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JOHDANTO
Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan
tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja
vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista (MRL 63 §).
Kaavoituksen vireilletulosta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on
mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista, suunnitellusta aikataulusta
sekä osallistumis- ja arviointimenettelystä.
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2

SUUNNITTELUALUE
Strategisen yleiskaavoituksen kohteena ovat Lieksan kaupungissa Vuonislahden
ja Kolin alue sekä Juuan kunnassa Napakallion, Ahmovaaran, Nunnanlahden ja
Paalasmaan alueet. Kolin kansallispuisto rajautuu kaava-alueen ulkopuolelle.
Kaava-alueen pinta-ala on noin 610 km², josta noin 275 km² on Lieksan kaupungin
puolella ja 335 km² Juuan kunnan puolella.

Kuva 1 Strategisen yleiskaavan likimääräinen aluerajaus on esitetty punaisella.
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3

KAAVAN TARKOITUS JA OIKEUSVAIKUTUKSET
Maankäytön suunnittelujärjestelmän lähtökohtana on tarkentuva suunnittelu, jossa
valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sekä yleispiirteiset kaavat, eli
maakuntakaava ja yleiskaava, ohjaavat yksityiskohtaista asemakaavaa.
Kaavatasot ovat siis hierarkkisesti maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaava.
Näistä yleiskaava on luonteeltaan joustava ja voi käsitellä erilaisia teemoja eri
mittakaavoissa.
Strategisessa yleiskaavassa tarkastellaan alue- ja yhdyskuntarakenteen teemoja
laajoina kokonaisuuksina. Siksi strategisen yleiskaavan oikeusvaikutukset voidaan
rajata tapauskohtaisesti koskemaan vain tiettyjä merkintöjä ja -määräyksiä.
Kolin
vaikutusalueen
strategisella
yleiskaavalla
tarkastellaan
koko
suunnittelualueen kehityksen suuntia, painopisteitä ja verkostoja strategisella
otteella. Jotkut merkinnät voidaan siten esittää maakuntakaavaakin
epätarkemmalla tasolla. Strateginen yleiskaava ei ole oma kaavahierarkkinen
tasonsa, vaan maakuntakaava ohjaa edelleen yksityiskohtaisempaa suunnittelua
strategisen yleiskaavan ohella.
Kolin vaikutusalueen strateginen yleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena, mutta
se ei korvaa alueellaan voimassa olevia osayleiskaavoja (MRL 42 §). Strategisen
yleiskaavan tultua voimaan kuntien osayleiskaavojen alueille voi tulla lisää
esimerkiksi alueiden kehittämistä koskevia kaavamerkintöjä ja -määräyksiä, jotka
puuttuvat voimassa olevista osayleiskaavoista. Siten strateginen yleiskaava
täydentää osaltaan yleiskaavatason ohjausta kuntien asemakaavoitukseen ja
muuhun tarkempaan suunnitteluun. Eli strategista yleiskaavaa tulkitaan yhdessä
osayleiskaavojen kanssa ja siten myös ohjaa laadittaessa uusia tai muutettaessa
voimassa olevia osayleis- tai asemakaavoja.
Strategisella yleiskaavalla määritellään kuntien alueidenkäytön periaatteiden
suuret linjat. Yleiskaava koskee alue- ja yhdyskuntarakennetta antaen seudullista
ja kunnanosakohtaista ohjausta. Kolin vaikutusalueen strategisella yleiskaavalla
keskitytään valikoituihin asioihin, joita käsitellään kaavan tavoitteissa.
Viranomaisten on suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä ja
päättäessään niiden toteuttamisesta katsottava, että toimenpiteillä ei vaikeuteta
yleiskaavan toteutumista.
Kolin vaikutusalueen strategista yleiskaavaa voidaan hyödyntää sen
oikeusvaikutuksettomissakin
tehtävissä,
esimerkiksi
kaavoitusohjelmia
laadittaessa sekä uudistettaessa rakennusjärjestystä. Strateginen yleiskaava
toimii myös työkaluna kuntien keskeisiä strategisia ja/tai poliittisia linjauksia
määriteltäessä.
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4

KAAVAN TAVOITTEET

4.1

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain
mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Valtioneuvosto on päättänyt
hyväksyä valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 14.12.2017 ja ne ovat astuneet
voimaan 1.4.2018.
Alueidenkäyttötavoitteiden avulla taitetaan yhdyskuntien ja liikenteen päästöjä,
turvataan luonnon monimuotoisuutta ja kulttuuriympäristön arvoja sekä
parannetaan elinkeinojen uudistumismahdollisuuksia. Niillä myös sopeudutaan
ilmastonmuutoksen seurauksiin ja sään ääri-ilmiöihin.
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tavoitteet on otettava huomioon ja niiden
toteuttamista on edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja
valtion viranomaisten toiminnassa.

