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1 Tiivistelmä
Asemakaavan muutoksen perustelut
Asemakaavamuutoksen laatiminen on käynnistynyt kaavamuutosta hakeneen E.
Hartikainen Oy:n aloitteesta. Hakijan tavoitteena on laajentaa liikerakennusten
korttelialuetta.

Hanke edellyttää, että korttelia 883 laajennetaan kaupungin omistamalle virkistysalueelle. Lisäksi tarkastellaan tarvetta nostaa rakennusoikeutta tehokkuudesta
I/e=0,4 ja II-III/e=0,5 tehokkuuteen I-III/e=0,5.

Kaavaprosessi
Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n mukainen ilmoitus vireilletulosta julkaistiin
kaupungin verkkosivuilla ja Karjalan Heili-lehdessä 13.1.2021. Osallistumis- ja
arviointisuunnitelma ja asemakaavaluonnos pidettiin nähtävillä 14.1.-8.2.2021.
Tavoitteena on, että kaavamuutos on kaupunginvaltuuston käsittelyssä syksyllä
2021.
Toteuttaminen
Hankkeen toteuttaminen on mahdollista aloittaa heti, kun kaavamuutos on saanut
lainvoiman ja rakennushankkeelle on myönnetty rakennuslupa.

Liite 1 Asemakaavaehdotus
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2 Lähtökohdat ja tavoitteet
2.1

Selvitys suunnittelualueen oloista

2.1.1 Alueen yleiskuvaus
Kohde sijaitsee Raatekankaan (8) kaupunginosassa noin 3 km päässä keskustasta.
Kaava-alueeseen kuuluu kaksi tonttia ja osa viheraluetta, jonka omistaa kaupunki.
Tonteilla sijaitsevissa rakennuksissa toimii Autotalo Hartikainen Oy sekä vuokralla
Finn-rent Oy, Scania suomi Oy ja Ahlsell Oy.

Raatekankaan yritysalue on kaupunkikuvaltaan ja rakenteeltaan monimuotoista.
Alueelle on keskittynyt eri alojen teollista ja kaupallista toimintaa.

Korttelia ympäröi pohjoisesta, idästä ja etelästä teollinen ja kaupallinen toiminta.
Pankakoskentien toisella puolella lännessä on asutusta.

Kuva 2: Viistoilmakuva korttelista 833 Pamilonkadun, eli pohjoisen, suunnasta. (kuva: E.
Hartikainen Oy, 2021)
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2.1.2 Luonnonympäristö
Kaavamuutos koskee kaupunkimaista rakennettua ympäristöä. Maasto on tasainen maanpinnan tason ollessa noin +82,0 mmpy. Kaavamuutosalueella ei ole
luonnontilaista ympäristöä eikä suojeltavia luonnonarvoja.

Maaperä on Joensuun keskustalle tyypillistä hienojakoista hiekka- ja silttimaata,
jossa saattaa olla paikoin turve- ja savikerrostumia. Maaperä soveltuu parhaiten
pientalovaltaiseen sekä pienen ja keskisuuren teollisuuden rakentamiseen, jolloin
perustukset ja lattia voidaan yleensä toteuttaa maanvaraisina. Kerrostalojen rakentaminen edellyttää useimmiten tukipaaluperustuksia. Routasuojaus on tarpeen. (rakennettavuusluokka IV: maaperä ja rakennettavuusalueet 1984 Havetec
oy).

Nykyinen piha-alue on osittain asfaltoitu pysäköinti- ja varastoalueeksi ja osittain
mäntypuustoa. Virkistysalue on luonnonomaista mäntypuustoa sammal- ja suopursuvoittoisella pintamaannoksella. Virkistysalueella on viitteitä vanhasta ojituksesta. Metsikön ei arvioida olevan luonnontilainen, mutta metsänhoitoa ei ole
tehty ainakaan kymmeneen vuoteen.

2.1.3 Rakennettu ympäristö
Rakennettu kulttuuriympäristö
Alueella ei ole rakennettua kulttuuriympäristöä.

Liikenne ja reitit
Suunnittelualue rajautuu Pamilonkatuun, Pankakoskentiehen ja Paukkajantiehen.
Pamilonkadun ja Pankakoskentien varressa sekä Paukkajantien varressa kulkee
jalankulku- ja pyörätiet.

Suunnittelualueelta on hyvä ajoneuvoyhteys Kuopiontielle ja sitä kautta muulle
valtatieverkolle.
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Bussi numerot 101 ja 102 ajavat Pankakoskentien ja Kuopiontien liittymän kautta
keskustaan pysähtyen Siilaisten pysäkeillä. Pankakoskentien ja Torpantien risteyksen kohdalla pysähtyy bussi 211 koulupäivisin kerran päivässä suuntaansa.
Pitkän matkan bussit Kuopion suunnasta kulkevat Pankakoskentien ja Kuopiontien liittymän kautta keskustaan.

Ajoliittymät tonteille sijaitsevat tällä hetkellä Pamilonkadulla.

Käpykankaan länsiosan liikenneselvityksessä (2014) Pamilonkadun ja Pankakoskentien risteykseen on ehdotettu liikenteen sujuvoittamiseksi kiertoliittymä, jota ei
olla vielä toteutettu. Pamilonkadulle esitetään keskisaarekkeita hidastamaan ajonopeuksia ja lisäämään pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden liikenneturvallisuutta.
Saarekkeita ei olla vielä rakennettu. Selvityksen aikaan vuonna 2014 Pamilonkadun korttelissa 833 käyttämätöntä rakennusoikeutta oli noin 2100 m2. Selvityksessä on arvioitu, että sen hetkinen käyttämättömän rakennusoikeuden suuruinen
autokauppalaajennus kasvattanee Pamilonkadun iltaruuhkan huipputuntiliikennemääriä kuitenkin vain likimäärin 15 auton verran Pankakoskentien liittymässä.

