Liite 2

OSALLISTUMIS- JA
ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

PIELISEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

LENGONNIEMI
Juuan kylän (403) tilan YLÄ-MÄKELÄ 38-42 osa ja
Paalasmaan kylän (409) tilan LARI 15-14 osa

1.11.2022

Suunnittelualueiden sijainti sinisellä katkoviivalla osoitettuna (kartta © MML)

Kaavan laatija

SUUNNITTELU HALTILAHTI
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TUNNISTETIEDOT
Kunta ja kohde:

JUUKA (176)
Juuan kylän (403) tilan YLÄ-MÄKELÄ 38-42 osa
Paalasmaan kylän (409) tilan LARI 15-14 osa

Kaavan laadituttaja:

Yksityinen maanomistaja

Kaavan laatija

SUUNNITTELU HALTILAHTI
Jukka Haltilahti
Ympäristö- ja maankäytön suunnittelija, YKS 631
Hopantie 11, 81200 Eno
puh: 040-726 4535
Sähköposti: suunnittelu.haltilahti@telemail.fi

LIITTEET
1. Ote maakuntakaava 2040.
2. Ote voimassa olevasta Pielisen rantaosayleiskaavasta KV 19.1.1999

1. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET
Kaavamuutos on aloitettu maanomistajan aloitteesta. Tavoitteena on
siirtää yksi RA lomarakennuspaikka paremmin rakennettavaan sijaintiin matalan lahden kodalta syvemmän ja kiinteän rannan kohdalle saman maanomistajan eri tilojen välillä.
Rakennuspaikkojen määrää / kaavan mukaista rantamitoitusta ei muuteta. Rakennusoikeutta ja rakennuspaikan pinta-ala päivitetään riittäväksi.

2. ALUETTA KOSKEVAT SUUNNITELMAT, MÄÄRÄYKSET TAI
SELVITYKSET
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 14.7.2017 (VAT)
Valtakunnallisten alueiden käyttötavoitteet on ratkaistu pääasiassa
aluetta koskevassa maakuntakaavassa, yleiskaavan ollessa vuodelta
1999. Kaavamuutosta koskevia tavoitteita, joihin olisi suoraan sovellettavissa valtakunnallisia alueidenkäytön tavoitteita ei ole.
Maakuntakaava (OAS liite 1)
Alueella on voimassa maakuntakaava 2040, jossa alueelle on osoitettu vain Pielisen altaan ranta-alueet sisältävä on osoitettu laaja matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealueeseen (mv) sekä liikenteen kehittämiskäytävän varrelle (lk). Maakuntakaavan 1. vaihe ei
osoita varauksia tai merkintöjä alueelle.
Osayleiskaava (OAS liite 2)
Alueella on voimassa Juuan kunnanvaltuuston 19.1.1999 hyväksymä
ja Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen 23.2.2000 vahvistama Pielisen rantaosayleiskaava. Suunnittelualueeseen kohdistuu seuraavia
varauksia: loma-asuntoalue RA ja maa- ja metsätalousvaltainen alue,
jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta ja/tai ympäristöarvoja MU. Lisäksi
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kaavassa on osoitettu muodostettuja yksityisteitä/ajoyhteyksiä mm.
rantatonteille.
Rantaosayleiskaavaa varten laaditussa mitoitustaulukossa on tilalle
Ylä-Mäkelä 38-42 on osoitettu yksi mitoituksellinen rantarakennuspaikka RA ja vanhalle maatilan keskukselle yksi erillispientalojen rakennuspaikka AO. Tilakeskus on kuitenkin rantavyöhykkeellä noin 175
metrin etäisyydellä rannasta (ei erikseen rantamitoitettu, ei kaavamuutosalueella). Tilalle Lari 15-14 ei ole osoitettu uusia rantarakennuspaikkoja, mutta emätilasta muodostetut olemassa olevat rakennuspaikat
on merkitty kaavaan.
Asemakaava
Alueella ei ole asemakaavaa.
Muu ohjaus, päätökset ja selvitykset
Juuan kunnanhallitus päätti aloittaa kaavamuutoksen _._.2022 § _
tehdyllä päätöksellä.
Kaava-alueella ei ole voimassa MRL 132/1999 38 § tai 53 § mukaista
rakennuskieltoa tai 128 § mukaista toimenpiderajoitusta.
Alueen luontoarvot on kartoitettu Pielisen rantaosayleiskaavatyön yhteydessä 1994–1995. Luonnonympäristö on tarkistettu kohdealueelta
kaavamuutosta varten (Suunnittelu Haltilahti 8.10.2022). Alueella havaittiin metsän sisäinen tulviva rantaluhta muutoin tavanomaisella kangasmaastolla. Havainnot on esitetty kaavaselostuksessa.

3. ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET
Kaavan vaikutuksia verrataan yleiskaavan muutosta ohjaavaan yleiskaavaan ja mm. alueen ympäristöarvoihin ja nykyiseen maankäyttöön.
Vaikutuksia arvioidaan ja esitetään kaavaselostuksessa. Arvioinnin
kohteita ovat muun muassa: rakennettu ympäristö, kulttuuriympäristö,
taajamarakenne, liikenne, tekninen huolto, luonnonympäristö ja maisema jne. (MRL 1999/132: 39 – 41 § ja MRA 1999/895: 1 §, 25 §).
Lähtökohtaisesti lisäselvitystarvetta ei havaittu ja kaavan vaikutusten
oletetaan olevan tavanomaisia.

4. KAAVAN OSALLISET
Kaavoitusmenettelystä ja vuorovaikutuksesta on säädetty MRL
132/1999 62 § ja vuorovaikutuksesta kaavaa valmisteltaessa säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. (29.12.2006/1441). Tämän asemakaavan erikseen mainittuja osallisia ovat:
- Suunnittelualueen maanomisKaavaan liittyvät viranomaitajat ja naapurit.
set, mm.:
- Kunnan jäsenet
- Pohjois-Karjalan ELY -keskus
- Kyläyhdistys
- Museovirasto
- Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
- Juuan kunnan hallintoelimet

5. OSALLISTUMINEN JA KAAVOITUSMENETTELY

6. TAVOITEAIKATAULU
VAIHE
Kaavatehtävän aloitus
Kaavaluonnosvaihe
Kaavaehdotusvaihe
Kaavan hyväksyminen

TAVOITEAIKA
kesä 2022
syksy 2022
alkukevät 2023
kevät 2023
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7. YHTEYSTIEDOT JA PALAUTE
Kaavan laatimisesta vastaa
SUUNNITTELU HALTILAHTI
Jukka Haltilahti
ympäristö- ja maankäytönsuunnittelija
Hopantie 11, 81200 Eno
puh: 040 726 4535
suunnittelu.haltilahti@telemail.fi
Juuan kunnan yhteyshenkilö on
Timo Möttönen
Tekninen johtaja
Puh. 040 104 2601
timo.mottonen@juuka.fi
Osoite:

JUUAN KUNTA
Kunnantie 1, 81200 Juuka

Mielipide osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja kaavaluonnoksesta
tai muistutukset kaavaehdotuksesta tulee osoittaa kirjallisesti asemakaavan nähtävilläolojen yhteydessä osoitteeseen kirjaamo@juuka.fi tai
postilla Juuan kunnan osoitteeseen.
Muut tiedustelut suullisesti tai kirjallisesti osoitetaan Juuan kunnan yhteyshenkilölle.
Kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä on mahdollista valittaa
Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.
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OAS liite 1, sivu 1/1
Ote Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040 (maakuntahallitus hyv. 7.9.2020 § 7)

Matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealue (mv)

Merkinnällä osoitetaan matkailun ja virkistyksen kannalta valtakunnallisesti ja
osin kansainvälisesti merkittäviä kehitettäviä aluekokonaisuuksia.
Suunnittelumääräys: Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa alueita tulee
kehittää maakunnan keskeisimpinä matkailun ja virkistyksen, vapaa-ajan,
luonnon ja kulttuurin sekä tapahtumien vetovoima-alueina. Suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota luontomatkailun, matkailuelinkeinojen, vapaa-ajantoimintojen ja muiden palvelujen kehittämisedellytyksiin. Suunnittelussa on lisäksi otettava huomioon alueiden ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti hallittu kasvu.
Liikenteen kehittämiskäytävä (lk)

Liikenteen kehittämiskäytävä -merkinnällä osoitetaan kaksi kansainvälistä liikennekäytävää, jotka ovat Pohjois-Karjalan läpi kulkevat ja Joensuussa risteävät Kuutoskäytävä ja Ysikäytävä. Kuutoskäytävä on neljän eri kulkumuodon (tie-, raide-, vesi- ja lentoliikenne) liikennekäytävä. Kuutoskäytävän Joensuusta Etelä-Suomen suuntaan johtava osuus on samalla Pohjois-Karjalan vientiteollisuuden tärkein kuljetuskäytävä. Ysikäytävä on kahden eri kulkumuodon (tie- ja raideliikenne) kansallisesti merkittävä poikittainen
liikennekäytävä Pohjois-Karjalan kautta Venäjälle.
Suunnittelumääräys: Käytävää kehitetään kansainvälisenä liikennekäytävänä, jonka maankäytön suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota liikenteen sujuvuuteen ja turvallisuuteen, kansainvälisen liikenteen, logistiikan
ja matkailun palveluihin sekä elinkeinoelämän toimintaedellytysten ja vähähiilisen liikenteen mahdollisuuksien edistämiseen.
Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040 1. vaihe ei osoita alueelle merkintöjä tai varauksia
(Maakuntahallituksen hyväksyntä 13.6.2022).
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OAS liite 2, sivu 1/2

Ote Pielisen rantaosayleiskaavasta suunnittelualueilta
(Juuan KV hyv. 19.1.1999, Pohjois-Karjalan ympäristökeskus vahv. 23.2.2000)

Lähtöalue / RA rakennuspaikka

Kohdealue lengonniemessä
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OAS liite 2, sivu 2/2

