytössä.
Vaikutukset luonnonmaisemaan
Merkittävimmät maisema-alueet on osoitettu MY-merkinnällä. Kaavalla ei ole vaikutusta
luonnonmaisemaan, koska uusia alueita ei ole osoitettu arvokkaille alueille. Uudet rantarakennuspaikat on sijoitettu siten, että ne eivät vaaranna maisema-arvoja, rakentamisen
tulee huomioida rakennusjärjestyksen määräykset rakennusten etäisyyksissä rantaviivasta.
6.6

Vaikutukset sosiaaliseen ympäristöön
Sosiaaliset vaikutukset
Omakotivaltaisen uudisrakentamisen suosiminen tuo uudelle alueelle erityisesti lapsiperheitä. Uusien perheiden sijoittuminen taajamaan säilyttää alueen väestöpohjaa ja turvaa
palvelujen säilymistä ja kehittämistä kylällä. Asuinrakentamisen vuotuinen määrä on taajamassa ja sen ympäristössä ennustettu olevan vähäistä, viimevuosina väestömäärä
kaava-alueella on vähentynyt. Näin ollen uusien palveluiden rakentamiseen ei ole tarvetta.
Vaikutukset viihtyvyyteen
Vuonislahden taajaman yleisilme säilyy edelleen. Kaava-alueen maankäyttöön ei ole
tehty oleellisia muutoksia.
Olevat reitistöt on voitu säilyttää entisellään, urheilu ja virkistysalueisiin ei myöskään ole
tehty muutoksia.
Olevien viheralueiden hoitaminen ja kunnossapito lisäävät alueen viihtyisyyttä.
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Vaikutukset terveyteen
Uusi asuinalue on osoitettu siten, että se eivät sijoitu melualueelle.
Taloudelliset vaikutukset
Tarkemmat kustannukset ja niiden ajoitus selviävät vasta toteutussuunnittelun yhteydessä. Uudet alueet sijoittuvat olemassa olevan rakenteen läheisyyteen, minkä ansiosta
kytkentäkustannukset ovat kohtuulliset.
7

TOTEUTTAMINEN
7.1 Rakentaminen yleiskaava-alueella
7.1.1 Rakentaminen rantavyöhykkeellä
Maankäyttö- ja rakennuslaissa on säilytetty säädös, joka kieltää rakentamisen rantavyöhykkeelle ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on
erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan tai sen osan
perusteena. (MRL 72.1 §).
Yleiskaavasuunnittelun eräänä tavoitteena on ollut rakennuslupaprosessin helpottaminen: rakennuslautakunnan/rakennustarkastajan tulee voida myöntää kaavan mukaiset
luvat suoraan ilman monimutkaista lausuntokierrosta. Tämän takia kaavassa on annettu
seuraava rakennuslupamenettelyä koskeva yleismääräys, jossa yleiskaavan perusteella
voidaan myöntää suorat rakennusluvat myös ranta-alueilla.
Määräyksen perusteella kunta voi myöntää yleiskaavan mukaiset omakotitalojen ja lomaasuntojen rakennusluvat em. ranta-alueella. Muilla ranta-alueilla uudisrakentamisen rakennusluvat vaativat poikkeuslupakäsittelyn.
7.1.2 Rakentaminen ranta-alueen ulkopuolella
Yleiskaavassa on rakentamista estäviä sekä ohjaavia määräyksiä sekä merkintöjä. Alueelle ei kuitenkaan kohdistu suuria rakentamispaineita, joten rakentamisen ohjaaminen
ja lupaharkinta voi tapahtua pääsääntöisesti rakennusluvan perusteella.
Kaava-alueella noudatetaan kunnan rakennusjärjestyksen rakentamista koskevia määräyksiä. Näitä ovat mm. etäisyysmääräykset rantaviivasta sekä maantiestä.

Kuopiossa 28.11.2019
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

Timo Leskinen
aluepäällikkö DI
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Diaarinro 610/63.631/2010

LIEKSAN KAUPUNKI
VUONISLAHDEN OSAYLEISKAAVA
OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA 27.8.2010, tarkistettu 12.10.2017

Kuva 1: Viistokuva Vuonislahdesta

KAAVAN HYVÄKSYMINEN:
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

__.__.____
__.__.____

Lainvoimaisuus

__.__.____

Lieksan kaupungin elinvoimapalvelut, Maankäyttö
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JOHDANTO
Vuonislahtea on asutettu kivikaudelta saakka. Kylä syntyi 1600-luvun puolivälissä, jolloin
Jauhiaisensalmen molemmille puolille nousi kuusi taloa ja Kelvänjärven rannalle kaksi
taloa. Vuonislahden kylä käsitti alussa laajoja alueita ympäristöstään. Muun muassa Koli ja
Hattusaari Pielisen länsirannalla olivat vuonislahtelaisten takamaita.
Joensuun ja Lieksan välille vuonna 1909 valmistunut rautatie muutti huomattavasti
maisemaa. Elinkeinoelämä sai piristysruiskeen käsityöläisten, muiden tulokkaiden ja
kaupankäynnin myötä. Vuonislahdesta tuli myös merkittävä matkailuliikenteen solmukohta
rautatien sekä Vuonislahden ja Kolin välisen reittilaivaliikenteen ansiosta. Säännöllinen
reittiliikenne kesti 1910-luvulta vuoteen 1994. Vuonislahden kyläkeskus sijaitsee kaupan,
koulun, Kukkumäen, aseman ja laivarannan alueella. Parhaimmillaan 1950–60-luvuilla
kylässä toimi jopa neljä kauppaa. Kylän arvokkaimpia rakennuksia ovat vuonna 1888
valmistunut koulu piharakennuksineen, asemarakennukset sekä Kukkumäen laella uljaana
seisova seurojentalo. Kukkumäellä on myös Jauhiaisen taistelun muistomerkki, joka kertoo
Suomen sodan aikaisista taisteluista venäläisiä vastaan.
Maaseudun maankäytön suunnittelu muun muassa kyläkaavoituksen kautta on tullut
ajankohtaiseksi vuoden 2009 alussa voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain
muutoksella, jonka mukaan rakennusluvat ovat myönnettävissä yleiskaavan perusteella.
Kyliä tukevalla kaavoituksella vahvistetaan maaseudun kylämuotoista asumista ja
vähennetään haja-asutusalueiden ohjaamatonta rakentamista.
Osayleiskaavan tavoitteena on hyödyntää olemassa olevaa Vuonislahden kylärakennetta
vähentäen sen hajautumista. Kaavatyön tavoitteena on muun muassa mahdollistaa
palvelujen säilyminen ja elinkeinojen kehittäminen sekä helpottaa vesihuollon
järjestämistä.

Vuonislahden tunnuslukuja:
Asukkaita kaava-alueella: 117 henkilöä (2008), kylän tilastoalueella 197 henkilöä
Työpaikkoja kaava-alueella kaavatyön alkaessa: 14, tilastoalueella 24
Rakentaminen: 1–2 uudisrakennusta tai laajennusta vuodessa
Palvelut: ravintola, hostelli, kahvila, posti ja kauppa sekä julkista palveluista
ryhmäperhepäiväkoti ja vanhusten hoitokoti

Kuvat: Vuonislahden kyläarkisto, Ilmakuvat Heikki Haapalainen
Lähteenä: Vuonislahti -lehti ja Reino Kuivalaisen luentojen materiaali
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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT
1.1 Kaavan nimi ja tarkoitus
Vuonislahden osayleiskaava, diaarinumero 610/63.631/2010. Oikeusvaikutteisen
osayleiskaavan laatiminen Vuonislahden kyläalueelle.

1.2 Suunnittelualue
Vuonislahden kylän keskusta rantoineen ja
lähialueineen muodostavat suunnittelualueen.
Vuonislahti on vanha Pielisen rantakylä Kolin
kansallispuiston ja matkailualueen länsipuolella
Pielisen jäädessä alueiden väliin. Lieksan
keskustaan on noin 28 kilometrin etäisyydellä.

Kuva 2: Suunnittelualueen alustava rajaus

1.3 Suunnittelutehtävän määrittely
Osayleiskaavahanke on käynnistynyt maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena
kyläkaavoitushankkeena. Kaavahanketta on jatkettu prosessin edetessä
osayleiskaavatyönä. Kaavatyön käynnistymiseen johtaneiden selvitysten tekeminen on
aloitettu vuoden 2009 aikana.
Vuonislahden kylässä on pidetty 29.6.2010 kyläkaavakokous, jossa on käyty läpi
kyläkaavoituksella tavoiteltavia asioita. Samalla on keskusteltu kaavoitettavan alueen
rajauksesta.