Väestö ja palvelut
Vuonna 2019 Käpykankaan alueella asui alle 50 asukasta. Viereisellä asuinalueella Pilkossa asui vuonna 2019 noin 797 asukasta. (tieto noudettu 22.12.2020)

Kaava-alue sijaitsee teollisen ja kaupallisen toiminnan alueella, joten ympäristössä on runsaasti yrityksiä. Lähimmät julkiset palvelut sijaitsevat Mutalassa, Kanervalassa ja Joensuun keskustassa.

Tekninen huolto
Kaavamuutosalueella on teknisen huollon verkosto.
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2.1.4 Maanomistus
Viheralueen omistaa Joensuun kaupunki. Tontin 9 omistaa Joensuun kaupunki ja
tontti on vuokrattu edelleen E. Hartikainen Oy Maanrakennus -yritykselle. Tontin
10 omistaa E. Hartikainen Oy Maanrakennus.

2.2

Suunnittelutilanne
Pohjois-Karjalan maakuntakaava
Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040 on määrätty voimaan 23.11.2020. Maakuntakaavassa suunnittelualue on työpaikka-aluetta (TP-km), joka jatkuu Kontiolahden kunnan puolelle. Alue on tarkoitettu pääasiassa ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien tuotanto-, varasto- ja tilaa vievän kaupan ja muiden palvelujen alueeksi.

Joensuun yleiskaava 2020

Kuva 3: Ote Joensuun 2020 yleiskaavasta. Suunnittelualue on merkitty violetilla rajalla.

Asemakaavan muutosta ohjaa Joensuun yleiskaava (2020). Joensuun seudun
yleiskaava 2020 on hyväksytty seutuvaltuustossa 2.12.2008. Ympäristöministeriö on vahvistanut sen 29.12.2009 ja yleiskaava on tullut voimaan 14.1.2010.

Suunnittelualue on merkitty työpaikka-alueeksi (TP), jolle voi sijoittua toimisto- ja
palvelutyöpaikkoja, ympäristöhäiriöitä aiheuttamatonta teollisuutta ja siihen
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liittyvää myymälätilaa sekä varastointia. Alueelle saa sijoittaa vain sellaisia toimintoja, joista ei aiheudu ympäristölle häiriötä, kuten melua, ilman pilaantumista tai
raskasta tai määrältään suurta liikennettä.

Suunnittelualueelle on merkitty mahdollisesti pilaantunut maa-alue, jonka tilanne
on selvitettävä. Pilaantuneet maa-alueet tulee tutkia rakennushankkeen aluksi ja
puhdistaa tarvittaessa.

Korttelien 833 ja 824 väliin on merkitty ulkoilun yhteystarve. Merkinnällä on osoitettu ulkoilun vetovoima-alueilla sellaisia yhteysvälejä, joissa ulkoilun ohjaaminen
merkityille reiteille on tarpeen. Toisaalta yhteystarpeita on osoitettu kuvaamaan
seudun ulkoilureittiverkoston yhteyspuutteita niin paikallisen virkistyksen kuin
luonto- ja vapaa-ajan matkailun kehittämisen kannalta.

Alue kuuluu Abloy Oy Joensuun tehtaan vaikutusalueeseen ja Seveso II-direktiivin, eli vaarallisten aineiden aiheuttaman onnettomuusriskin, mukaiseen konsultointivyöhykkeeseen. Sittemmin yleiskaavan julkaisun Seveso III -direktiivillä
muutettiin aiempaa Seveso II -direktiiviä (96/82/EY), jolla muutettiin alkuperäistä
Seveso-direktiiviä (82/501/ETY).

Viherkaava
Joensuun viherkaavassa vuodelta 2015 muutosalueeseen kuuluva viheralue on
merkitty suojaviheralueeksi, jonka tarkoitus on estää melun, pölyn tai visuaalisen
häiriön leviämistä ympäristöönsä.
Asemakaava
Alueella on voimassa vuonna 2014 hyväksytty asemakaava. Siinä kortteli on merkitty KM-2, eli liikerakennusten korttelialueeksi, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan
suuryksikön, muttei päivittäistavarakauppaa. Rakennusoikeus on osoitettu tehokkuusluvulla I/e =0,4 ja II-III/e=0,5. Rakennusoikeus tontilla 9 on I/e =0,4 tehokkuudella 13 628 k-m² ja II-III/e=0,5 tehokkuudella 17 035 k-m². Rakennusoikeus tontilla 10 on I/e =0,4 tehokkuudella 5 321 k-m² ja II-III/e=0,5
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tehokkuudella 6 651 k-m². Koko korttelissa rakennusoikeutta on siis yhteensä I/e
=0,4 tehokkuudella 18 948 k-m² ja II-III/e=0,5 tehokkuudella 23 686 k-m².

Tämän hetken rakennuskannassa korttelialueella kerrosluku vaihtelee yhden ja
kahden välillä. Rakennusoikeutta on tontilla 9 käytetty 9 156 k-m². Tontilla 10 rakennusoikeutta on käytetty 3 448 k-m². Koko korttelissa rakennusoikeutta on siis
käytetty yhteensä 12 604 k-m².