4.2

Strategisen yleiskaavan yleiset tavoitteet
Strategisen yleiskaavan tavoitteena on tarkastella alue- ja yhdyskuntarakenteen
teemoja laajoina kokonaisuuksina sekä koko suunnittelualueen kehityksen
suuntia, painopisteitä ja verkostoja.
Kolin iso kuva 2050 -suunnitelma ei ole oikeusvaikutteinen kaava. Siihen sisältyvät
tavoitteet ja visio konkretisoidaan demokraattisen prosessin kautta yleiskaavaksi.
Kolin vaikutusalueen strategisen yleiskaavan tavoitteet kohdentuvat asioihin ja
asiakokonaisuuksiin, joita ovat:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

yhtenäinen ja sitoutumiskelpoinen näkemys alueen kehittämisestä
ulkoisen ja sisäisen saavutettavuuden parantaminen
pysyvän ja osa-aikaisen asutuksen kolminkertaistaminen
2000 uutta työpaikkaa
kansallispuiston elinvoimaisuus
matkailijamäärän kymmenkertaistaminen – luontomatkailu
25 000 vuodepaikkaa
uusien kehittämisideoiden löytäminen ja kohdentaminen
vetovoimatekijöiden tunnistaminen ja vahvistaminen
tulevien trendien tunnistaminen ja niihin reagointi
kansainvälistyminen
kasvutavoitteiden osoittaminen vuosikymmenittäin
positiivisten heijastusvaikutusten maksimointi
Etelä-Pielisen matkailurengas
kyläidentiteetit
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5

LÄHTÖTIEDOT JA SUUNNITTELUTILANNE

5.1

Strategiset suunnitelmat

5.1.1 Pohjois-karjalan maakuntaohjelma
POKAT 2021 eli Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma 2018–2021 on lakisääteinen
aluekehitysohjelma, joka on huomioitava viranomaistoiminnassa. Siinä esitetään
maakunnan erityispiirteisiin ja mahdollisuuksiin perustuvat alueen kehittämisen
tavoitteet. Maakuntaohjelma kokoaa ja sovittaa yhteen EU-tason, kansallisen
tason, ylimaakunnallisen tason, maakunnallisen tason ja seutukunnallisen,
kunnallisen ja paikallisen tason strategiat.
Pokat 2021 painopistealueet ovat:

• Elinvoimaa alueiden verkostoitumisesta – kilpailukylyinen ja vetovoimainen
toimintaympäristö

• Uudistumisella kasvua – Monipuolinen, kestävä ja työllistävä elinkeinorakenne
• Hyvinvointia kumppanuuksilla – Sujuva arki
Lisäksi läpileikattavina teemoina ovat asuin- ja elinympäristö, kaupunki- ja
maaseutukehittämisen erityispiirteet, resurssiviisaus ja turvallisuus.
Eri painopistealueilta ja teemoista poimittuja kehittämistavoitteita ovat esimerkiksi:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hyvinvoivat ja terveet ihmiset
Asukaslähtöiset hyvinvointipalvelut ja niitä tukeva hyvinvointiyrittäjyys
Viihtyisä ja turvallinen asuin- ja elinympäristö
kansainvälisen kiinnostavuuden ja kilpailukyvyn vahvistaminen
kiinnostavuuden lisääminen investointikohteena
matkailijavolyymin kasvattaminen
houkuttelevuus opiskelu- ja asuinpaikkana
eri toimijoiden välisten yhteistyömuotojen ja synergiaetujen lisääminen sekä uusien
toimintamallien kehittäminen
elinympäristön viihtyisyyttä turvataan edistämällä luonnon monimuotoisuutta,
torjumalla vieraslajeja sekä kunnostamalla vesistöjä
turvataan monimuotoinen lähiluonto asutuskeskittymien välittömässä läheisyydessä
liiketoiminnan kehittäminen ja uudet investoinnit
Metsien kestävä hyödyntäminen ja käyttö sekä metsäluonnon monimuotoisuuden
turvaaminen
Vähähiilisen energiantuotannon ja energiatehokkuuden edistäminen
Rajapintaratkaisujen hyödyntäminen