3 SUUNNITTELUN TAVOITTEET JA LÄHTÖKOHDAT
3.1 Osayleiskaavan tavoitteet
Osayleiskaavan yleisenä tavoitteena on mahdollistaa kylän ydinalueen kehittyminen ja
elinkeinojen harjoittaminen. Ydinalueen kehittämisen kautta edistetään maaseutuasumisen
mahdollisuuksia ja vähennetään asutuksen hajautumisesta aiheutuvia haittoja. Kyläläisten
toimeentulomahdollisuuksia on tavoitteena vahvistaa muun muassa mahdollistamalla
matkailun, virkistys- ja kulttuuritoiminnan, palvelujen ja yritystoiminnan monipuolistaminen.
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Alueen suunnittelun tavoitteena on ohjata ja kehittää valtakunnallisesti ja maakunnallisesti
merkittävän kulttuuriympäristön ja kylämaiseman vaalimisen kannalta tärkeää
Vuonislahden kylän rakentamista ja kulttuurimaisemaa.
Yksityiskohtaisempana tavoitteena on mahdollistaa Vuonislahden kyläkeskuksessa
pysyvä, ympärivuotinen asutus ottaen vaadittavat edellytykset huomioon.
Kylän kasvusuunnaksi tavoitellaan Karjolahden aluetta, rautatieaseman seutua ja
Hiekkala–Hukkakallion alueita.

3.2 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden, VN 30.11.2000/13.11.2008, tehtävänä on
osaltaan tukea ja edistää maankäyttö- ja rakennuslain yleisten tavoitteiden ja laissa
määriteltyjen alueidenkäytön suunnittelun tavoitteiden saavuttamista sekä vastata uusiin
haasteisiin erityisesti ilmastonmuutoksen osalta.
Tavoitteiden ryhmittely:
- toimiva aluerakenne
- eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu
- kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat
- toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto
- luonto- ja kulttuuriympäristönä erityiset aluekokonaisuudet
- ilmastonmuutos

3.3 Maakuntakaava
Suunnittelualueella on voimassa Pohjois-Karjalan maakuntakaava, joka koostuu neljästä
eri vaihemaakuntakaavasta. Maakuntakaavan 1. vaihe on hyväksytty 21.11.2005
maakuntavaltuustossa ja vahvistettu 20.12.2007 valtioneuvostossa.
Maakuntakaavan ensimmäistä vaihetta täydentävä 2. vaihe on hyväksytty 4.5.2009
maakuntavaltuustossa ja se on vahvistettu ympäristöministeriössä 10.6.2010.
Maakuntakaavan 3. vaihe on hyväksytty 3.6.2013 maakuntavaltuustossa ja se on
vahvistettu ympäristöministeriössä 5.3.2014. Kaavassa käsitellään maankäyttöluokat, joita
ei ole käsitelty aikaisemmissa vaiheissa.
Maakuntakaavan 4. vaihe on hyväksytty maakuntavaltuustossa 15.6.2015 ja vahvistettu
ympäristöministeriössä 5.3.2017.
Maakuntahallitus on käynnistänyt 21.12.2015 kaavatyön Pohjois-Karjalan maakuntakaava
2040. Maakuntahallitus on hyväksynyt kokouksessaan 20.6.2016 maakuntakaavan
osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Maakuntakaavalle asetetuista tavoitteista on
pyydetty lausunnot.
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Kuvat 3 ja 4: Ote maakuntakaavasta

Osayleiskaava-alue sijoittuu maakuntakaavassa muun muassa kyläalueelle (at) ja
kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeälle alueelle (ma).
Maakuntakaavassa on osoitettu muun muassa Vuonislahden kyläalue sekä Pielisen
rantojen kehittämisen kohdealue.

3.4 Yleiskaava
Osayleiskaava-alueella ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa.

3.5 Asemakaava
Osayleiskaava-alueella Rekiniemen Pappilan alueella on voimassa ranta-asemakaava,
jolla alueen pääkäyttötarkoitukseksi on osoitettu AL-1. Muutoin kaava-alueella ei ole
voimassa asemakaavoja.

3.6 Rakennusjärjestys
Osayleiskaava-alueella on voimassa Lieksan kaupungin rakennusjärjestys, jonka
kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 30.1.2012. Rakennusjärjestyksen uusiminen on vireillä.

3.7 Muut suunnitelmat ja selvitykset
Osayleiskaavatyössä on käytetty Pohjois-Karjalan maakuntakaavan eri vaiheiden
yhteydessä laadittuja selvityksiä ja muita maakunnallisia selvityksiä niiltä osin kuin ne
koskevat kaava-aluetta ja kaavan vaikutusaluetta.
Paikallisesti on laadittu selvitys muun muassa alueen palveluista ja asutuksesta.
Pielisen rantaosayleiskaavoituksen yhteydessä on laadittu luonto- ja maisemaselvitys
vuonna 1995, linnustoselvitys vuosina 2002–2004, muinaisjäännösinventointi vuonna
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2001, rakennusinventointi (AYK) vuonna 2003 ja julkaisu 2004 sekä täydennetty vuonna
2009, luonto- ja maisemaselvitys vuonna 2013.
Kaava-alueen luonto- ja maisemaselvitys on päivitetty sekä laadittu rakennusinventointi.

4 VUOROVAIKUTUSMENETTELY
4.1 Vaikutusalue
Kaavan vaikutukset kohdentuvat kaava-alueelle sekä välillisesti kaava-alueen ulkopuolelle.
Heijastusvaikutukset voivat olla moniulotteisia, minkä vuoksi vaikutusalue määrittyy
maankäyttöratkaisujen kautta.

4.2 Osalliset
Osallisia ovat maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava
saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa
suunnittelussa käsitellään. Keskeisiä osallisia ovat:
-

Maanomistajat
Kaava-alueen asukkaat
Kaupungin asianomiset palvelualueet ja yksiköt
Rakennusvalvontaviranomainen
Ympäristönsuojeluviranomainen
Kotiseutuliitto
Vuonislahden kyläseura ry
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Pohjois-Savon ELY-keskus
Liikennevirasto
Museovirasto
PKS Sähkönsiirto Oy
Terveydensuojeluviranomainen
Lieksan kansanterveystyön kuntayhtymä
Telia Finland Oyj
TikkaCom Oy
Luonto-Liiton Savo-Karjalan luontopiiri
Maamittauslaitos

4.3 Tiedottaminen
Kaavoituksen vireilletulosta on ilmoitettu kuulutuksella Lieksan lehdessä 18.9.2010 ja
kaupungin virallisella ilmoitustaululla 20.9.–20.10.2010 sekä kaupungin Internet-sivuilla.
Kaavoitusprosessin etenemisestä ja nähtävilläoloista tiedotetaan siten kuin maankäyttö- ja
rakennuslaki edellyttää. Kuulutukset julkaistaan paikallislehdessä sekä pidetään nähtävillä
kaupungin virallisella ilmoitustaululla.
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Ulkopaikkakuntalaisia maanomistajia tiedotetaan kirjeitse maankäyttö- ja rakennuslain
edellyttämällä tavalla.
Kaavaprosessin aikana järjestettävistä tilaisuuksista tiedotetaan erikseen.

4.4 Osallistuminen
Osallisille varataan mahdollisuus osallistua kaavatyön valmisteluun, arvioida kaavoituksen
vaikutuksia, ilmaista kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta sekä mahdollisuus
arvioida osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyyttä. Mikäli suunnitelma on
puutteellinen, osallisilla on mahdollisuus tehdä ELY-keskukselle esitys koskien
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta käytävää neuvottelua. Mahdolliset muutos- tai
neuvottelutarpeet tulee esittää ennen kuin kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville.
ELY-keskus järjestää tarvittaessa neuvottelun, jonne myös esityksen tekijä kutsutaan.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja kaavaluonnoksesta saadut mielipiteet,
kaavaehdotuksesta saadut muistutukset sekä kaikissa vaiheissa saadut lausunnot
käsitellään ja niihin laaditaan vastineet kaavaselostuksen yhteyteen. Niille, jotka kirjallisesti
pyytävät ja samalla ilmoittavat osoitteensa, ilmoitetaan kunnan perusteltu kannanotto
kaavaehdotuksesta jätettyyn muistutukseen.

4.5 Viranomaisyhteistyö
Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu (MRL 66 § MRA 18 §) on järjestetty. Tarvittaessa
järjestetään työneuvotteluja sekä viranomaisneuvottelu kaavaehdotuksen oltua nähtävillä.

5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI
5.1 Selvitettävät vaikutukset
Kaavoituksen yhteydessä selvitetään MRL 9 §:n ja MRA 1 §:n mukaiset vaikutukset.
Ympäristövaikutusten arvioinnilla on tärkeä merkitys muun muassa maankäytön
aluevarausten mitoitukseen ja sijoitukseen.
Osayleiskaavan ympäristö- ja muut vaikutukset selvitetään ja arvioidaan tarpeellisessa
määrin.

