POHJOIS-KARJALAN
MAAKUNTAKAAVA

VIHERYHTEYSTARVE
Merkinnällä osoitetaan Joensuun kaupunkiseutuun liittyviä olemassa olevia tai tavoitteellisia viheryhteyksiä,
joilla on merkitystä erityisesti seudullisen virkistysalueverkoston, mutta myös ekologisten yhteyksien kannalta.
Suunnittelumääräys:
Yksityiskohtaisessa suunnittelussa tulee määrittää viheryhteyden tarkempi sijainti sekä varmistaa maastokäytävän riittävä leveys, jotta alueellinen viheralueiden muodostama verkosto voidaan toteuttaa riittävän
yhtenäisenä kokonaisuutena.
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Maakuntakaavamerkinnät ja -määräykset
Kehittämisperiaatemerkinnät
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KAUPUNKIKESKUSTAN KEHITTÄMISEN KOHDEALUE (kk-1)
Merkinnällä osoitetaan maakunnan keskuksen kehittämisen kannalta tärkeä alue. Alueelle sijoittuvat
kaupunkikeskustan kehittämisen kannalta tärkeimmät valtakunnalliset ja maakunnalliset toiminnat. Aluetta
kehitetään kansainvälisten, valtakunnallisten ja maakunnallisten toimintojen keskuksena.
Suunnittelumääräys:
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee erityisesti turvata keskusta-alueen kehittäminen vetovoimaisena
ja korkeatasoisena erikoiskaupan palvelukeskuksena sekä luoda edellytykset valtion hallinnon toimintojen
alueellistamiselle, yliopiston ja ammattikorkeakoulun, erikoissairaanhoidon, tiedepuiston, vapaa-ajan ja
virkistyskeskuksen, sataman sekä matkakeskuksen kehittämiselle.
Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee kiinnittää huomiota kaupunkikuvaan, joukkoliikenteen toimivuuteen ja muihin sisäisiin liikennejärjestelyihin sekä alueen liittymiseen muuhun kaupunkirakenteeseen.
JOENSUUN KAUPUNKISEUTU (kk-2)
Merkinnällä osoitetaan Joensuun kaupunkiseudulla yhdyskuntarakenteen kehittämisen kannalta tärkeää
ylikunnallisesti suunniteltavaa aluetta. Alueelle sijoittuu sekä valtakunnan että maakunnan kehittämisen
kannalta tärkeitä toimintoja ja siinä on tarvetta kuntien yhteistoimintaan alueidenkäytön suunnittelussa ja
toimintojen yhteensovittamisessa.
Suunnittelumääräys:
Uudisrakentaminen tulee ensisijaisesti ohjata nykyisen taajama- ja kylärakenteen yhteyteen eheyttämään
yhdyskuntarakennetta ja tukemaan palvelujen ja joukkoliikenteen säilymistä ja kehittämistä.
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee luoda edellytykset lentokentäntien alueen kehittämiselle
korkeatasoisena työpaikka-alueena sekä seudullisten viher- ja virkistysalueiden sekä ulkoilureittien toteutumiselle. Pyhäselän järven ranta-alueella tulee turvata virkistysreittiyhteyden säilyminen.

KAUPUNKI-MAASEUTU –VAIHETTUMISALUE (kmk)
Merkinnällä osoitetaan Joensuun kaupunkiseutuun liittyvää aluetta, joka kuuluu läheisesti kaupunkiseudun
vaikutukseen asumisen, palvelujen ja elinkeinotoiminnan kautta.
Suunnittelumääräys:
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa asuminen, palvelut ja työpaikat tulee ensisijaisesti ohjata olevien
kuntakeskusten ja muiden taajamien sekä kyläkeskusten yhteyteen. Uudisrakentaminen tulee ohjata siten,
että se tukee joukko- ja tietoliikenneyhteyksien säilymistä ja kehittämistä. Maaseutuelinkeinojen kannalta
hyvät peltoalueet tulee turvata muulta rakentamiselta.