5.1.2 Lieksan kaupungin strategiat
Lieksan kaupungin strategia 2030 määrittelee painopistealueiksi elinvoiman,
talouden ja omistajaohjauksen, hyvinvoinnin sekä osallisuuden. Elinvoiman osalta
vahva talous perustuu kasvavalle yritystoiminnalle, tehokkaalle palvelutuotannolle
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ja toimivalle yhdyskuntarakenteelle. Elinympäristö rakennetaan hyvinvointia
edistäväksi. Lisäksi kuntalaisten halutaan saavan laadukkaita ja asiakaslähtöisiä
palveluja. Kulmakivenä ovat toimivat peruspalvelut, paikkakunnan imagon
kehittäminen, monipuolinen asunto- ja tonttitarjonta sekä kaavoituksen ja
markkinoinnin toimivuus.
Strategian toimenpideohjelmassa vuodelle 2020 on toimivan yhdyskuntarakenteen
osalta asetettu tavoitteeksi strategisen maankäytön suunnittelun kehittäminen,
jossa Kolin alueen kaavoituksen toteuttaminen on priorisoitu kärkipäähän. Myös
elinvoiman näkökulmasta matkailun kehittäminen koko Lieksan kaupungin alueella
Kolin iso kuva 2050 -linjausten mukaisesti
Muita voimassa olevia strategioita ja poliittisia suunnitelmia:

•
•
•
•

Seudullinen ikäpoliittinen strategia vuoteen 2020
Lieksan maahanmuuttostrategia vuoteen 2020
Lieksan kaupungin maapoliittinen ohjelma 2030
Kuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2022

5.1.3 Juuan kunnan strategiat
Juuan kunnan laajassa hyvinvointikertomuksessa on todettu kuntastrategian
painopisteiden vuosille 2018–2021 olevan:

•
•
•
•
•
•
•
•

hyvinvoiva kuntalainen
korkeatasoinen sivistystyö
vahva kuntatalous
lähidemokratia ja osallisuus
elinvoima/työn ja yrittäjyyden edellytysten parantaminen
tehokas ja tavoitteellinen johtaminen – hyvinvoiva henkilöstö
luottamuksellinen yhteistyö
tarkoituksenmukaiset toimitilat ja teknologia

Vuosien 2017-2020 hyvinvointisuunnitelmassa on asetettu kolme painopistettä ja
niitä tukevat tavoitteet. painopisteet ovat elinvoiman ja työllisyyden edistäminen,
kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen sekä osallisuuden kehittäminen.
Muita voimassa olevia strategioita ja poliittisia suunnitelmia:

•
•
•
•

Ikääntymispoliittinen strategia
Mielenterveys- ja päihdestrategia
Liikuntastrategia 2018–2021
Kiinteistöstrategia