Täydennysrakentamisen yhteydessä tavoiteltava korttelitehokkuus on 0,5 ja suositeltava kerrosluku 1-3, jolloin e=0,5. Muutoksen jälkeen korttelin laajentuessa
rakennusoikeutta korttelissa olisi yhteensä 25 934 k-m².

Korttelin koillisnurkkaan on merkitty näkemäalue. Näkemäalueelle ei saa rakentaa rakenteita tai istuttaa kasvustoa, joka estää näkyvyyden.

Tontin katualueen puoleisella reunalla on merkitty istutettava alue, jolle on istutettava tai säilytettävä puustoa siten, että puiden välimatka on enintään seitsemän metriä.

Viheralue on merkitty kortteleiden 833 ja 824 väliin lähivirkistysalueeksi. Sille ei
ole asemakaavassa merkitty erityisehtoja.
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Kuva 4: Ote alueen ajantasa-asemakaavasta.

Rakennusjärjestys
Kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden rakennusjärjestyksen 27.1.2020 (§ 6) ja se
on tullut voimaan maaliskuussa 2020.

Pohjakartta
Pohjakarttana on käytetty kaupunkirakennepalveluiden laatimaa numeerista karttaa. Asemakaava on tulostettu mittakaavaan 1:2000.

Rakennuskiellot
Alueella ei ole maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n rakennuskieltoa.

Joensuun konsernistrategia ja ohjelmat
Asemakaavan muutosta ohjaa seuraavat Joensuun konsernistrategia ja ohjelmat:
•

Joensuun konsernistrategia ”Kohti 2020-lukua, rohkeasti uudistuva” (KV
17.06.2019 § 85)

•

Kaupunkiympäristön toimeenpano-ohjelma (KH 21.10.2019 § 400).

•

Kaupungin maapoliittinen ohjelma 2018–21 (KV 23.4.2018 § 54)

•

Maankäytön toteutusohjelma 2030 (KV 22.2.2021 § 13)
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•

Joensuun ilmasto-ohjelma ”kohti hiilineutraalia Joensuuta 2025, kokeileva, ketterä, kannustava ilmastokaupunki Joensuu” (KH 22.1.2018 § 20).

Muut selvitykset
Käpykankaan länsiosan liikenneselvitys
Käpykankaan asemakaava uudistuksen (2014) yhteydessä on laadittu Käpykankaan liikenneselvitys.

2.3

Tavoitteet
Asemakaavamuutoksen laatiminen on käynnistynyt kaavamuutosta hakeneen E.
Hartikainen Oy:n aloitteesta. Hakijan tavoitteena on laajentaa liikerakennusten
korttelialuetta Joensuun kaupungin omistamalle viheralueelle. Laajennuksen tarkoitus on taata liikerakennusten korttelialueella turvalliset liikennejärjestelyt täydennysrakentamisen viedessä osan olemassa olevasta liikenne- ja parkkialueesta. Laajennusta käytettäisiin korvaamaan muun muassa poistuvat autopaikat.
Lisäksi tarkastellaan tarvetta nostaa rakennusoikeutta I/e=0,5, jotta varmistetaan
korttelin riittävä rakennusoikeus myös mahdollisia tulevia hankkeita ajatellen.

Laajennuksen lisäksi on tarve säilyttää viheralueella yleiskaavassa merkitty ulkoilun yhteystarve, korttelia kuivattava ojasto ja Käpykankaalle ominaista mäntypuustoa.

3 Asemakaavan kuvaus ja vaikutukset
3.1

Kaavaratkaisun kuvaus ja yleisperustelut

Kaavamuutoksen hakija on esittänyt tontinkäyttösuunnitelman, jossa esitetään
uusien rakennusten alle jäävien liikennöinti- ja paikoitusalueiden siirtämisen etelämmäksi viheralueelle. Suunnitelmassa on otettu huomioon johtorasite. Suunnitelman perusteella on tehty kaavaluonnos, jossa sovitetaan yhteen yleiskaavan
vaatimukset ja konsernistrategian alaisen maapoliittisen ohjelman tavoitteet yritystoiminnan tonttien osalta.
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3.1.1 Korttelialueet
VL

Yleiskaavassa on esitetty varaus ulkoilun yhteystarpeelle. Tästä syystä viheralueelle on jätettävä noin 15 metrin varaus puustolle ja ulkoilureitille, jossa puustoa
varten varataan joustavasti noin 8 metriä ja ulkoilureitille noin 7 metriä.

KM-2

Liikerakennusten korttelialueen kaavamääräys KM-2 säilyy nykyisellään. Korttelialueelle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön, mutta ei saa sijoittaa päivittäistavarakauppaa.

Korttelialueen rakennusoikeus on tällä hetkellä rakennettaessa yhteen kerrokseen e=0,4 ja kahteen tai kolmeen kerrokseen e=0,5. Kaavamuutoksella mahdollistetaan rakentaminen jatkossa e=0,5 myös yhteen kerrokseen rakennettaessa.
Hulevesien johtamista ohjataan rakennusjärjestyksessä ja rakenteet tulee sijoittaa tontille, ei kaupungin puolelle.

Yleiskaavassa on maininta mahdollisesti pilaantuneesta maa-alueesta. Pilaantuneisuus on saattanut levitä viheralueen puolelle. Asemakaavanmuutoksessa on
otettava huomioon tarve tarkastaa pilaantuneisuuden levinneisyys ja mahdollinen
tarve puhdistaa alue ennen alueen käyttöönottoa, joten yleisiin määräyksiin lisätään vaade pilaantuneisuuden puhdistustarpeen arvioinnista ja puhdistamisesta.