MAASEUTUKEHITTÄMISEN ERITYISALUE (mk)
Merkinnällä osoitetaan maaseudun kehittämisalueita, joilla kehitetään erityisesti maaseutuelinkeinoihin,
luonnon- ja kulttuuriympäristöihin sekä maisemaan tukeutuvaa asumista, elinkeino- ja vapaa-ajan toimintaa.
Alueella on tarvetta yhteistoimintaan yhteisten suunnittelu- ja kehittämisperiaatteiden luomiseksi.
Suunnittelumääräys:
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ottaa huomioon alueeseen liittyvät luonnon, kulttuuriympäristön
tai maiseman erityispiirteet. Uusi asutus ja elinkeinotoiminta tulee ensisijaisesti sijoittaa nykyiseen kylärakenteeseen sen erityispiirteet huomioon ottaen. Maaseutuelinkeinojen kannalta hyvät peltoalueet tulee turvata
muulta rakentamiselta.
TAAJAMASEUDUN KEHITTÄMISEN KOHDEALUE (tkk)
Merkinnällä osoitetaan taajamaan liittyvää lähialuetta, jolla on tarvetta maankäytön ohjaukseen taajamarakenteen ja haja-asutusalueen yhteensovittamisessa yhdyskuntarakenteen, ylikunnallisen virkistys- ja
vapaa-ajanverkoston sekä kulttuuriarvojen kannalta.
Suunnittelumääräys:
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee edistää yhteiskuntarakenteen eheyttämistä ja ottaa huomioon
taajaman laajentumis- ja kehittämistarpeet, virkistys- ja vapaa-ajanverkostojen jatkuvuus sekä maisemarakenteen ja kulttuuriympäristön erityispiirteet. Maaseutuelinkeinojen kannalta hyvät peltoalueet tulee turvata
muulta rakentamiselta.
MATKAILUN JA VIRKISTYKSEN VETOVOIMA-ALUE (mv-1, mv-2, mv-3, mv-4, mv-5)
Merkinnällä osoitetaan arvokkaan luonnonympäristön, matkailun ja virkistyksen kannalta valtakunnallisesti
ja osin kansainvälisesti merkittäviä kehitettäviä aluekokonaisuuksia.
mv-1
Kolin-Ahmovaaran-Vuonislahden-Ahvenisen alue
mv-2
Ruunaan-Lieksanjoen alue
mv-3
Jaamankankaan-Huhmarin-Höytiäisen alue
mv-4
Bomban-Hyvärilän-Saramon-Peurajärven-Mujejärven alue
mv-5
Ilomantsin-Petkeljärven-Putkelanharjun-Möhkön alue
BIOSFÄÄRIALUE (bfa)
Merkinnällä osoitetaan Pohjois-Karjalan biosfäärialuetta, jota kehitetään vuorovaikutteisesti asumisen ja
elinkeinotoiminnan ja ympäristönsuojelun yhteensovittamisessa.

o

OHJEELLINEN UUSI TIELINJAUS
Merkinnällä osoitetaan ohjeellisia (o) uusia tielinjauksia.

o/v

OHJEELLINEN TAI VAIHTOEHTOINEN TIELINJAUS
Merkinnällä osoitetaan ohjeellisia (o) tai vaihtoehtoisia (v) tielinjauksia, joiden sijaintiin tai toteuttamiseen
liittyy epävarmuuksia, jotka edellyttävät vielä tarkempia lisäselvityksiä.
Suunnittelumääräys:
Kantatie 70 uuden tielinjauksen suunnittelussa tulee ottaa huomioon pohjavesien suojelu.
KANSAINVÄLINEN RAJANYLITYSPAIKKA
Merkinnällä osoitetaan Niiralan-Värtsilän kansainvälinen rajanylityspaikka.
Suunnittelumääräys:
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee varautua liikenteen uudelleen järjestelyihin sekä rajan
läheisyydessä rajaliikenteen palvelujen, kaupan, asumisen sekä huolinta-, terminaali-, varasto, ja
majoitustoiminnan tarpeisiin.
KANSAINVÄLISEKSI KEHITETTÄVÄ TILAPÄINEN RAJANYLITYSPAIKKA
Merkinnällä osoitetaan kansainvälisiksi rajanylityspaikoiksi kehitettävät Haapovaaran ja Inarin
tilapäiset rajanylityspaikat.

jl

TILAPÄINEN RAJANYLITYSPAIKKA
Merkinnällä osoitetaan tilapäisinä rajanylityspaikkoina kehitettävät Kivivaaran, Leminahon, Ruhovaaran
ja Valkeavaaran rajanylityspaikat.
JOUKKOLIIKENTEEN KEHITTÄMISKÄYTÄVÄ (jl)
Merkinnällä osoitetaan Joensuun seudun joukkoliikenteen pääreittejä, joilla on korkeatasoiset joukkoliikenteen palvelut.