5.1.4 Kolin iso kuva 2050
Kolin iso kuva 2050 -suunnitelma on valmistunut keväällä 2018. Suunnitelma on
tehty yhteistyössä työtä organisoineen konsultin, työryhmän, Lieksan kaupungin ja
Juuan kunnan poliittisten päättäjien, viranomaisten, tarkastelualueen asukkaiden,
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maanomistajien, alueen yritysten, yhdistysten, yhteisöjen, kylätoimikuntien sekä
potentiaalisten investoijien kesken tiiviinä vuorovaikutteisena suunnitteluna.
Visioinnissa hyödynnetyssä Pohjois-Karjalan aluerakenneselvityksessä 2040
Kolin alue on tunnistettu maakunnan kehittymisen kannalta keskeisenä alueen ja
solmuna, jonne voi ja tulee syntyä monipuolisesti uusia toimintoja, yrityksiä ja
rakentamista.
Koli on tunnettu, vetovoimainen ja kiinnostava kohde, jolla on erittäin runsaasti
potentiaalia kasvaa nykyistä suuremmaksi, elävämmäksi ja ympärivuotisemmaksi
koko itäisen Suomen matkailukeskittymäksi, joka tukee Lieksan kaupungin, Juuan
kunnan ja koko lähialueen asutusta ja kehittyvää elinkeinotoimintaa.
Tavoitteellisessa suunnitelmassa Kolin visioidaan olevan vuonna 2050
volyymiltaan moninkertainen, vetovoimainen ja kansainvälinen kohde, joka tarjoaa
kaikkina vuodenaikoina monipuolisesti aktiviteetteja ja palveluja. Kolilla on uutta
yritystoimintaa, työpaikkoja ja matkailun koulutustoimintaa ja se houkuttelee sekä
pysyviä asukkaita että vapaa-ajan asukkaita maakunnan ulkopuolelta.
Kolin kehittämisvision pohjana ovat olleet Lieksan kaupungin ja Juuan kunnan
strategiset tavoitteet ja näkemykset Kolin kehittämiseksi. Lähtökohtana on ollut
kasvattaa Kolin matkailutarjontaa merkittävästi ja mahdollistaa alueella myös
merkittävä työpaikkojen sekä pysyvän ja vapaa-ajan asumisen kasvu.
Vision laatimisen yhteydessä on tarkasteltu myös Kolin kehittymisen
heijastusvaikutuksia laajemmalle vaikutusalueelle. Yhteistyömahdollisuuksia on
etsitty koko Pohjois-Karjalan alueella ja laajemmin myös yli maakuntarajojen.
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Kuva 2 Kolin iso kuva 2050 yhdistelmäkartta.

Kolin vaikutusalueen strateginen yleiskaavatyö on jatkoa Kolin iso kuva 2050 suunnitelmalle, mikä on ollut myös suunnitelman tavoitteena. Strateginen
tarkastelualue kattaa Juuan kunnan alueella Paalasmaan, kirkonkylän,
Nunnanlahden ja Napakallion sekä Lieksan kaupungin alueella Vuonislahden ja
keskustaajaman. Suunnitelmaan kuuluu painopistealue, Kolin sydän -akseli, johon
kohdistuu tarkempaa suunnittelua osayleiskaavoituksen kautta.
5.1.5 Muut keskeiset strategiat ja kehittämisohjelmat
Strategisen yleiskaavan lähtötietoina käytetään seudullisia, alueellisia ja paikallisia
strategisia tai muulla tavalla yleisiä linjauksia. Kolin vaikutusalueen strategiseen
yleiskaavoitukseen vaikuttavat:

• Itä-Suomen liikennestrategia
• Pohjois-Karjalan strategiset vaikuttamisen kärkihankkeet 2020
• Iloa ja elinvoimaa osaamisesta – Pohjois-karjalan koulutus- ja sivistysstrategia
•
•
•

2019–2021, 2019
Pohjois-Karjala hyvinvoinnin edelläkävijäksi – Hyvinvointistrategia 2020–2025, 2019
Pohjois-Karjalan kansainvälistymisen toimenpideohjelma, 2015
Laki ja asetus Kolin kansallispuistosta, 1991
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5.2

Kaavoitustilanne

5.2.1 Maakuntakaavoitus
Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa, ja
siinä esitetään yhdyskuntarakenteen periaatteita sekä maakunnan kehittämisen
kannalta tarpeellisia alueita.
Maakuntaliiton tiedotteen mukaan Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040
hyväksyttiin maakuntavaltuuston kokouksessa 7.9.2020 ja maakuntahallitus
määräsi kaavan voimaan kokoukseen 23.11.2020 maankäyttö- ja rakennuslain
201 §:n mukaisesti ennen kuin se on saanut lainvoiman. Kaavasta on tehty yksi
valitus ja se on hallinto-oikeuden käsittelyssä.
Kokonaismaakuntakaava 2040 kumoaa kaikki voimassa olevat maakuntakaavat
eli neljä vaihemaakuntakaavaa. Vain kolmannen vaihemaakuntakaavan
tuulivoimaloiden alueet jätettiin edelleen voimaan. Kyseessä on siis koko PohjoisKarjalan kattava ja kaikki keskeiset maankäytön teemat käsittävä
kokonaismaakuntakaava.
Kuva 3 Ote Pohjois-Karjalan maakuntakaavasta 2040
Kuva 4 Ote maakuntakaavaa varten
laaditusta Pohjois-Karjalan aluerakenne
2040 -selvityksestä.