Korttelialueen käytön tiivistyessä tulee sähkönkulutus kasvamaan. Alueen ETaluevarauksia on tarkasteltu ja todettu niiden riittävän lähitulevaisuuden tarpeisiin. Tarvittaessa sijoitusluvalla voidaan sijoittaa kiinteistön käyttöön muuntamoita tonteille ilman et-varausta.

Yleismääräykset pysyvät melko samanlaisina kuin edellisessäkin kaavassa. Tontit
on aidattava korttelirajoiltaan lukuun ottamatta katualueeseen rajoittuvia sivuja.
Yleisiin määräyksiin tehdään lisäys, että aitaus voidaan tehdä myös toiminnallisin
perustein. Tontin katualueen puoleisella reunalla olevalle istutettavalle alueen
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osalle on istutettava tai säilytettävä puustoa siten, että puiden välimatka on enintään seitsemän metriä.

Korttelialueelle aiemmin määritellyt rasitteet säilyvät kaavassa muuttumattomana. Lisäksi säilytetään korttelin rajoilla istutetavan alueen ja näkemäalueen
määräykset.
3.2

Kaavan vaikutukset

3.2.1 Suhde kaupungin konsernistrategiaan ja ohjelmiin
Kaavahanke edistää konsernistrategian tavoitteiden toteutumista. Kaavamuutos
noudattaa kaupungin maapoliittista ohjelmaa sekä konsernistrategiaa työllisyyden ja yritystoiminnan edellytyksiä parantaen. Kaupungille ei synny kustannuksia
hankkeen toteuttamisesta.

3.2.2 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön, kaupunkikuvaan ja rakennettuun kulttuuriperintöön
Suunnittelualue on rakennettua ympäristöä. Hakijan tavoitteena on rakentaa lisää
liiketoimintatiloja tontin takaosiin niin, että Pamilonkadun katunäkymä säilyy jotakuinkin nykyisellään. Korttelissa on nykyisessä ajantasakaavassa mahdollista rakentaa kolmeen kerrokseen, mutta tonteilla on rakennettu vain 1–2-kerrokseen.
Uusi rakennuskanta olisi pääosiltaan yksikerroksista. Suunniteltu uudisrakentaminen ei siis muuta alueen näkymää rakennusten korkeuden suhteen. Kaavamuutoksella mahdollistetaan rakentamisen tiivistäminen myös kasvattamalla rakentamisen tehokkuuslukua yhteen kerrokseen rakennettaessa. Raatekankaan ja Käpykankaan alueilla on jo käytössä vastaava tehokkuutta I/e=0,5 ja poikkeamisilla
on mahdollistettu tiiviimpikin tehokkuus e=0,65 kahteen kerrokseen rakennettaessa. Alueen puusto säilyy nykyisellään korttelin rajoilla. Jos puustoa joudutaan
poistamaan rakentamisen aikana, on uutta puustoa istutettava kaavamääräysten
mukaisesti.

Rakentamisella ei ole merkittäviä vaikutuksia kaupunkikuvaan.
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Liikenne ja pysäköintijärjestelyt
Kaavamuutos mahdollistaa jatkossa liiketoiminnan laajentumisen korttelialueella,
joten liikennemäärät tulevat kasvamaan arvioidusta 15 autosta (Käpykankaan länsiosan liikenneselvitys). Asemakaavan muutoksen ei kuitenkaan arvioida nostavan
merkittävästi liikennemääriä.

Alueen liikennejärjestelyjä ei tarvitse muuttaa kaavan vaikutusten takia. Autoliikennemäärä Pankakoskentien ja Pamilonkadun liittymässä lisääntyy ehdotusvaiheessa tarkennetun arvion perusteella hieman alle sadalla autolla. Autoliikenne on
lisäksi kasvanut 5,9 % kesäkuusta 2014 kesäkuuhun 2019 Pankakoskentien välillä
Kuurnankatu – Pilkontie. Tulevaisuudessa liikennemäärät voivat kasvaa mm. Kontiolahden puoleisen yritysalueen, Tokmannin tontin laajennuksen ja Vilpolan alueen rakentumisen takia. Arvion perusteella kaikkien tulevaisuuden muutosten
myötä iltapäivän huipputunnin aikana Pankakoskentien liittymän välityskyvyn riittävyys olisi ylärajoillaan. Tilannetta kuitenkin helpottaa mahdollisuus käyttää myös
muita reittejä poistumiseen ruuhka-aikoina. Arvion perusteella Pamilonkadun ja
Pankakoskentien risteyksen välittävyyden parannus ei olisi ehdoton edellytys tämän asemakaavan mahdollistamalle laajenemiselle, koska Pamilonkadun itäosasta monet voivat siirtyä käyttämään Kuurnankadun itäpään, Rahkeentien tai
Paukkajantien reittejä Noljakkaan tai Liperiin pyrkiessään. Läpiajon lisääntyminen
alemman luokan katujen kautta ei yleensä ole suotavaa, mutta Käpykangas ei ole
asuinaluetta ja siksi vaikutus viihtyvyyteen on marginaalisen pieni.

Kaavamuutos varmistaa korttelialueen riittävät pysäköintimäärät ja turvallisen
tonttien sisäisen liikenteen. Kaavamuutoksessa päivitetään pyöräpaikoitusta koskevat määräykset Joensuun pyöräilystrategiaa seuraten, jotta osa kasvavasta liikennemäärästä voi ohjautua pyöräilyliikenteeseen automäärien kasvamisen sijaan.