YHDYSKUNTARAKENTEEN LAAJENEMISSUUNTA
Merkinnällä osoitetaan yhdyskuntarakenteen laajentumissuunta.
Suunnittelumääräys:
Karhunmäen itäpuolella olevan alueen liittyminen viereiseen päätiehen tulee tapahtua eritasoliittymän
kautta ja rautatien poikki tapahtuva liikenne eritasossa rautatien kanssa. Ennen Iiksenvaaran-Iiksenniityn
alueen käytön ratkaisemista tulee selvittää mahdollisuudet kylämaisen asutuksen ja maisemallisesti
merkittävien peltoalueiden säilyttämiseen viljelykäytössä.
rk

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.

ma

pv

er1

nat

KESKUSTATOIMINTOJEN ALUE (c)

MELUALUE (me)
Merkinnällä osoitetaan laskennallinen Joensuun lentoaseman LDEN 55 dB:n melualue.
Suunnittelumääräys:
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ottaa huomioon melusta annetut ohjearvot. Alueelle ei tule
suunnitella sijoitettavaksi uusia asuinalueita, sairaaloita yms. laitoksia tai muita sellaisia toimintoja, jotka
ovat herkkiä melulle.

Kohdemerkinnällä osoitetaan seutukeskusten keskustat, joihin sijoittuu keskustahakuisia kaupan ja hallinnon
palveluja sekä asumista.
Suunnittelumääräys:
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota taajamakuvaan, keskusta-alueen
toimivuuteen ja liittymiseen muuhun taajamarakenteeseen.

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.

KESKUSTATOIMINTOJEN ALUE: YDINKAUPUNKISEUDUN ALAKESKUS (ca)
Kohdemerkinnällä osoitetaan Joensuun ydinkaupunkiseudun alakeskukset, joihin sijoittuu alueellisia yksityisiä
ja julkisia palveluja sekä asumista.
Suunnittelumääräys:
Alakeskukseen ei saa sijoittaa maankäyttö- ja rakennuslain 114§:ssä tarkoitettua vähittäiskaupan suurmyymälää.

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.

VÄHITTÄISKAUPAN SUURYKSIKKÖ (km, km-1, km-2)
Kohdemerkinnällä osoitetaan vähintään seudullista merkitystä omaavaa MRL:n 114 §:n tarkoittamaa
vähittäiskaupan suuryksikköä. Lisämerkinnöillä 1 ja 2 osoitetuille alueille on kohdennettu erityinen
suunnittelumääräys, joka koskee niiden toteuttamisen ajoitusta tarvittavien uusien liikennejärjestelyjen
johdosta.
Suunnittelumääräys:
Vähittäiskaupan suuryksiköiden toteuttamisen ajoittamisessa on otettava huomioon kaupunkiseudun palvelurakenteen tasapainoinen kehittäminen siten, ettei palvelutarjonnassa aiheudu alueellisia tai eri väestöryhmiä
koskevia palvelujen saavutettavuuteen haitallisesti vaikuttavia muutoksia.
km-1 suunnittelumääräys:
Uuden suuryksikön toteuttamisen edellytyksenä on viereisen valtatien eritasoliittymään suunniteltujen uusien
liittymäjärjestelyjen toteuttaminen.
km-2 suunnittelumääräys:
Alueen toteuttaminen on ajoitettava siten, ettei suuryksikköä toteuteta ennen kuin viereiselle valtatielle
suunniteltu eritasoliittymä on rakennettu.

RAJAVYÖHYKEALUE (er1)
Merkinnällä osoitetaan rajavyöhykkelaissa 403/1947 säädetty rajavyöhyke.

NATURA 2000 -VERKOSTOON KUULUVA TAI EHDOTETTU ALUE
Merkinnällä osoitetaan Natura 2000 -verkostoon kuuluvat tai siihen ehdotetut alueet. Alueilla ja niiden Natura
suojeluarvoja koskevissa hankkeissa noudatetaan luonnonsuojelulain 65 ja 66 §:n säännöksiä.
KOSKIENSUOJELUALUE
Merkinnällä osoitetaan koskiensuojelulailla (35/1987) suojellut vesistöt.

v

VIRKISTYSKÄYTÖN KANNALTA TÄRKEÄ ALUE (v)
Virkistysalueen osa-aluemerkinnällä osoitetaan pääosin luonnonsuojelualueiden sisäisiä virkistyksen kannalta
tärkeitä alueita.
Suunnittelumääräys:
Yksityiskohtaisemmassa alueidenkäytön suunnittelussa on luotava edellytyksiä seudullisten virkistyskäytön
verkostojen toteutumiselle.