5.2 Vaikutusten arviointimenetelmät
Vaikutuksia arvioidaan ja tarkennetaan koko kaavaprosessin ajan. Ympäristö- ja muita
vaikutuksia arvioidaan kaavaratkaisuun, lähtötietoihin, tehtyihin selvityksiin sekä luonnosja ehdotusvaiheessa saatuihin palautteisiin perustuen sekä yhdessä ohjausryhmän ja
keskeisten osallisten kanssa.

5.3 Vaihtoehdot
Vaihtoehtojen tarkastelussa huomioidaan kaavatyölle asetetut tavoitteet. Tarkasteltavat
vaihtoehdot ovat vaihtoehto 1, jossa osayleiskaavoitukselle asetetut tavoitteet eivät
toteudu ja rakentaminen ratkaistaan suunnittelutarveratkaisuilla sekä vaihtoehto 2, jossa
alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen osayleiskaava tavoitteiden mukaisesti.
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6 KAAVOITUSPROSESSIN ETENEMINEN
Toteutunut ja tavoitteellinen aikataulu:
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma syksy 2010, uudelleen nähtävillä syksy 2017
- Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu 27.5.2014, Pohjois-Karjalan ELY-keskus
- Yleisötilaisuus 9.4.2015, Vuonislahti
- OAS ja kaavaluonnos nähtäville ja valmisteluvaiheen kuuleminen syksy 2017
- Kaavaehdotus julkisesti nähtäville ja ehdotusvaiheen kuulmeinen kesä 2018
- Osayleiskaavan hyväksyminen syksy 2018
Valmistelu- ja luonnosvaiheen nähtävilläolon yhteydessä on mahdollista antaa
mielipiteensä. Asianomisilta viranomaistahoilta pyydetään lausunto.
Ehdotusvaiheen nähtävilläolon yhteydessä on mahdollista jättää muistutuksensa.
Asianomaisilta viranomaistahoilta pyydetään lausunto.
Osayleiskaavan hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto kaupunginhallituksen
esityksestä. Hyväksymistä koskevasta päätöksestä on mahdollista valittaa hallintooikeuteen.

7 YHTEYSTIEDOT
Lieksan kaupunki, Maankäyttö, Pielisentie 3, 81700 Lieksa, kirjaamo@lieksa.fi
Maankäyttöpäällikkö Anna-Maria Latosaari, puh. 040 1044 840
sähköposti: anna-maria.latosaari@lieksa.fi
Maankäyttösuunnittelija Reino Hirvonen, puh. 040 1044 714
sähköposti: reino.hirvonen@lieksa.fi
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Kuopio, DI Timo Leskinen puh. 040 5089 680
sähköposti: timo.leskinen@fcg.fi
Kylä Internet-sivuilla http://www.vuonislahti.fi, vuonis@vuonis.net
Kaavat Internet-sivuilla http://www.lieksa.fi

8 PALAUTE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA
Palautetta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi antaa koko kaavaprosessin ajan
Lieksan kaupungin maankäyttöön.

Lieksassa 27.8.2010, tarkistettu 12.10.2017
LIEKSAN KAUPUNKI, Maankäyttö, Maankäyttöpäällikkö Anna-Maria Latosaari

RANTA-ALUEIDEN
KANTATILASELVITYS
KUNTA JA KOHDE: LIEKSA
KYLÄT: VUONISLAHTI

Tilanne 1959

Tilanne 2012

RN:O

RN:O

Todellista Muunnett.
rantav. (m) rantav. (m)

Todellista Muuntorantav. (m) kerroin

Muunnett
rantav. (m)

Kiinteistökohtaiset
summat, jos ne eivät
ilmene edeltä
Todellista
Muunnett.

Huom!

lkm/mrv
(Laskennallinen)

Rak.paikk.
yhteensä
(Laskennallinen)

Käyt.
Käyt.
rak. paikk. rak.paikk.
yhteensä

Uudet
rak.paikat

rantav. (m) rantav. (m)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vuonislahden kylää
Pielisen puoli
4:27

225

225

4:86
4:43
4:41
4:32
4:31

50
45
50
45
35

1
1
1
1
1

50
45
50
45
35

AT-1

6

1,35

1
1
1
1
1

5

4:13

75

75

4:13

75

1

75

AT-1

6

0,45

1

1

11:21

223

223

11:48
11:47
11:50
11:51

52
23
33
115

1
1
1
1

52
23
33
115

AT-1

6

1,34

1
1
1
1

4

878:3

90

90

878:3

90

1

90

VL

6

0,54

11:25

401

401

11:69
11:117
11:81
11:77
11:31

85
255
5
28
28

1
1
1
1
1

85
255
5
28
28

0
0

1

SATAMA+VL
MU+VU
Rakennuspaikka kiinteistön 11:77 kanssa, AT-1
Rakennuspaikka kiinteistön 11:81 kanssa

1
0

Rakennuspaikka kiinteistön 9:24 kanssa AT-1

895:0:5075

895:0:5075

60

1

60

TIEALUE

9:24

9:24

45

1

45

AT-1, Rakennuspaikka kiinteistön 11:31 kanssa

1,00

1

1

9:25

9:25

81

1

81

AT-1

1,00

1

1

9:38

9:38

35

1

35

AT-1

1,00

1

1

9:23

9:23

27

1

27

AT-1

1,00

1

1

9:16

9:16

53

1

53

AT-1

1,00

1

1

9:17

9:17

51

1

51

AT-1

1,00

1

1

9:18

9:18

52

1

52

AT-1

1,00

1

1

9:21

9:21

69

1

69

AT-1

1,00

1

1

9:47

9:92
9:88
9:54

45
70
95

1
1
1

45
70
95

AT-1
AT-1
RM

3,00

1
1

3

RN:O

Todellista Muunnett.
rantav. (m) rantav. (m)

RN:O

Todellista Muuntorantav. (m) kerroin

Muunnett
rantav. (m)

Kiinteistökohtaiset
summat, jos ne eivät
ilmene edeltä
Todellista
Muunnett.

Huom!

lkm/mrv
(Laskennallinen)

Rak.paikk.
yhteensä
(Laskennallinen)

Käyt.
Käyt.
rak. paikk. rak.paikk.
yhteensä

rantav. (m) rantav. (m)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
9:89
280
1
280
AT-1

1

9:43

9:43

87

1

87

AT-1

1

9:42

9:42

172

1

AT-1

1

9:91

802
690
308

1
0,25
0,5

172
0
802
172,5
154

9:48

1800

1128,5

895-0-5071

Sammalniemi pohjoisosassa, RA
Sammaljoki
Vuonislahti+1 tila koiralahden tuntumassa RMxRA

0

6

6,77

88

7:26

88

1

88

RA

6

0,53

7:28

631

492

7:55
7:64
7:64
7:62
7:62
7:44
7:63
7:17
7:9

166
155
56
91
45
51
67
45
180

1
0,25
1
1
0,5
1
1
0,25
1

166
38,75
56
91
22,5
51
67
11
180

VV

6

2,95

65
100
50
66

1
0,75
1
1

0
65
75
50
66

180

Vuonislahden kylää
9:48

281

256

9:49
9:49
9:91
9:73

0
230

230

9:19
10:35

2064

2331

palsta1=91m
RA
RA (Jauhiainen)
RA (Jauhiainen)
RA
RA

670

1187

256

14 RA
RA

1

1
3

0

1

6
6

1,08

1
1
1
1

6

1,54

1

1
1

2

rautatie

230

1

230

AP-1

9:19

103

1

103

AP-1

10:54

1200
214
135
450
65

0
0,25
0,75
1
1

0
54
101
450
65

RAx3

452
250
575
425
475
55
50
49

1
0,75
0,5
0,25
0
1
1
1

452
188
288
106
0
55
50
49

RA

30:54

30:53
30:52
30:51

1
0

Alavaa

9:20

10:53
30:16

5

Jauhiaisen puoli

871:2
9:20

2

tiealue/LS

88

45
180

1

1

7:26

7:27
7:9

1

Uudet
rak.paikat

6

6

1,38

1

1

1

4,02

3

1

3

4

2
1

RA

RA
RA
RA

1

6

7,12

0
0
0
0
0
1
1
1

RN:O

Todellista Muunnett.
rantav. (m) rantav. (m)

RN:O

Todellista Muuntorantav. (m) kerroin

Muunnett
rantav. (m)

Kiinteistökohtaiset
summat, jos ne eivät
ilmene edeltä
Todellista
Muunnett.