Korttelien 833 ja 824 välillä on liiketoiminnan kannalta oleellinen ajoyhteys, jota ei
ole merkitty nykyiseen ajantasakaavaan. Kaavamuutoksessa lisätään kaavaan 9
metrin levyinen ohjeellinen ajoyhteys korttelien 833 ja 824 välille viheralueen läpi.

Joensuun kaupunki | yhdyskuntasuunnittelu
Muuntamontie 5, 80100 Joensuu | Vaihde 013 267 7111 | Y-tunnus 0242746-2

16
Liikennejärjestelyin tulee varmistaa, että ajoyhteyden risteäminen mahdollisen ulkoilureitin kanssa on turvallinen.

3.2.3 Vaikutukset yritysten toimintaedellytyksiin
Asemakaavan muutos mahdollistaa suunnittelualueella olevan liiketoiminnan laajentamisen, joka taas mahdollistaa työpaikkojen lisääntymisen. Tällä voi olla
myönteinen vaikutus myös Käpykankaan liike- ja teollisuusalueen elinvoimaisuuteen.

4 Suunnitteluvaiheet
Hankkeen lähtökohta
Asemakaavamuutoksen laatiminen on käynnistynyt kaavamuutosta hakeneen E.
Hartikainen Oy:n aloitteesta. Hakijan tavoitteena on laajentaa liikerakennusten
korttelialuetta Joensuun kaupungin omistamalle viheralueelle.

Kaavamuutoksen vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos
Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n mukainen ilmoitus vireilletulosta julkaistiin
kaupungin verkkosivuilla ja Karjalan Heilissä 13.1.2021. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos pidettiin nähtävillä kaupunkirakennepalvelussa
(Muuntamontie 5) ja kaupungin verkkosivuilla 14.1.-8.2.2021.

Kaavaehdotus
Asemakaavaluonnos täydennetään kaavaehdotukseksi saadun palautteen ja muiden havaittujen muutostarpeiden pohjalta. Asemakaavaehdotus asetetaan virallisesti nähtäville 30 vuorokauden ajaksi keväällä 2021. Kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi kaavaehdotus tullee syksyllä 2021.
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Kaavan nähtävilläpito
Nähtävilläoloajoista ilmoitetaan Karjalan Heilissä ja kaupungin verkkosivuilla.
Kaava-asiakirjat pidetään nähtävillä kaupungin nettisivuilla.

Toteutus
Toteutus voidaan aloittaa heti kun kaava on lainvoimainen.

Kaavan laatija:

Minna Tolvanen

Avustaja:

Kaija Kinnunen
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Asemakaavan seurantalomake
Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto
Kunta
167 Joensuu Täyttämispvm
14.04.2021
Kaavan nimi
Pamilonkatu 31
Hyväksymispvm
Ehdotuspvm
Hyväksyjä
Vireilletulosta ilm. pvm
14.01.2021
Hyväksymispykälä
Kunnan kaavatunnus
1671774
Generoitu kaavatunnus
Kaava-alueen pinta-ala [ha]
5,8128
Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]
Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 5,8128

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]
Rakennuspaikat [lkm]
Omarantaiset
Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset
Aluevaraukset
Yhteensä
A yhteensä
P yhteensä
Y yhteensä
C yhteensä
K yhteensä
T yhteensä
V yhteensä
R yhteensä
L yhteensä
E yhteensä
S yhteensä
M yhteensä
W yhteensä

Pinta-ala
[ha]
5,8128

89,2

0,6261

10,8

Rakennussuojelu
Yhteensä

Pinta-ala Kerrosala [k- Tehokkuus
[%]
m²]
[e]
100,0
25934
0,45

5,1867

Maanalaiset
tilat
Yhteensä

Pinta-ala
[ha]

Ei-omarantaiset
Ei-omarantaiset

Pinta-ala
[%]

25934

0,50

Pinta-alan muut.
[ha +/-]
0,0000

Kerrosalan muut. [km² +/-]
2248

0,4496

2248

-0,4496

Kerrosala [kPinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [k-m² +/-]
m²]

Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos
[lkm]
[k-m²]
[lkm +/-]
[k-m² +/-]

Alamerkinnät
Aluevaraukset
Yhteensä
A yhteensä
P yhteensä
Y yhteensä
C yhteensä
K yhteensä
KM
KM-2
T yhteensä
V yhteensä
VL
R yhteensä
L yhteensä
E yhteensä
S yhteensä
M yhteensä
W yhteensä

Pinta-ala
[ha]
5,8128

Pinta-ala Kerrosala [k- Tehokkuus
[%]
m²]
[e]
100,0
25934
0,45

5,1867
5,1867

89,2
100,0

0,6261
0,6261

10,8
100,0

25934
25934

0,50
0,50

Pinta-alan muut.
[ha +/-]
0,0000

Kerrosalan muut. [km² +/-]
2248

0,4496
5,1867
-4,7371

2248
25934
-23686

-0,4496
-0,4496

Hankekortti
Pamilonkatu 31
1774
14.4.2021

Kohteen sijainti

Hankkeen tarkoitus
Kaavamuutoksen tarkoitus on Pamilonkatu

Hankkeen lähtökohdat
Kaavamuutos on käynnistynyt alueen

31 ja 37 sijaitsevan 833 korttelin

kiinteistönomistajan ja vuokralaisen aloitteesta ja

laajentaminen. Laajennuksen tavoite on taata

noudattaa kaupungin maapoliittista ohjelmaa

liikerakennusten korttelialueella turvalliset

sekä konsernistrategiaa työllisyyden ja

liikennejärjestelyt täydennysrakentamisen

yritystoiminnan edellytyksiä parantaen.

myötä.
Väylät

Virkistysalueet ja muut yleiset alueet

Ei muutoksia väyliin.