Aluerakenneselvityksessä kaavaalue sijaitsee merkittävällä matkailuja
kulttuuriakselilla,
jolla
on
toiminnallisia yhteyksiä lähialueelle
ja maakunnan muihin vastaaviin
kohteisin. Toimintoihin kytkeytyvät
virrat ja toiminnalliset yhteydet
kulkevat kaava-alueen ja Joensuun
matkakeskuksen kautta. Kaavaalue rajautuu karkeasti Kolin ja
Paalasmaan osaamiskeskittymiin ja
niiden välimaastoon.

5.2.2 Yleiskaavoitus
Strategisella yleiskaava-alueella ovat voimassa seuraavat osayleiskaavat:

• Lieksa: Kolin vaaran osayleiskaava, hyväksytty 14.1.1985
• Lieksa: Kolin keskusta-alueen osayleiskaava, hyväksytty 9.11.1992
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• Lieksa: Loma-Kolin osayleiskaava, hyväksytty 24.10.2011
• Lieksa: Kolin keskusta-alueen osayleiskaava, hyväksytty 10.9.2012
• Lieksa: Pielisen rantaosayleiskaava vuosilta 2006 ja 2011
•
•
•
•
•

o Muutokset vuosina: [täydentyy]
Juuka: Ahmovaaran yleissuunnitelma 1979 (oikeusvaikutukseton)
Juuka: Napakallio osayleiskaava, hyväksytty 31.5.1993
Juuka: Nunnanlahden osayleiskaava, hyväksytty 10.8.2003
o Muutos: Hamarala 2011
Juuka: Kirkonkylän osayleiskaava, kaavakartta 22.1.2013
Juuka: Pielisen rantaosayleiskaava vuodelta 2000
o Muutokset vuosina: Kannas 2015, Ilvessaari ja Torosensaari 2019,
Paalasmaa Metsäpirtti 2019

Strategisella yleiskaava-alueella ovat vireillä seuraavat osayleiskaavatyöt:

•
•
•
•

Lieksa: Hattusaaren rantaosayleiskaava
Lieksa: Kolin itärinteen rantaosayleiskaava
Lieksa: Vuonislahden osayleiskaava
Juuka: Pielisen rantaosayleiskaavamuutos Syväniemi [tarkistetaan vireilläolo]

5.2.3 Asemakaavoitus
Strategisen yleiskaavan suunnittelualueella on voimassa useita asemakaavoja ja
ranta-asemakaavoja. Strategisen yleiskaavan ja asemakaavan suuresta
mittakaavaerosta johtuen ei asemakaavatasoisten suunnitelmien analysointi tuo
lisäarvoa kaavoitustyöhön. Tästä johtuen ei asemakaavoja ole tarpeen huomioida
suunnittelutilannetta kuvailtaessa.
5.3

Pohjakartta
Strategisen yleiskaavatyön pohjakarttana käytetään Maanmittauslaitoksen (MML)
maastotietokantaa mittakaavassa 1:100 000.

5.4

Maanomistus ja kiinteistöjako
Kaava-alueen keskeisiä maanomistajia ovat yksityiset maanomistajat, metsäyhtiöt,
Lieksan kaupunki, Juuan kunta, seurakunnat ja valtio.

6

SELVITYKSET

6.1

Kaavatyön yhteydessä laadittavat selvitykset

6.1.1 Saavutettavuus
Pääasiallinen liikenneyhteys osayleiskaava-alueelle on kuutostein kautta Kolintien
liittymästä. Talviaikaan Lieksan keskustaajamasta on yhteys alueelle jääteitse
sekä kesäaikaan Pielisen kautta vesiteitse. Saavutettavuutta analysoitaessa
hyödynnetään mm. Itä-Suomen liikennestrategian toimeenpanosuunnitelmaa.
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• Osayleiskaavatyön yhteydessä laaditaan saavutettavuusanalyysi.
6.2