Huom!

lkm/mrv
(Laskennallinen)

Rak.paikk.
yhteensä
(Laskennallinen)

Käyt.
Käyt.
rak. paikk. rak.paikk.
yhteensä

Uudet
rak.paikat

rantav. (m) rantav. (m)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
69:0

1042

671

69:0

878:8
9:46

7:18

1214

2540

1214

2308

7:22

7:24

0,5
0
0,25
1

29

865

225,25

254

254

13565

8903,75

61
0
70
540
0

LV
RA
RA
RA
RA
RA
RA

9:76
9:62
9:79
9:78
9:69
9:77

250
100
240
350
58
216

1
1
1
1
1
1

250
100
240
350
58
216

7:39

1302
278
119
127
93
65
50
58
110
275
63

1
0,5
0,75
0,5
1
1
1
1
1
1
1

1302
139
89,25
63,5
93
65
50
58
110
275
63

7:22

67

1

67

7:43
7:42
7:41
7:34
7:33

98
95
534
70
68

1
0,25
0
0,75
0,75

98
23,75
0
52,5
51

7:24
7:66

84
170

1
1

84
170

7:49
7:48
7:47
7:29
7:37
7:30
124:0
123:0

7:25

122
100
280
540

13764

9084,75

1699

1530

6

4,03

3

3

6

7,28

1
1
1
1
1
0

5

1

6

6

13,85

1
7

1

6

1,35

RA
KAPEA
RA
RA

yhteen laskettu vain yk-kaavalla
osoitettuja rak.paikkoja, ei AT-1- alueita

1

0
1
1
1
1

RA
RA
RA
RA
Hautausmaa
Asuntovaunualue
RA

pappila/P

1

1

1

0
1

3

1
1
6

1,52

1
1

2

53,42

38

38

20

Vastine
Lieksan kaupunki
Vuonislahden
osayleiskaava
Leskinen Timo
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1.4.2019

Lieksan kaupunki
Pielisentie 3
81700 Lieksa

Vastine Vuonislahden osayleiskaavaluonnoksesta saatuihin
palautteisiin
PKS Sähkönsiirto Oy, Lieksa-Pielisjärvi seura ry ja PohjoisKarjalan Ympäristöterveys/Terveysvalvonta
Ei huomautettavaa

Lieksan kaupunki, ympäristönsuojelu
4 Vuorovaikutus/4.2. osalliset
Osallisiin olisi hyvä lisätä paikallinen luonnonsuojeluyhdistys Lieksan
Luonnonystävät ry.
Vastine: Lisätään osallisiin Lieksan Luonnonystävät ry.
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n laatima kaavaselostusluonnos
12.10.2017:
2.1. Lähtötiedot ja laaditut selvitykset
Tähän luetteloon voisi lisätä olemassa olevana tietona PohjoisKarjalan ympäristökeskuksen vuonna 2001 tekemän selvityksen;
Mahdollisesti pilaantuneiden alueiden kuntakohtainen kartoitus, nro
0701Y0559-18. Selvityksessä on kohteita myös tältä kaava-alueelta.
2.3. Suunnittelutilanne
Lieksan
kaupungin
pohjavesialueiden
suojelusuunnitelma
on
hyväksytty
Lieksan
kaupunginvaltuustossa
14.3.2011.
Suojelusuunnitelmaan
sisältyy
Vuonislahden
pohjavesialue.
Hyväksytty asiakirja olisi aiheellista mainita kaavaselostuksessa.
Vastine: Lisätään kaavaselostukseen lähtöselvityksiin:
- Mahdollisesti pilaantuneiden alueiden kuntakohtainen kartoitus,
nro 0701Y0559-1
- Lieksan kaupungin pohjavesialueiden suojelusuunnitelma, joka on
hyväksytty Lieksan kaupunginvaltuustossa 14.3.2011

3.2 Maisema ja luonnonympäristö
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Microkatu 1, PL 1199, 70211 Kuopio
Puh. 010 4090, www.fcg.fi

Y-tunnus 2474031-0
Kotipaikka Helsinki

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY
1.4.2019

Vastine
Lieksan kaupunki
Vuonislahden osayleiskaava
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Hilkka Heinosen vuonna 2013 tekemä Jauhiaisen rantojen luonto- ja
maisemakartoitus on kattava. Kaavaluonnoksessa on pääsääntöisesti
huomioitu Jauhiaisen ranta-alueelta kohteet, jotka on esitetty
kartoituksessa jätettävän rakentamisen ulkopuolelle tai suositeltu
säästettäväksi. Koiraniemi, Rekiniemen kärkiosa ja Kattilajoen luhtaalue ovat alueita, jotka on kaavaluonnoksessa merkitty MYmerkinnällä.
Luonto- ja maisemakartoituksen liitekartassa Karjolahden eteläranta
(kuvio 5) ja Joutenojan suuosa (kuvio 45) on merkitty kohteiksi,
jotka on suositeltu säästettäväksi. Kaavaluonnoksessa nämä on
merkitty M-1 alueiksi. Joutenojan suulle on merkitty venevalkamaalue LV.
Vastine: Jouteojan suulla on tilojen yhteinen maa-alue, joka on
tarkoitettu venevalkama käyttöön. Kaavalla ei ole osoitettu
arvokkaille alueille uutta rakentamista tai maankäyttöä.
3.3. Rakennettu ympäristö / vesijohtoverkosto
Luonnoksen teksti lienee jäänyt jostain muusta kaava-asiakirjasta
(Hirvensalmen Vesi Oy). Lähes koko kaava-alueella on SarkkilaVuoniskylien vesi- ja viemäriverkosto.
Vastine: Korjataan ja täydennetään kaavaselostusta
5.2.7 Ympäristön häiriötekijät
Kaavaselostukseen ja kaavakarttaan on syytä merkitä tiedossa
olevat kohteet, joiden maaperän on syytä epäillä olevan pilaantunut
aiemman toiminnan seurauksena. Näissä kohteissa on ainakin
selvitystarve. Näitä ovat kaava-alueen pohjoisosassa, tilalla
Kaatopaikka 422-432-4-121 ollut entinen Vuonislahden kaatopaikka
ja kylän keskustassa, entisen kaupan yhteydessä ollut polttoaineiden
jakelupaikka tontilla 422-432-11-33. Kylän keskustassa on ollut
kaksi muutakin kauppaa tonteilla 422-432-11-74 ja 422- 432-11-8.
Näistä ei ole tiedossa, onko niissä ollut polttoaineiden myyntiä.
Vuonislahden kaatopaikka lakkautettiin 1990-luvun alkupuolella.
Entisestä kaatopaikasta on voinut aiheutua vaikutuksia lähialueen
pohjaveteen. Tämä on syytä huomioida kaavassa olevan uusien
maaseutumaisten pientalojen alueen (AOM) osalta.
Kaupan yhteydessä olleen polttoaineiden jakelupaikan maaperä voi
olla pilaantunut öljy-yhdisteillä.
Vastine: Osoitetaan vanha kaatopaikka ja tiedossa ollut kaupan
polttoaineiden jakelupaikka saa-kohteeksi, joille annetaan määräys:
”Puhdistettava/kunnostettava maa-alue, jonka puhdistamis- tai
kunnostustarve on arvioitava ennen maaperään kohdistuvia
toimenpiteitä.”
Sama saa-merkintä voidaan antaa myös tilalle 422-432-11-33,
mikäli siitä on varmuus, että maaperä on pilaantunut. Merkintää ei
voida laittaa pelkän epäilyksen johdosta.
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Vastine
Lieksan kaupunki
Vuonislahden osayleiskaava
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5.2.8 Tekninen huolto
Lähes koko kaava-alueella on Sarkkila-Vuoniskylien vesi- ja
viemäriverkosto. Verkostoa ei kuitenkaan ole esimerkiksi Jauhiaisen
ranta-alueella Rekiniemeä ja järven länsirannan pientä aluetta
lukuun ottamatta. Vesihuoltolain mukaan vesihuoltolaitoksen
toiminta-alueella
olevien
kiinteistöjen
on
liityttävä
vesihuoltolaitoksen vesi-ja viemäriverkostoon vesihuoltolain 10 §:ssä
mainittuja poikkeuksia lukuunottamatta. Liittymisvelvollisuus ei siis
koske pelkästään uusia rakennuspaikkoja.
Kaavaselostuksen
tekstiä
on
syytä
täsmentää
vesija
viemäriverkoston alueen ja verkostoihin liittymisvelvollisuuden
osalta.
Vastine: Täsmennetään kaavaselostusta.
6.4. Vaikutukset luontoon / pinta- ja pohjaveteen
Kaavamääräysluonnoksessa ei ole annettu jätevesien käsittelyä
koskevia määräyksiä lukuun ottamatta Vuonislahden tärkeää
pohjavesialuetta. Pohjavesialueen osalta mainitaan, että aluetta
koskevat toimenpiteet on suunniteltava siten, etteivät ne vaaranna
pohjaveden määrää tai laatua. Ympäristönsuojelulain (527/2014) 17
§:ssä on pohjaveden pilaamis- ja muuttamiskielto, joka koskee
kaikkea toimintaa. Tämä on huomioitava myös mm. kaikessa
rakentamisessa. Näin ollen yleiskaavan määräys pohjaveden
likaamis- ja muuttamiskiellosta on sinällään tarpeeton.
Vastine: Pilaamis- ja muuttamiskieltoa koskeva määräys on hyvä olla
kaavassa informatiivisena, vaikka se tulee suoraan lainsäädännöstä.
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Vuonislahden osayleiskaava
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Lieksan kaupunki, rakennusvalvonta
Osayleiskaavan laadinnassa on hyvin otettu huomioon kylän
nykytilanne, rakennettu ympäristö ja kylällä olevat toiminnot.
Uudisrakentamisen osalta osayleiskaava mahdollistaa monipuolisesti
sijoittaa kylälle eri palvelu- ja yritystoimintoja, matkailu-, virkistysja kulttuuritoimintoja sekä loma-asumista pysyvän ympärivuotisen
asumisen rinnalla.
Esitän kuitenkin seuraavia tarkennusehdotuksia kaavaluonnokseen:
- AT-alueilla rakennuspaikan yhteenlaskettu rakennusoikeus 10001499m2:n rakennuspaikoilla saa olla 200 m2:n sijasta yhteensä 250
m2. Tämä vastaa paremmin nykyisiä rakentamistarpeita.
- Kaavamääräyksissä tulisi ottaa huomioon VL- ja LS-alueiden
rakentamismahdollisuudet.
- Yleismääräyksiin kohtaan rakentaminen tulisi ensimmäiseen
kappaleeseen,
koskien
suoran
rakennusluvan
myöntämistä
yleiskaavan perusteella, lisätä AM-, AOM- sekä R-alueet.
- Lisäksi esitän pohdittavaksi olemassa olevien virkistysreittien
esittämisen tarpeellisuus osayleiskaavassa joko sitovana tai
ohjeellisena.
Muuta huomauttamista ei osayleiskaavaluonnokseen ole.
Vastine: Rakennusoikeuden määrää AT-alueella voidaan nostaa
esitetyn mukaisesti.
VL- ja LS-alueille voidaan lisätä kaavamääräys: ”Aluetta palveleva
vähäinen rakentaminen sekä rakenteiden sijoittaminen on sallittua.”
Lisätään yleismääräykseen AM- ja AOM-alueet.
Ulkoilureitit voidaan
välttämättömäksi.