Liikerakennusten korttelialueen laajennus ulottuu
virkistysalueelle, johon yleiskaavassa on merkitty
ulkoilun yhteystarve.

Vesihuolto ja muut tekniset verkot

Maanomistus ja kiinteistönmuodostus

Ei muutoksia verkkoihin.

Laajennus sijaitsee kaupungin omistamalla
virkistysalueella. Asemakaavan laatimisen
yhteydessä laaditaan maankäyttösopimus.

2

Aikataulu

Yhteistyötarpeet

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä

Yhteistyö hakijan ja yhdyskuntasuunnittelun

asemakaavan luonnos oli nähtävillä 14.1.-

kanssa on tarpeen. Lisäksi yhteistyötä tulee

8.2.2021. Asemakaavaehdotus on nähtävillä

tehdä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston

keväällä 2021.

(Tukes) kanssa seveso III-direktiivin kannalta
ja ympäristösuojelun kanssa pilaantuneiden
maiden osalta.

Erityistä huomioitavaa

Kustannukset

Alueelle on merkitty mahdollisesti pilaantunut

Ei kunnalle kuuluvia kustannuksia.

maa-alue, jonka tilanne on selvitettävä. Alue
kuuluu seveso III-direktiivin, eli vaarallisten
aineiden aiheuttaman onnettomuusriskin,
mukaiseen konsultointivyöhykkeeseen.

Vaikutukset
Raatekankaan kaupanalueen maankäytön
tehokkuus kasvaa.

Laatija:

Minna Tolvanen
minna.tolvanen@joensuu.fi
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ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET
KM-2
VL
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0240002
Liikerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön.
Korttelialueelle ei saa sijoittaa päivittäistavarakauppaa.
0340000
Lähivirkistysalue.
0820000
3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
0840000
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
0850000
Osa-alueen raja.

?

8
KÄP
833
PANKAKOSKE

III

0880000
Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero.
0910000
Kaupungin- tai kunnanosan numero.
0920000
Kaupungin- tai kunnanosan nimi.
0930000
Korttelin numero.
0950000
Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.
1000000
Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman
sallitun kerrosluvun.

7

e=0.5

1050000
Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin/rakennuspaikan pinta-alaan.
1130000
Rakennusala.
1340000
Istutettava alueen osa.
1360000
Katu.

ajo

1470100
Ohjeellinen ajoyhteys.

Liite 1, 3/4

nä-1

1530001
Kadun näkemäalueeksi varattu alueen osa.
1540000
Johtoa varten varattu alueen osa.
1590000
Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.

YLEISET MÄÄRÄYKSET:
1. Tontit on aidattava korttelirajoiltaan lukuun ottamatta katualueeseen rajoittuvia sivuja. Aitaus
voidaan tehdä myös toiminnallisin perustein.
2. Kiinteistöjen välinen, kaavan VL-alueelle merkitty, ajoyhteys on aidattava niin, että väylän
leveys on enintään 10 m. Aitaukseen on jätettävä kulkuaukko VL-alueen käyttäjiä varten.
3. Tontin katualueen puoleisella reunalla olevalle istutettavalle alueen osalle on istutettava tai
säilytettävä puustoa siten, että puiden välimatka on enintään seitsemän metriä.
4. Ennen alueiden ottamista kaavan mukaiseen käyttöön on mahdollisesti pilaantuneiden kohteiden
tila tarkistettava ja kohteet puhdistettava tarvittaessa ympäristönsuojelulain edellyttämällä
tavalla.
AUTOPAIKKOJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET:
Tontille on järjestettävä autopaikkoja vähintään seuraavat määrät:
- KM-2 -korttelialueet: yksi autopaikka kerrosalan 70 k-m2 kohden

POLKUPYÖRÄPYSÄKÖINTIÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET
1. Polkupyöräpaikkoja on varattava tontille vähintään seuraavasti:
- Liiketilat ja toimistot: 1 pp / kerrosalan alkava 50 k-m2
2. Polkupyöräpaikat on sijoitettava pääsisäänkäyntien läheisyyteen.
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Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 54 a
§:n (323/2014) asettamat vaatimukset
Koordinaatistojärjestelmä ETRS-GK30
Korkeusjärjestelmä N2000

Hyväksytty kaupungin valtuustossa

Kalle Sivén
kaupungingeodeetti

KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT
YHDYSKUNTASUUNNITTELU

KÄPYKANKAAN (8) kaupunginosan korttelin 833 sekä virkistysalueen asemakaavan muutos.
PAMILONKATU 31

KRAKLK

KH

Näht

KV

Pvm 21.4.2021

Asemakaavan voimaantulo

Mk

1:2000

Suunn. Minna Tolvanen
Vs. kaavoituspäällikkö

Juha Pasma

Piirt.

Kaija Kinnunen

Arkisto

8 / 1774

Työ nro 1774
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9.12.2020

Kaava-alueen sijainti opaskartalla

Pamilonkatu 31
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Suunnittelutehtävä
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on tutkia osoitteessa Pamilonkatu 31 sijaitsevan korttelialueen laajentamista virkistysalueelle yritystoiminnan kehittämiseksi. Virkistysalue sijaitsee
korttelialueen eteläpuolella. Kaavamuutos on käynnistynyt alueen kiinteistönomistajan aloitteesta ja noudattaa kaupungin maapoliittista ohjelmaa sekä konsernistrategiaa työllisyyden ja
yritystoiminnan edellytyksiä parantaen.