T

KAKSIAJORATAINEN PÄÄTIE TAI -KATU
Alueella on voimassa MRL:n 33§:n mukainen rakentamisrajoitus.
vt/kt
st

VALTATIE/KANTATIE (vt/kt)
Alueella on voimassa MRL:n 33§:n mukainen rakentamisrajoitus.
SEUTUTIE TAI PÄÄKATU (st)
Alueella on voimassa MRL:n 33§:n mukainen rakentamisrajoitus.

TP

YHDYSTIE
Alueella on voimassa MRL:n 33§:n mukainen rakentamisrajoitus.
ERITASOLIITTYMÄ
Alueella on voimassa MRL:n 33§:n mukainen rakentamisrajoitus.
LIITTYMÄ
Alueella on voimassa MRL:n 33§:n mukainen rakentamisrajoitus.
NYKYINEN TIE
UUSI TIE TAI TIELINJA
kt ->vt

TIELUOKKAMUUTOS
Alueella on voimassa MRL:n 33§:n mukainen rakentamisrajoitus.

vt ->yt

TIELUOKKAMUUTOS
Alueella on voimassa MRL:n 33§:n mukainen rakentamisrajoitus.

PÄÄRATA JA LIIKENNEPAIKKA
Alueella on voimassa MRL:n 33§:n mukainen rakentamisrajoitus.
MATKAKESKUS
Alueella on voimassa MRL:n 33§:n mukainen rakentamisrajoitus.

LS

LENTOLIIKENTEEN ALUE (LL)
Merkinnällä osoitetaan kansainvälinen lentoliikenteen alue. Alueella on voimassa MRL:n 33§:n
mukainen rakentamisrajoitus.
LENTOPAIKKA
Merkinnällä osoitetaan maakunnallista/seudullista tarvetta palvelevat lentopaikat. Alueella on voimassa
MRL:n 33§:n mukainen rakentamisrajoitus.

SATAMA-ALUE (LS)
Merkinnällä osoitetaan syväsatama-alueet. Alueella on voimassa MRL:n 33§:n mukainen rakentamisrajoitus.
SATAMA-ALUE (LS1, LS1-v)
Merkinnällä osoitetaan henkilöliikenteen satamat. Lisämerkintä v osoittaa sataman olevan myös
veneliikenteen vierasvenesatama. Alueella on voimassa MRL:n 33§:n mukainen rakentamisrajoitus.
SATAMA-ALUE (LS2)
Merkinnällä osoitetaan puutavaran vesikuljetusten lastaus- ja pudotuspaikat ja niihin liittyvät vesialueet.
Alueella on voimassa MRL:n 33§:n mukainen rakentamisrajoitus.
SYVÄVÄYLÄ
Kulkusyvyys = 4,2 m. Alueella on voimassa MRL:n 33§:n mukainen rakentamisrajoitus.

sr

LAIVAVÄYLÄ
Väyläsyvyys >= 2,4 m. Alueella on voimassa MRL:n 33§:n mukainen rakentamisrajoitus.
A