merkitä

ohjeellisen,

mikä

se

katsotaan
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Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Kaavan mitoitusnormina ranta-alueilla on kuusi rakennuspaikkaa /
muunnettu rantakm. Emätilan poikkileikkausajankohtana käytetään
vuotta
1969,
mikä
perustuu
Pielisen
rantaosayleiskaavaan
mitoitusperiaatteeseen. Kaavaselostuksen mukaan tarvittaessa
käytetään kohtuullistamisperiaatetta. Kuinka monta mitoituksen
ylittävää rakennuspaikkaa kaavaan on tällä perusteella osoitettu?
Jauhiaisen rannoille on osoitettu 21 uutta mitoitukseen perustuvaa
lomarakennuspaikkaa.
Mitoituslaskelmaa
ei
kuitenkaan
ole
sisällytetty kaava-asiakirjoihin, joten ELY-keskus ei voi ottaa asiaan
tarkemmin kantaa. Rantarakentamisen osalta ELY-keskus esittää,
että kokonaismitoitus pidetään maltillisena ja rakennuspaikkojen
kokonaismäärän sijaan keskitytään rakentamisen laatuun ja
asumismukavuuteen.
Vastine: Mitoitustaulukko on tehty. Tarkastetaan mitoitustiedot ja
kirjataan taulukkoon, mikäli ylityksiä on tehty.
Vuonislahden kyläalue on pääosin jo rakennettu eikä sinne kohdistu
merkittäviä lisärakentamispaineita. Kaavalla kuitenkin tuetaan
taajaman kehittymistä ja uusien rakennuspaikkojen syntymistä.
Kyläalueelle on mahdollista sijoittaa kaavan perusteella noin 15 uutta
asuinrakennuspaikkaa. Miten maakunnallisesti arvokas Vuonislahden
kylämaisema huomioidaan kaavassa?
Luonto- ja maisemaselvitys täyttävät sille asetetut vaatimukset.
Kaavaselostus
on
puutteellinen
luvun
3.2.
maisema
ja
luonnonympäristön osalta. Selostuksesta saa sellaisen kuvan, että
Hilkka Heinonen on tehnyt koko selvityksen. Linnustoselvityksen ovat
tehneet Tuomo ja Marjo Pihlaja. Kaavaselostukseen tulee lisätä
tiedot linnustoselvityksestä, tekijöistä ja menetelmistä. Kaavaalueella on yksi merkittävä lokkiluoto nimeltään "lokkiluoto", jolla
pesii selvityksen mukaan noin 200 naurulokkia, 15 pikkulokkia ja 30
kalalokkia. Luoto on arvioitu selvityksessä alueellisesti merkittäväksi.
Lintujen lukumäärän perusteella alue tulisi nostaa maakunnallisesti
merkittäväksi kohteeksi ja luoto/saari lähiluotoineen tulisi merkitä
kaavaan SL-merkinnällä. Kiuaslahden ja Kattilajoen luhta-alueen
kaavamerkintänä voisi olla luo.
Vastine: Täydennetään kaavaselostusta lintuselvityksen osalta.
Osayleiskaava-alue sisältää kaksi ranta-asemakaava-aluetta, joista
Hiekkalan ranta-asemakaava (1974) on merkitty kaavaan valkeana
alueena. Sen sijaan Rauhala-Lukkarilan ranta-asemakaava-alueelle
(1996)
on
osoitettu
kaavamerkintöjä.
Tähän
esitetään
yhdenmukaisuutta vai onko Rauhala-Lukkarilan kaavaa tarkoitus
muuttaa tämän yleiskaavan perusteella?
Vastine: Rauhala-Lukkarilan alueella on osoitettu P-alueeksi, joka on
yleispiirteisempi merkintä kuin RM.

ELY-keskuksen rakennusinventointitietokannan mukaan alueelta on
inventoitu kolme maakunnallisesti arvokasta- ja 25 muuta kohdetta.
Paikallisesti arvokkaina on esitelty kymmenen rakennusta tai

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY
1.4.2019

Vastine
Lieksan kaupunki
Vuonislahden osayleiskaava

6 (14)