Aikaisemmin laaditut selvitykset ja suunnitelmat
Strategista yleiskaavaa laadittaessa voidaan hyödyntää olemassa olevia
selvityksiä. Strategisen yleiskaavan mittakaava huomioiden ovat Pohjois-Karjalan
kokonaismaakuntakaavaa ja vaihemaakuntakaavoja varten laaditut selvitykset
parhaimmin hyödynnettävissä. Muita alueelta laadittuja selvityksiä ja suunnitelmia
hyödynnetään niiltä osin kuin ne vastaavat strategisen yleiskaavan tarkoitusta ja
mittakaavaa.
Strategisen yleiskaavatyön lähtötietoina käytetään seuraavia selvityksiä ja
suunnitelmia:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Pohjois-Karjalan aluerakenne 2040, Sweco Ympäristö Oy 2017
Lakeland – Saimaan matkailu ja saavutettavuus, Sweco Ympäristö Oy 2016
Pohjois-Karjalan kauppapaikkaselvityksen päivitys, FCG 2018
Vetovoimaisuus 2015 – Kyselytutkimus Pohjois-Karjalan ja Joensuun seudun
vetovoimatekijöistä
Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma, 2007
Öljyvapaa Pohjois-Karjala -hankkeen tiekartta, 2017
Petroskoi–Niirala–Joensuu–Kajaani–Oulu kehittämiskäytävän esiselvitys (NiiKa),
2016
Rantojenkäytön selvitys, 2017
Biotalouden alueidenkäytölliset ulottuvuudet, 2016
Maakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö, 2017
Pohjois-Karjalan maisema-alueet 1–3
Arkeologiset inventoinnit

ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET
Oikeusvaikutteisen yleiskaavan vaikutusten arvioinnin lähtökohtana ovat MRL 9 §
ja MRA 1 §. Vaikutuksia arvioitaessa huomioidaan kaavan tarkoitus. Kolin
vaikutusalueen strategisen yleiskaavoituksen yhteydessä arvioitavat vaikutukset
kohdistuvat asiakokonaisuuksiin, joita ovat:

•
•
•
•
•
•
•

alue- ja yhdyskuntarakenne
liikenne
palvelut ja palveluverkko
elinkeinoelämän toimintaedellytykset
ihmisten elinolot ja elinympäristö
taajamakuva, maisema ja kulttuuriperintö
luonto ja luonnonvarat

Lisäksi arvioidaan vaikutuksia yksityiskohtaisempaan suunnitteluun. Vaikutusten
arviointi perustuu lähtötietoihin, prosessin kuluessa saataviin kannanottoihin sekä
alueen nykytilan ja kaavalla mahdollistettavan tilanteen vertaamiseen.
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OSALLISET
Osallisia voivat olla alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai
muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja
yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.
Alustavan tarkastelun perusteella osallisia ovat:
Maanomistajat, asukkaat, yhdistykset ja yritykset:
• suunnittelualueen asukkaat ja maanomistajat
• suunnittelualueeseen rajautuvan alueen asukkaat ja maanomistajat
• alueella toimivat seurat, yhdistykset ja toimikunnat
• alueella toimivat yritykset
Viranomaiset:
• Lieksan kaupungin asianomaiset hallintokunnat
• Juuan kunnan asianomaiset hallintokunnat
• Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
• Pohjois-Karjalan ELY-keskus
• Pohjois-Savon ELY-keskus
• Pohjois-Karjalan maakuntamuseo
• Pohjois-Karjalan alueellinen vastuumuseo
• Väylä
• Siun sote (pelastuslaitos)
• Poliisi [päivystystarpeen ja tehtävien lisääntyminen]
• Puolustusvoimat [kaavasijainti]
• Varsinais-Suomen ELY – sisävesien liikennöinti
• Ympäristöministeriö
Kaava-alueeseen rajautuvat naapurikunnat:
• Kontiolahti
Muut tahot:
• Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri ry
• Lieksan Luonnonystävät ry
• Metsähallitus
• PKS Sähkönsiirto Oy
• Jätekukko Oy
• Digita Oy
• mobiili- ja laajakaistaoperaattorit
• energiayhtiöt
• vesiosuuskunnat
• Pielisen tietoverkko-osuuskunta