Joensuun kaupunki | yhdyskuntasuunnittelu
Muuntamontie 5, 80100 Joensuu | Vaihde 013 267 7111 | Y-tunnus 0242746-2

Liite 2, 2/4
Suunnittelutilanne
Suunnittelualueella muutoksia ohjaa Joensuun seudun yleiskaava 2020. Suunnittelualue on
merkitty työpaikka-alueeksi (TP). Alueelle on merkitty mahdollisesti pilaantunut maa-alue ( i ),
jonka tilanne on selvitettävä. Joensuun seudun yleiskaavaan voi tutustua verkossa www.joensuu.fi/kaavoitus (Voimassa olevat kaavat).
Alueella on voimassa asemakaavat vuodelta 2014 (Käpykankaan (8) kaupunginosan kortteleiden 801-810, 816-821, 823-825 ja 831-835 sekä erityis-, katu-, liikenne- ja virkistysalueiden
sekä Pilkon (20) kaupunginosankortteleiden 2001 ja 2002 sekä katu- ja virkistysalueiden asemakaavan muutos). Suunnittelualue on merkitty lähivirkistysalueeksi (VL), joka rajoittuu idässä
ja lännessä katuihin, pohjoisessa liikerakennusten korttelialueeseen (KM-2) ja etelässä teollisuus-, varasto- ja liikerakennusten korttelialueeseen (TKL).
Asemakaavan laatimisen yhteydessä laaditaan maankäyttösopimus.
Arvioitavat vaikutukset
Vaikutusten arvioinnissa huomioidaan nykytilanne, nykyisen asemakaavan mahdollistama tilanne ja uuden laadittavan kaavan mahdollistama tilanne. Vaikutukset raportoidaan kaavaselostuksessa luonnos- ja ehdotusvaiheissa.
Tässä kaavahankkeessa arvioidaan vaikutuksia rakennettuun ympäristöön ja luonnon ympäristöön, kaupunkikuvaan, liikenne- ja pysäköintijärjestelyihin ja kaupungin strategioiden toteutumiseen.
Osalliset
Osallisia ovat kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään:
Kaava-alueen ja lähiympäristön kiinteistönomistajat, asukkaat, työntekijät ja yritykset

•
•
•
•
•
•

Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Pohjois-Karjalan museo
Joensuun seudun luonnonystävät ry
Joensuun Polkijat ry
Itä-Suomen poliisilaitos
Pohjois-Savon ELY-keskus

•
•
•
•
•

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes
kaupungin hallintokunnat ja yhtiöt
Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto
Pohjois-Karjalan pelastuslaitos
teknisten verkkojen haltijat
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Aikataulu, osallistuminen ja vuorovaikutus
Kaikista kaavahankkeeseen liittyvistä nähtävillä oloajoista ja mahdollisista vuorovaikutustilanteista ilmoitetaan Karjalan Heilissä ja kaupungin verkkosivuilla. Hankkeen asiakirjat ovat koko
hankkeen keston ajan nähtävillä internetissä osoitteessa www.joensuu.fi/laadinnassa-olevatkaavat ja ne täydentyvät työn edetessä.
Lisäksi paperiset asiakirjat ovat nähtävillä kuulutuksissa mainittuina aikoina kaupunkirakennepalveluissa (Muuntamontie 5). Muuntamontien toimipisteessä vierailua varten on varattava
aika maankäytön suunnittelijan kanssa.
Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja asemakaavan luonnos ovat nähtävillä 14.1.20218.2.2021 ja sen jälkeenkin internetissä. Kaavahanketta koskeva ensimmäinen yleisötilaisuus
järjestetään perjantaina 22.1.2021 kello 10.00 alkaen internetissä etäkokouksena korona-tilanteesta johtuen. Linkki Teams-kokoukseen sekä osallistumisohjeet löytyvät kaupungin internetsivuilla. Asiasta voi tiedustella myös kaavan yhteyshenkilöiltä.
Asemakaavaluonnos pidetään nähtävillä alustavasti talvella 2021. Luonnosvaiheessa järjestetään toinen yleisötilaisuus.
Kaupunkirakennelautakunta päättää asemakaavaehdotuksen asettamisesta nähtäville 30 vuorokaudeksi ennen kaavasta päättämistä. Ehdotus asetetaan nähtävillä alustavasti keväällä
2021. Kaupunginvaltuuston päätettäväksi kaavaehdotus tullee syksyllä 2021.
Kaikissa edellä kuvatuissa vaiheissa on mahdollisuus antaa palautetta asiasta. Pyydämme lähettämään palautteen ensisijaisesti kirjallisesti kaupunkirakennepalvelujen kaavoitukseen,
osoite kaavoitus@joensuu.fi tai Muuntamontie 5, 80100 Joensuu. Kaavan laatijaan voi olla toki
yhteydessä myös puhelimitse.
Kaupunginvaltuuston kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä on mahdollista valittaa
Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.
Työn etenemisen vaiheet on havainnollistettu seuraavalla sivulla olevassa kaaviossa.
Yhteystiedot
Kaupunkirakennepalvelut, Muuntamontie 5, 80100 Joensuu www.joensuu.fi/kaavoitus
•
•

maankäytön suunnittelija Minna Tolvanen
minna.tolvanen@joensuu.fi, puh. 050 315 6521
suunnitteluavustaja Kaija Kinnunen
kaija.kinnunen@joensuu.fi, puh. 050 4092 127
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Asemakaavaprosessi
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KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT

Pamilonkatu 31
asemakaavan muutos

OAS- ja luonnosvaiheen
palautteet ja vastineet
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KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT
Kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävänä 14.1.-8.2.2021. Kaavamuutoksesta
annettiin kymmenen lausuntoa, joista neljässä oli kommentoitavaa. Eltel Network Oy:lla, Turvallisuus- ja
kemikaalivirastolla (Tukes), Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksella, Joensuun Vedellä, Joensuunseudun
luonnonystävillä sekä Pohjois-Savon Elinkeino-, Liikenne- ja Ympäristökeskuksella sei ollut huomautettavaa.