pihapiiriä. Selostuksessa mainitaan, että Vuonislahden rakennettua
kulttuuriympäristöä
koskevan
inventoinnin
on
toteuttanut
Museovirasto. Onkohan tieto virheellinen?
Rakennettua kulttuuriympäristöä koskevat lähtötiedot ovat osittain
puutteellisia eivätkä anna riittävää kuvaa alueen erityispiirteistä ja
arvokkaista kohteista. Jotta kaavan vaikutuksia voidaan arvioida
asianmukaisesti,
tulee
kaava-alueelta
laatia
selkeä
ja
havainnollistava esitys kulttuurihistoriallisesti merkittävistä kohteista
ja alueen kehityksestä. Siihen tulisi sisällyttää aiemmin laaditut
inventoinnit sekä toteutettava uusia. Pohjois-Karjalan ELY-keskus
esittää, että inventointi ulotettaisiin 1950- ja 1960-lukujen
taitteeseen
ja
tarvittaessa
käsiteltäisiin
myös
nuorempaa
rakennuskantaa.
Kaavaluonnoksessa suojeltaviksi rakennuksiksi (sr-1) on osoitettu 11
kohdetta. Suojeltaviksi ei ole esitetty maakunnallisesti arvokkaita
Vuonislahden asema-alueen rakennuksia. ELY-keskus esittää myös
näille
sr-1-merkintää.
Merkinnän
määräykseksi
esitetään:
"Kulttuurihistoriallisesti, rakennushistoriallisesti tai maisemakuvan
kannalta arvokas rakennus tai rakennusryhmä. Alueella olevia
kohteita ei saa purkaa eikä niiden ulkoasua muuttaa siten, että
niiden kulttuurihistoriallisesti arvokas luonne turmeltuu. Lupaa
edellyttävistä toimenpiteistä on pyydettävä museoviranomaisen sekä
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto,"
Vastine: Tarkennetaan kaava rakennussuojelun osalta.
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Pohjois-Savon ELY-keskus
Kaavaselostuksessa on mainittu, että ”kevyen liikenteen väylät on
osoitettu
siten,
että
palvelut
ovat
hyvin
saavutettavissa
asuinalueilta". ELY-keskus huomauttaa, että kaava-alueella ei ole
kevyen liikenteen väylästöä. Vuonissalmen ylittävän sillan molemmin
puolin on erillinen, n. 200 metrin mittainen sorapäällysteiden reitti,
jota kävelijät ja pyöräilijät voivat käyttää. Lisäksi lähes kaikki
palvelut haetaan Lieksan keskustaajamasta. Kaupungin omistamaa
valaistusta on n. 350 metriä kylätoimintakeskuksen molemmin puolin
mt 5071 varrella. Edellä mainituista syistä kaavatyössä tulee
kiinnittää huomiota liikenneturvallisuuden parantamiseen etenkin
kevyen liikenteen osalta.
Kaavaselostuksessa on arvioitu liikenteen vaikutuksia lyhyesti. ELYkeskus huomauttaa, että kaavaselostukseen tulee lisätä kaavan
mahdollistaman liikennetuotoksen arvio ja suuntautuminen. Lisäksi
koulukuljetusjärjestelyjä tulee kuvata kaavaselostuksessa.
Vastine: Tarkennetaan kaavaselostusta kevyenliikenteen osalta.
Kaavalla on osoitettu 17 uutta lomarakennuspaikkaa sekä kylän
alueelle on mahdollista tiivistää olevaa rakennusaluetta. Uusien
rakennuspaikkojen määrä kyläalueella on melko pieni varmasti alla
20 kpl.
Liikenteelliset
vaikutukset
ovat
erittäin
pienet.
Nykyinen
liikennemäärä maatiellä on noin 220 ajoneuvoa vuorokaudessa.
Liikennemäärä Lieksan ja Vuonislahden välillä on pienentynyt
viimevuosina.
Koska liikennemäärän lisäys sekä oleva liikennemäärä ovat niin
pieniä, ei liikenneturvallisuus tule vaarantumaan tai heikkenemään.
Täydennetään vaikutuksenarviota.
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Museovirasto
Vuonislahden
kylä
muodostaa
arvokkaan,
hyvin
säilyneen
kulttuuriympäristön Lieksassa ja sillä on merkitystä myös koko
Pohjois-Karjalan
kannalta.
Sen
vuoksi
kaavatyössä
tulee
kulttuuriympäristöön
suhtautua
huolellisemmin
kuin
mitä
luonnoksessa on nyt tehty.
Maakuntakaavassa Vuonislahden kylä on osoitettu maakunnallisesti
arvokkaaksi maisema-alueeksi ja asema-alue maakunnallisesti
merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi. Nämä rajaukset
tulee osoittaa osayleiskaavassa. Lisäksi asema-alueen rakennukset
tulee osoittaa sr-merkinnällä, jonka perusteena on niiden
maakunnalliseksi tunnistettu arvo.
Vuonislahden osayleiskaavaa edellisen kerran käsiteltäessä vuonna
2014 Museovirasto edellytti kaavatyön pohjaksi tehtäväksi riittävät
kulttuuriympäristöselvitykset.
Niitä
ei
vielä
ole
tehty.
Rakennusperinnön osalta selostusluonnoksessa luetellaan joukko
arvokkaita kohteita, mutta ei kerrota mistä ja miltä ajalta kyseiset
inventointitiedot ovat peräisin. Selostusluonnoksessa kerrottu, että
Museovirasto
olisi
tehnyt
kohdeinventoinnin
Vuonislahden
rakennuskannasta, ei pidä paikkaansa (ellei sitten viitata mahdollisiin
1980- luvulla ja 1990-luvun alussa kootun ns. rakennuskulttuurin
yleisluettelon kohdekortteihin). Sivuilla 20-22 esitetyistä tiedoista
puuttuvat taustalla olevan inventoinnin tiedot, kuten tekijä ja
päiväys. Tekstissä viitataan Lieksan kulttuuriympäristöohjelmaan,
mitä Museovirasto ei tunne tai tiedä tehdyn.
Kaavaa varten tulee Vuonislahden rakennusperintö inventoida.
Inventoinnissa
tulee
kuvata
alueen
kehitys
ja
sen
kulttuurihistoriallisesti
arvokkaat
kohteet
erityisja
ominaispiirteineen. Aiemmissa inventoinneissa (mm. Ely-keskus
2000-luvun alussa) tunnistetut kohteet tulee käydä läpi ja päivittää
niiden nykytila. Vasta kun tietopohja on riittävä, voidaan arvioida
suojelutarpeet ja ymmärtää suojeltavaksi esitettyjen kohteiden
merkitys
alueella
sekä
arvioida
kaavan
vaikutuksia
kulttuuriympäristöön.
Esimerkiksi maakuntaliiton laatimassa Vuonislahden maisema-alueen
kuvauksessa mainitaan arvokkaina kohteina Kotalahden tilan
piharakennukset
ja
tuulimylly,
Hiekkalan
ja
Melavaaran
päärakennukset, Koivulan pihapiiri ja koulutalo. Rakennus- ja
huoneistorekisterin tiedot kannattaa ottaa huomioon inventoinnissa,
samaten vanhojen karttojen antamat tiedot. Inventointi on syytä
ulottaa 1960-luvulle asti.
Sr-1-merkinnän
kaavamääräys
tulee
muuttaa
muotoon:
”Kulttuurihistoriallisesti, rakennushistoriallisesti tai maisemakuvan
kannalta arvokasrakennus tai rakennusryhmä. Alueella olevia
kohteita ei saa purkaa eikä niiden ulkoasua muuttaa siten, että
niiden kulttuurihistoriallisesti arvokas luonne turmeltuu. Lupaa
edellyttävistä toimenpiteistä on pyydettävä museoviranomaisen sekä
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto.”
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Koska maakunnallisesti arvokas maisema-alue käsittää suurimman
osan suunnittelualueesta, kaavaan tulee liittää maisema-arvoja
koskeva yleismääräys, esimerkiksi: "Alueen suunnittelussa on
otettava huomioon maisema-alueen kokonaisuus, ominaispiirteet ja
maisema-arvot sekä turvattava ja edistettävä niiden säilymistä."
Vastine: Lisätään kaavakarttaan maakunnallisesti arvokas maisemaalue ja osoitetaan asema-alue AT/s-1 merkinnällä. Osoitetaan
asema-alueen rakennukset SR-kohteiksi.
/s-1 määräys: ”Merkintä varsinaisen käyttötarkoitusmerkinnän
jälkeen osoittaa alueen, jolla ympäristön vaalimisen kannalta tärkeät
rakennukset
säilytetään.
Alueen
suunnittelemisessa
ja
rakentamisessa on huomioitava kulttuuriympäristön vaaliminen,
kulttuuriarvojen turvaaminen ja ominaispiirteiden säilyttäminen. Uusi
rakentaminen tulee sopeutua olevaan rakennuskantaan.”
Maisema-alueen
annetaan
määräys:
”MAAKUNNALLISESTI
MERKITTÄVÄ RAKENNETTU KULTTUURIYMPÄRISTÖ.
Alueen
suunnittelussa
ja
rakentamisessa
on
huomioitava
kulttuuriympäristön vaaliminen, kulttuuriarvojen turvaaminen ja
ominaispiirteiden säilyttäminen.”
Koska maisema-alueen määräyksessä on maiseman
määräys, ei kaavan tarvitse ottaa erillistä määräystä.