Osallisten luetteloa täydennetään tarvittaessa, kun osayleiskaavaprosessi etenee.
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TIEDOTTAMINEN
Kaavaprosessin vaiheittaisesta etenemisestä
Kuulutukset julkaistaan vaiheissa, jotka ovat:

•
•
•
•

tiedotetaan

kuuluttamalla.

vireille tulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) asettaminen nähtäville
kaavaluonnoksen (valmisteluaineiston) asettaminen nähtäville
kaavaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville
kaavaratkaisun hyväksyminen

Kuulutukset julkaistaan Lieksan kaupungin ja Juuan kunnan virallisella
ilmoitustaululla, Lieksan kaupungin ja Juuan kunnan internetsivuilla, Lieksan
Lehdessä ja Vaarojen Sanomissa.
Kaava-aineistot ovat vaiheittain nähtävillä Lieksan kaupungin ja Juuan kunnan
internetsivuilla sekä osoitteissa:

•
•
•
•
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Pielisentie 3, 81700 Lieksa (1.krs) / Lieksan kaupungintalo
Poikolantie 1, 83900 Juuka (2. krs) / Juuan kunnantalo
Merilänrannantie 4c, 83960 Koli / Kolin seurojentalo
Kolintie 29, Ahmovaara / Ahmovaaran monikäyttötalo

KAAVAPROSESSIN VAIHEET JA AIKATAULU
Tavoitteena on vuorovaikutteinen osayleiskaavaprosessi, johon osallistuvat
päätöksentekijät, elinkeinoelämän edustajat, järjestöjen ja muiden sidosryhmien
edustajat, viranomaistahot ja kuntalaiset. Prosessissa synnytetään positiivista
keskustelua maankäytöstä ja sen vaikutuksesta alueen kehittymiseen.

10.1 Aloitus
Kaavoitusprosessin aloitusvaiheen (vaihe 1) on tavoitteena valmistua
huhtikuussa 2020. Yleiskaavatyön ohjelmointi maaliskuu–huhtikuu 2020.

•
•
•
•
•

Järjestetään aloituskokous, joka on toteutunut 25.3.2020
Kootaan ja analysoidaan lähtötiedot
Laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Järjestetään aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu 15.4.2020
Kerätään tietoa interaktiivisen osallistamisen kautta

Lieksan kaupunginhallitus ja Juuan kunnanhallitus päättävät Kolin vaikutusalueen
strategisen yleiskaavan vireille tulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman
asettamisesta nähtäville.
Kolin vaikutusalueen strategisen yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma
pidetään nähtävillä 4.6.–31.7.2020 välisenä aikana mahdollisten mielipiteiden
jättämistä varten:
-

Lieksan
alueella
Lieksan
kaupungintalon
ilmoitustaululla
ja
asiakaspalvelupisteessä (Pielisentie 3, Lieksa) sekä Kolin seurojentalo
(Merilänrannantie 4c, Koli).
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- Juuan alueella edellä mainittujen molempien kaavojen osallistumis- ja
arviointisuunnitelmat ovat esillä Juuan kunnantalolla (Poikolantie 1, Juuka (2.
krs)) ja Ahmovaaran monikäyttötalolla (Kolintie 29, Ahmovaara).

Valmisteluvaiheen Juuan ja Lieksan yhteiset yleisötilaisuudet pidetään tiistaina
16.6.2020 klo 13.30, klo 15.30 ja klo 17.30 Ahmovaaran monikäyttötalolla
(Kolintie 29, 83950 Ahmovaara). Kuhunkin tilaisuuteen tulee ilmoittautua erikseen
ilmoitettavalla tavalla osallistujamäärän hallitsemiseksi.
10.2 Valmisteluvaihe
Kaavoitusprosessin valmisteluvaiheen (vaiheet 2–3) on tavoitteena valmistua
helmikuussa 2021. Visiointi huhtikuu–syyskuu 2020, kaavaluonnos lokakuu
2020–helmikuu 2021.