Alla on tiivistetty kooste lausunnoista ja kaavoittajan antamat vastineet niihin. Alkuperäiset, lyhentämättömät lausunnot ovat mukana kaavaan liittyvässä päätöksenteossa ja nähtävillä asemakaavoituksessa.

1. Ympäristönsuojelu, Joensuun kaupunki
Alueella ei ole varsinaista luonnonympäristöä eikä se sijaitse liikennemelualueella. Alueen mahdollinen pilaantuneisuus liittyy alueen aikaisempaan käyttöön. Näiltä osin pilaantuneisuusselvitys on tarpeen.

Vastine:
Viheralueella on mahdollisesti pilaantunut maa, jonka osalta Matti-tietokannassa merkintä perustuu epäilyyn kiinteistöjen aiempaan liiketoimintaan. Kohteessa ei ole merkintää yksittäisestä onnettomuudesta. Tarve selvittää maaperän pilaantuneisuutta on huomioitu asemakaavan luonnoksessa merkinnällä: ”Ennen alueiden ottamista kaavan mukaiseen käyttöön on mahdollisesti
pilaantuneiden kohteiden tila tarkistettava ja kohteet puhdistettava tarvittaessa ympäristönsuojelulain edellyttämällä tavalla.”

2. Pohjois-Karjalan Elinkeino-, Liikenne- ja Ympäristökeskus
Lausunnossaan Pohjois-Karjalan ELY-keskus pitää kaavahanketta perusteltuna. Lausunnossa kuitenkin korostetaan liikenneturvallisuuden ja mahdollisen pilaantuneisuuden huomioimista. Viheralue-kaistaleen säästämistä pidetään hyvänä.

Vastine:
Pilaantuneen maa-alueen tilanteeseen on vastattu kohdassa 1. Ympäristönsuojelu, Joensuun kaupunki.

Liikenteen osalta automäärien lisääntymistä ei pidetä merkittävän suurena,
jotta alueen liikennejärjestelyjä tulisi muuttaa. Kaavaehdotuksessa kerrosalaa
lisätään nykyisestä arviosta noin 2 249m2, joten autoliikennemäärä
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Liite 3, 3/3
KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT
Pankakoskentien ja Pamilonkadun liittymässä lisääntyy ehdotusvaiheessa
tarkennetun arvion perusteella hieman alle sadalla autolla. Autoliikenne on
lisäksi kasvanut 5,9 % kesäkuusta 2014 kesäkuuhun 2019 Pankakoskentien
välillä Kuurnankatu – Pilkontie. Tulevaisuudessa liikennemäärät voivat kasvaa mm. Kontiolahden puoleisen yritysalueen, Tokmannin tontin laajennuksen ja Vilpolan alueen rakentumisen takia. Arvion perusteella kaikkien tulevaisuuden muutosten myötä iltapäivän huipputunnin aikana Pankakoskentien
liittymän välityskyvyn riittävyys olisi ylärajoillaan. Tilannetta kuitenkin helpottaa mahdollisuus käyttää myös muita reittejä poistumiseen ruuhka-aikoina.
Arvion perusteella Pamilonkadun ja Pankakoskentien risteyksen välittävyyden
parannus ei olisi ehdoton edellytys tämän asemakaavan mahdollistamalle
laajenemiselle, koska Pamilonkadun itäosasta monet voivat siirtyä käyttämään Kuurnankadun itäpään, Rahkeentien tai Paukkajantien reittejä Noljakkaan tai Liperiin pyrkiessään. Läpiajon lisääntyminen alemman luokan katujen
kautta ei yleensä ole suotavaa, mutta Käpykangas ei ole asuinaluetta ja siksi
vaikutus viihtyvyyteen on pieni.

3. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
Pohjoiskarjalan maakuntaliitto muistuttaa lausunnossaan, ettei alueen viherverkostoa tule pirstoa.

Vastine:
Joensuun seudun yleiskaavassa 2020 nyt kaavoitettavalle viheralueelle on
merkitty ulkoilun yhteystarve. Yhteystarve on mahdollinen kaavamuutoksen
jälkeenkin viheralueen 15 metrin varauksella, josta puustoa varten varataan
joustavasti noin 8 metriä ja ulkoilureitille noin 7 metriä.

4. Caruna Oy
Caruna Oy toivoo lausunnossaan kaavamääräyksiin kirjattavan tekstin, jonka
mukaan asemakaavassa saa sallitus rakennusoikeuden lisäksi rakentaa liikerakennusten korttelialueelle sähkönjakelun vaatimat muuntamot.

Vastine:
Caruna Oy:n kanssa on neuvoteltu kaavamääräyksestä ja todettu, ettei
muuntamon varaukselle ole tarvetta. Korttelin käyttöön voi rakentaa pieniä
muuntamoja myös sijoitussopimuksella.
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