huomioiva

Muutetaan SR-1 merkinnän määräys lausunnon mukaisesti.
Arkeologisen kulttuuriperinnön huomioon ottaminen
Lieksassa on tehty useampia laajoja muinaisjäännösinventointeja
(1971, 2001 ja 2005-06). Näistä vain osa on kohdistunut
Vuonislahden
alueelle.
Lisäksi
Sarkkilan-Vuonislahden
vesihuoltohankkeen yhteydessä vuonna 2011 Vuonislahdessa tehtiin
arkeologinen inventointi suunnitellun putkilinjauksen alueelle.
Osayleiskaavan alueelta tunnetaan neljä kiinteää muinaisjäännöstä,
jotka kaikki sijoittuvat Rekiniemen alueelle. Jokelan kohde
Rekiniemessä (muinaisjäännösrekisterin id-tunnus 422010015) on
todettu kokonaan tuhoutuneeksi. Osayleiskaavaluonnoksessa nämä
neljä muinaisjäännöskohdetta on osoitettu SM-kohdemerkinnällä,
johon on liitetty myös kohteiden pitkä muinaisjäännösrekisterin
mukainen tunnus. Selkeämpi tapa olisi käyttää kaavakohtaista
juoksevaa
numerointia
(SM
1-4),
jolla
viitataan
kaavaselostuksenluetteloon, jossa on sekä rekisteritunnus että
kohdekuvaus. Kohteen Rekiniemi hautausmaa kuvaus puuttuu.
Vuonislahden
kohteiden
muinaisjäännösrekisterin
aluemaiset
rajaukset on esitetty kaavaselostuksen liitekartalla. Kohteella
Rekiniemi (tunnus 422010027) on kaksi erillistä aluerajausta, joista
läntisempi perustuu vuoden 2011 koekuopituksen havaintoihin.
Kohde sijoittuu kaavassa palvelujen ja hallinnon alueelle (P),
eteläosa
pääosin
MU-aluevaraukselle.
Muinaisjäännösalueen
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osoittaminen alueena (osa-alue, katkoviivoin) on tarpeen myös
kaavassa, koska sen alue on kohdemerkintää laajempi, tämän
mahdollistaa myös kaavan mittakaava. Muiden kohteiden osalta
kohdemerkintä on riittävä. Kaavamääräykseen tulee kuitenkin lisätä,
että kohteet ovat (pistemäistä) kohdemerkintää laajempia.
Kaavaluonnoksen mahdollistama uusi rakentaminen on pääosin
olemassa olevien rakennusalueiden täydentämistä. Museovirasto
pitää kuitenkin arkeologista täydennysselvitystä tarpeellisena
pääosin uusilla aluevarauksilla Konnuksenniemen RA-1/7 sekä
Sammalniemen pohjoispään RA-1/2 alueilla ja Kiuasniemen uudella
maaseutumaisten
pientalojen
alueella
(AOM).
Vedenalaisen
kulttuuriperinnön inventoinnille ei ole tarvetta, sillä Museoviraston
käsityksen mukaan kaavalla ei ole vaikutusta vesialueisiin.
Museoviraston
verkkosivuilla
on
luettelo
arkeologisia
kenttätyöpalveluja
suorittavista
toimijoista
osoitteessa
http://www.nba.fi/fi/kulttuuriymparisto/arkeologinen_kulttuuriperint
o/arkeologisten_kenttatoiden_tilaaminen.
Vastine: Muutetaan SM-kohteiden
aluekohteen aluerajauksena.

numerointi

ja

osoitetaan

Arkeologinen täydennysselvitys on laadittu.

Liikennevirasto
Rataliikenteen aiheuttama melu, runkomelu ja tärinä
Kaavaluonnoksessa ei ole esitetty uusia rakennuspaikkoja rautatien
läheisyyteen.
Mikäli
rautatien
läheisillä
rakennuspaikoilla
rakennetaan uutta, tai laajennetaan vanhaa rakennuskantaa, siten
että toiminta vaati rakennuslupaa, tulee rautatien läheisyys
huomioida tapauskohtaisesti. Rakennus luvan yhteydessä tulisi
selvittää tällöin rautatien melun ja tärinän mahdollinen vaikutus,
sekä vaikutuksia alentavat toimet rakentamisessa. Tämä on selkeintä
kirjata myös kaavamääräyksiin.
Kaavaluonnoksessa
ei
ole
selvitetty
rautatien
meluja
tärinävyöhykkeitä. Rautatien vaikutusalue voidaan osoittaa ELYkeskuksen tarkemman ohjeen mukaan joko alla kuvatun karkean
arvion mukaan, tai kaavoituksen yhteydessä erikseen teetettävän
melu- ja maaperätutkimuksen avulla.
Kaava-alueen maaperä rautatien läheisyydessä on pääosin soraa ja
hiekkamoreenia. Tällaisen maaperän tärinävaikutukset ulottuvat
tyypillisesti korkeintaan noin 100 metrin etäisyydelle rautatiestä.
Rautatien aiheuttaman melun leviäminen riippuu ympäröivästä
maankäytöstä, eikä melun vaikutusaluetta pyritä luotettavasti
arvioimaan ilman melumallinnusta. Rautatien aiheuttama melu tulisi
kuitenkin
huomioida
rakentamisessa
noin
100-200
metrin
etäisyydellä radasta. Liikennevirasto muistuttaa, että kaavoitettaessa
raideliikenteen läheisyyteen uutta toimintaa, joka tarvitsee
melunsuojausta, kunta tai muu rakennushankkeesta vastaava vastaa
meluntorjunnan kustannuksista (Suositus kunnan ja Ratahallinto-
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keskuksen yhteistyön periaatteista ja kustannusvastuusta, Kuntaliitto
2008).
Yleiset ohjeet rautatieliikenteen vaikutusten arviointiin
Melun osalta kaavoituksessa on noudatettava Valtioneuvoston
päätöksen (993/1992) mukaisia melun ohjearvoja. Lisäksi on
huomioitava esimerkiksi raskaasta tavarajunaliikenteestä, ratapihan
toiminnasta tai vaihteiden ylityksestä aiheutuva hetkellinen
maksimimelutaso Uudenmaan ELY-keskuksen oppaan Melun- ja
tärinäntorjunta maankäytön suunnittelussa (2/2013) mukaisesti
(sisätiloissa hetkellinen maksimimelu yöaikaan alle 45 dB AFmax).
Runkomelun osalta on noudatettava VTT:n laatiman esiselvityksen
Maaliikenteen aiheuttaman runkomelun arviointi (VTT tiedotteita
2468) suositusta runkomelutason raja-arvosta (Lprm) 30/35 dB.
Yleensä runkomeluhaitat ulottuvat 60 m (pehmeikkö) - yli 200 m
(kallio) etäisyydelle rautatiestä (VTT:n tiedotteita 2468).
Asuinkortteleiden osalta kaavoituksessa tulee noudattaa VTT:n
selvityksen Suositus liikennetärinän mittaamisesta ja luokituksesta
(VTT tiedotteita 2278) mukaisia suosituksia tärinästä. Suositusten
mukaan vanhalla asuinalueella asuinrakennuksen tärinä ei saa ylittää
arvoa 0,60 mm/s. Liikenteen tärinästä ja runkomelusta on lisäksi
olemassa mm. seuraavat VTT.n julkaisut: Suositus liikennetärinän
arvioimiseksi maankäytön suunnittelussa (VTT working papers 50,
Espoo 2006), Ohjeita liikennetärinän arviointiin VTT tiedotteita 2569,
Espoo 2011) ja Rakennukseen siirtyvän liikennetärinän arviointi (VTT
tiedotteita 2425, Espoo 2008). Julkaisuissa on annettu tärinään
liittyviä suosituksia. Julkaisuja on saatavissa sähköisenä internetistä
osoitteesta: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp
Liikennevirastolla ei ole muuta huomautettavaa kaavahankkeesta.
Maanteiden osalta lausunnon antaa toimivaltainen ELY-keskus.