• Tarkennetaan tavoitteita ja luodaan visiot
• Tehdään saavutettavuusanalyysi
• Laaditaan strateginen yleiskaavaluonnos; kaavaluonnoskartta, merkinnät ja
•

määräykset sekä luonnosvaiheen selostus liitteineen
Järjestetään esittelytilaisuus

Lieksan kaupunginhallitus ja Juuan kunnanhallitus päättävät kaavaluonnoksen
asettamisesta nähtäville.
Strateginen yleiskaavaluonnos asetetaan nähtäville ja siitä pyydetään lausunnot
asianomaisilta viranomaisilta. Kaavaluonnoksesta on mahdollista jättää
mielipiteensä (MRL 62 §; MRA 30 §).
10.3 Ehdotusvaihe
Kaavoitusprosessin ehdotusvaiheen (vaihe 4) on tavoitteena valmistua elokuussa
2021. Kaavaehdotuksen laadinta maaliskuu–elokuu 2021.

• Laaditaan vastineet kaavaluonnoksesta saatuun palautteeseen
• Laaditaan kaavaehdotuskartta, merkinnät ja määräykset sekä ehdotusvaiheen
•

kaavaselostus liitteineen
Järjestetään ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu

Lieksan kaupunginhallitus ja Juuan kunnanhallitus päättävät kaavaehdotuksen
asettamisesta nähtäville.
Strateginen yleiskaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi ja
siitä pyydetään lausunnot asianomaisilta viranomaisilta. Kaavaehdotuksesta on
mahdollista jättää kirjallinen muistutus (MRL 65 §, MRA 19 §).
10.4 Hyväksyminen
Kaavoitusprosessin hyväksymisvaiheen (vaihe 5) on tavoitteena valmistua
joulukuussa 2021. Hyväksymisaineiston laadinta syyskuu–joulukuu 2021.

repo001.docx 2015-10-05

15(16)
LIEKSAN KAUPUNKI JA JUUAN KUNTA,
KOLIN VAIKUTUSALUEEN STRATEGINEN YLEISKAAVA 2040+ VUONISLAHDEN, NAPAKALLION, NUNNANLAHDEN JA PAALASMAAN
ALUEELLE
27.5.2020, TARK 8.1.2021

• Laaditaan vastineet kaavaehdotuksesta saatuun palautteeseen
• Viimeistellään kaavakartta, kaavamerkinnät ja kaavamääräykset

sekä

kaavaselostus liitteineen

Lieksan kaupunginhallitus esittää Lieksan kaupunginvaltuustolle ja Juuan
kunnanhallitus Juuan kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi Kolin vaikutusalueen
strategisen yleiskaavan 2040+ Vuonislahden, napakallion, Nunnanlahden ja
Paalasmaan alueelle. Hyväksymispäätöksestä on mahdollista valittaa hallintooikeuteen.
Hyväksymistä koskevaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallintooikeuteen siten kuin kuntalaissa säädetään. Hallinto-oikeuden päätökseen saa
hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.
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YHTEYSTIEDOT
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täsmennetään ja täydennetään suunnittelun
kuluessa tarpeen mukaan. Palautetta suunnitelmasta voi antaa Lieksan kaupungin
osalta kirjaamo[at]lieksa.fi tai maankäyttöyksikölle ja Juuan kunnan osalta
kirjaamo[at]juuka.fi tai tekniselle virastolle tai kaava-asiakirjoja laativalle
konsultille joko suullisesti tai kirjallisesti.
Lieksan kaupunki
Maankäyttöpäällikkö Jukka Haltilahti
osoite: Pielisentie 3, 81700 Lieksa
puhelin: 040 1044 840, sähköposti: etunimi.sukunimi[at]lieksa.fi
Juuan kunta
Tekninen johtaja Timo Möttönen
osoite: Poikolantie 1, 83900 Juuka
puhelin: 040 1042 601, sähköposti: etunimi.sukunimi[at]juuka.fi
Kaavaa laativa konsultti
SWECO - maankäyttö
Kaavoitusarkkitehti Sanukka Lehtiö
osoite: Lemminkäisenkatu 34, 20520 Turku
sähköposti: etunimi.sukunimi[at]sweco.fi

repo001.docx 2015-10-05

16(16)
LIEKSAN KAUPUNKI JA JUUAN KUNTA,
KOLIN VAIKUTUSALUEEN STRATEGINEN YLEISKAAVA 2040+ VUONISLAHDEN, NAPAKALLION, NUNNANLAHDEN JA PAALASMAAN
ALUEELLE
27.5.2020, TARK 8.1.2021