Vastine:
Kaavalla ei ole ohjattu uutta rakentamista radan läheisyyteen.
Olemassa olevan rakentamista ei voida olla osoittamatta, vaikka ne
sijoittuisivat tärinä tai melualueelle.
Kirjataan kaavan yleismääräyksiin se, että radan läheisyyteen
rakennettaessa rakennuslupakäsittelyn yhteydessä tulee huomioida
radan tärinän sekä melun vaikutus.
Tarkempiin selvityksiin ei ole nähdäkseni ole syytä mennä.
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Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri ry
Lieksan luonnonystävät ry
OSALLISET
Vireillä olevan osayleiskaavan tarkistetussa osallistumis- ja
arviointisuunnitelmassa
ei
ole
merkitty
osallisiksi
Lieksan
luonnonystäviä ja Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan
piiriä. Allekirjoittajatahot haluavat olla osallisina erityisesti
yleiskaavoituksissa ja ranta-alueiden maankäytön suunnittelussa.
Lieksan luonnonystävät ry ja Pohjois- Karjalan piiri ry tulee merkitä
osallisiksi toimialaansa koskevissa maankäytön suunnitteluissa.
Vastine: Lisätään osallisiin Lieksan luonnonystävät ry. Oletettavasti
Lieksan Luonnonystävät ry. on Suomen luonnonsuojeluliiton PohjoisKarjalan piirin ry:n jäsenyhdistys, joten sitä ei ole tarpeellista lisätä
osallisiin.
Lieksan
Luonnonystävät
ry.
edustaa
Suomen
luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri ry:tä Lieksassa.
KAAVA-ASIAKIRJAT
Esitetyt asiakirjat ovat luontoselvitysten osalta sekavat ja osin myös
puutteelliset.
Kaavaselostuksen
lähtötiedoissa
on
mainittu
"Linnustoselvitys 2014". Kyseistä selvitystä ei kuitenkaan löydy
kaava-asiakirjoista. Linnustotietojen osalta selostuksessa viitataan
linnustotietoihin, jotka perustuvat Luonto- ja maisemaselvitykseen
2013.
LUONTOSELVITYKSET
Kaavaselostuksessa esitettyjen tietojen perusteella muodostuu
käsitys, että kaava-alueen linnustoselvitys perustuu vain elokuussa
tehtyyn maastotarkasteluun. Kun ottaa huomioon maastokartoituksen
lähtökohtana
olleen
vanhentuneen
uhanalaistarkastelun, ei selvitystasoa linnuston osalta voi pitää missään
määrin riittävänä. Tammikuussa 2016 julkaistiin Suomen lintujen
uusin uhanalaisuusarvio. Uhanalaisten lintulajien lukumäärä kasvoi
huomattavasti edellisestä, vuonna 2010 tehdystä arvioinnista.
Vuonna 2010 uhanalaisia lintulajeja oli 59, vuonna 2016 peräti 87.
Kaavan luontoselvitystä on täydennettävä linnustoselvityksellä myös
siten, että se vastaa uusinta uhanalaisuusarviota. Pesimälinnuston
maastoselvitykset
tulee
ajoittaa
oikeaan
ajankohtaan,
pääsääntöisesti touko-kesäkuulle.
Vastine: Suunnittelualueella tehtiin erillinen linnustoselvitys, jonka
maastotyön ajankohta on kirjattu selvitykseen 4.7. eli sitä ei ole
tehty elokuussa.
VAIKUTUSTEN ARVIOINTI
Esitettyjen lähtötietojen ja selvitysten perusteella kaavan vaikutuksia
luonnonympäristöön ei pysty arvioimaan riittävän kattavasti.
Luontoselvityksen täydennyksen myötä pystytään huomioimaan
kattavammin tarve mahdollisille kaavamerkinnöille ja -määräyksille,
luonnolle haitallisten vaikutusten vähentämiseksi.
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Vastine
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Vastine: Luontoselvityksessä ei ole nousut esille erityisiä
luontoarvoja alueelta ja linnustolliset arvot sijoittuvat Pielisen
luodoille, Kattilajoki suistoon, Raapionlahteen ja Kiuaslahteen, joille
ei ole osoitettu uutta rakentamista tai alueet on osoitettu MYalueiksi.
Kaavassa on huomioitu luontoarvot riittävästi.
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Vuonislahden osayleiskaava

14 (14)

Muistutukset
Irma Rautiainen
Kalamaja RN:o 422-432-0009-0093 tilan kohdalle. Kaavaluonnoksessa tila on merkitty AT-2 ja MT-merkinnöillä. Tilan koko on
9420 m2. Tilan kohdalla merkinnäksi koko alueelle tulisi muuttaa AT2, koska tilan koko on alle 1 hehtaari eikä sillä harjoiteta
maataloutta. Tilalla on olemassa olevat rakennukset ja vähän
metsää.
Kaavaluonnos
merkinnöistä
on
käyty
sähköpostikirjeenvaihtoa kaavan suunnittelija Timo Leskisen kanssa.
Vastine: Muutos voidaan tehdä.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

Timo Leskinen
aluepäällikkö, DI

1
Kysely
23.8.2019

Vuonislahden osayleiskaava

Vuonislahden osayleiskaava on edennyt ehdotusvaiheeseen.
Kaavaehdotusta varten on laadittu Vuonislahden rakennettu
kulttuuriympäristö (2018) inventointi, joka löytty netistä
osoitteesta (https://www.lieksa.fi/vireilla-olevat-kaavatyot).
Inventoinnissa on esitetty kaavalla suojeltavaksi osoitettavia
rakennuksia. Lieksan kaupungin maankäyttö on valinnut näistä
maastokäyntien perusteella ehdotettavat kohteet.
Omistamaanne rakennusta on esitetty suojeltavaksi Vuonislahden osayleiskaavassa oheisen kaavaotteen mukaisesti.
Pyydämme mielipidettänne suojelumerkinnästä 6.9.2019
mennessä. Mielipide tulee jättää joko sähköpostitse
(reino.hirvonen@lieksa.fi) tai postitse (Lieksan kaupungin
maankäyttö, PL 41, 81701 Lieksa).
Lisätietoja antaa Lieksan kaupungin maankäyttö (Pielisentie 3,
81700 Lieksa).
Lieksassa 23.8.2019

Jakelu

Maanomistajat

Palaute Vuonislahden oyk:n rakennetusta
23.8.2019 tehdyn kyselyn perusteella

kulttuuriympäristöstä

Kysely lähetettiin kaikille maanomistajille, joille ehdotettiin rakennusten suojelua.
Kyselyyn vastasivat puhelimitse, maankäytössä käyden tai sähköpostilla alla
esitettyjen tilojen omistajat.
•

, 81590 VUONISLAHTI, Kirkkola SR-1/14
Puhelin keskustelu 25.8.2019 noin klo 15:00.
Keskusteltiin SR-merkinnästä. Ei vastusta merkintää. Keskusteltiin myös kaavasta
yleisellä tasolla ja selvitin kaavamerkintöjen tarkoituksen.

•

omistaa kiinteistön Sillankorva 422-432-9-49 (loma-asunto),
SR-1/26 merkintä. Kävi toimistolla 27.8.2019 iltapäivällä.
Keskusteltiin SR-merkinnästä. Ei vastusta merkintää. Keskusteltiin myös
lomarakennuksen korjaamisesta ja mahdollisesta uudisrakentamisesta yleisellä
tasolla.
, sähköposti 2.9.2019. Keskusteltuaan
kanssa, tulivat kuitenkin siihen tulokseen, etteivät halua SR-merkintää
omistamalleen rakennukselle.
- Vastine: Rakennuksen suojelumerkintä poistetaan.
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•

soitti 27.8.2019 noin klo 14:45. Miehensä
omistaa Vuonislahden alueella useita tiloja. Keskusteltiin kaavasta yleisellä
tasoilla ja kaava merkinnöistä. Pitää hyvänä ratkaisuna Jauhiaisen Vastuulahden
rantarakennuspaikkoja. Ei omista rakennuksia kaava-alueella.

•

Sähköposti 27.8.2019
. Vastustaa SR-merkintää
omistamalleen lomarakennukselle SR-1/23.
- Vastine: Rakennuksen suojelumerkintä poistetaan.

•

soitti 28.8.2019 noin klo 12:55. Ilmoitti osoitteen muutoksesta.
omistavat Vuonislahden entisen asemarakennuksen (SR1/1. Ovat tietoisia suojelusta (Asetus valtion omistamien rakennusten
suojelusta). Eivät vastusta suojelumerkintää kaavassa.
Kysyi lisäksi AT-2/s-1 merkinnän tarkoitusta. Yleistä keskustelua rakennusten
suojelusta ja rakennusten entisöinnistä.

•

Puhelinkeskustelu
kanssa 30.8.2019 koskien tilan Mummola rno
121:1 ja sillä sijaitsevan asuinrakennuksen historiaa sekä SR-1/7 merkinnän
tarkoitusta. Ilmoitti keskustelevansa
kanssa asuinrakennuksen
suojelusta.
Puhelinkeskustelu
kanssa 4.9.2019. Olivat tulleet siihen tulokseen,
etteivät halua kaavaan SR-merkintää. Perusteluina mahdollinen kiinteistön
siirtyminen tuleville sukupolville ja suojelusta mahdollisesti aiheutuvat rajoitukset
uusille omistajille.
- Vastine: Rakennuksen suojelumerkintä poistetaan.

•

, sähköposti 3.9.2019. Pyytää ettei osoitteessa Tolkintie 6
sijaitsevalle asuinrakennukselle osoiteta suojelumerkintää.
- Vastine: Rakennukselle ei ole osoitettuna suojelua muutoinkaan.

•

, sähköposti 5.9.2019. Mielipiteenä esittää,
ettei Kalamaja-tilalla sijaitsevan rakennuksen osalta SR-1/3 laitettaisi kaavaan
suojelumerkintää. Rakennusta ei ole suojeltu rautatiehallinnon päätöksellä.
- Vastine: Rakennus on osoitettu maakunnallisesti merkittäväksi
maakuntakaavassa, joten rakennus on osoitettava suojelumerkinnällä myös
yleiskaavassa.

•

, sähköpostit 6.9.2019. Ei hyväksy ehdotettua
suojelumerkintää asuinrakennuksen osalta. SR-1/12
Haluaa muutettavaksi tilojen Välilä rno 11:123 ja Leppälä rno 11:59
kaavamerkinnäksi AT-1 merkintä koskemaan koko tilojen aluetta.
- Vastine: Rakennuksen suojelumerkintä poistetaan. AT-1 merkintää ei
laajenneta mm. sähkölinjan perusteella.

•
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