TAAJAMATOIMINTOJEN ALUE (A)
Aluevarausmerkinnällä osoitetaan taajamatoimintojen aluetta, jolla on yhdyskuntarakenteen kehittämisen
kannalta vähintään seudullista merkitystä ja jonka suunnittelussa tulee ottaa huomioon ylikunnalliset aluetarpeet. Merkintään sisältyy mm. yksityiskohtaista suunnittelua edellyttävät asumisen, palvelujen, merkittäviä
ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuus- ja työpaikka-alueiden sekä muiden taajamatoimintojen
sijoittumis- ja laajentumisalueet. Merkintä pitää sisällään myös taajaman sisäistä käyttöä palvelevat liikenneväylät, virkistysalueet ja -yhteydet, yhdyskuntateknisen huollon alueet, muut erityisalueet sekä paikalliset
suojelualueet.
Suunnittelumääräys:
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ottaa huomioon taajaman erityispiirteet ja edistää yhdyskuntarakenteen eheytymistä sekä keskusta-alueen kehittämistä taajaman toiminnalliseksi ja taajamakuvaltaan
selkeäksi kokonaisuudeksi sekä kiinnittää huomiota taajamakuvaan ja taajaman sisäisen viherverkoston,
arvokkaan kulttuuriympäristön ominaispiirteiden sekä luonnonympäristön ja rakennetun ympäristön kohteiden
erityisarvojen säilyttämiseen. Pyhäselän järven rantaalueelle tulee turvata yhtenäinen virkistysreittiyhteys.
Laajennusalueiden suunnittelussa tulee ottaa huomioon taloudellisuus, palvelujen saavutettavuus, kevyen
liikenteen sekä joukkoliikenteen toimintamahdollisuudet.
TAAJAMATOIMINTOJEN ALUE (a)
Kohdemerkinnällä osoitetaan aluerakenteen kannalta tärkeätä muuta taajamatoimintojen aluetta, jotka toimivat lähialueensa kaupallisten ja julkisten palveluiden keskuksena, mutta joiden odotettavissa olevan rakentamisen ohjaaminen ei edellytä merkittävää uusien laajennusalueiden osoittamista. Merkintään sisältyy mm.
asumisen, palvelujen ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuus- ja työpaikkatoimintojen alueita sekä
muita taajamatoimintoja. Merkintä sisältää myös taajaman sisäistä käyttöä palvelevat liikenneväylät, virkistysalueet ja -yhteydet, yhdyskuntateknisen huollon alueet, muut erityisalueet sekä paikalliset suojelualueet.
Suunnittelumääräys:
Yksityiskohtaisessa suunnittelussa tulee edistää taajamarakenteen eheytymistä sekä kiinnittää huomiota
taajaman sisäisen viherverkoston muodostamiseen ja kulttuuriympäristön ja -kohteiden ominaispiirteiden
säilymiseen.

PÄÄSÄHKÖLINJAN 110 kV YHTEYSTARVE
Merkinnällä osoitetaan 110 kV:n pääsähkölinjan yhteystarpeet.

OHJEELLINEN PÄÄSÄHKÖLINJA 400 kV
Merkinnällä osoitetaan 400 kV:n pääsähkölinjan varaus. Alueella on voimassa MRL:n 33 §:n mukainen
rakentamisrajoitus.
EK

TYÖPAIKKA-ALUE (TP, TP-e, TP-1, TP-2)
Aluevarausmerkinnällä osoitetaan aluerakenteen kannalta merkittävää työpaikka-aluetta, jolla on vähintään
seudullista merkitystä. Alue on tarkoitettu pääasiassa ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien tuotanto-,
varasto- ja tilaa vievän kaupan ja muiden palvelujen alueeksi. Lisämerkinnällä -e on osoitettu alueet, joille
voidaan sijoittaa vähäisessä määrin erikoiskaupan suuryksiköitä ja lisämerkinnällä -1 alueita, joiden käyttöönoton edellytyksenä on valtatie 6:n ohitustien ja eritasoliittymän rakentaminen.
Suunnittelumääräys:
Alueelle ei saa suunnitella sellaisia työpaikkatoimintoja, joilla on merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia
lähialueille.
Lisämerkinnällä -e osoitetuille alueille voidaan sijoittaa vähäisessä määrin erikoiskaupan suuryksiköitä. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee tarkemmin osoittaa suuryksiköiden sijainti ottaen erityisesti huomioon
toimivat liikennejärjestelyt ja toiminnan sopeutuminen lähialueen muuhun maankäyttöön.
Lisämerkinnällä -1 osoitettujen alueiden toteuttamisen ajoittaminen on suunniteltava siten, ettei niitä toteuteta
ennen kuin valtatie 6:n ohitustie ja Reijolan eritasoliittymä on rakennettu. Alueen tarkempi suunnittelu on tarkoitettu perustuvan yksityiskohtaisempaan kaavaan.
Lisämerkinnällä -2 osoitettujen alueiden suunnittelussa tulee ottaa huomioon pohjavesien suojelu niiltä osin
kun ne sijaitsevan maakuntakaavassa osoitetuille pohjavesialueilla.

KYLÄALUE (at, 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.
Suunnittemääräys:
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.
RAKENNUSSUOJELUKOHDE (sr)
Merkinnällä osoitetaan rakennussuojelulain nojalla suojeltuja tai maankäyttö- ja rakennuslain nojalla
suojeltuja tai suojeltavaksi tarkoitettuja kohteita.
Suunnittelumääräys:
Alueen suunnittelussa ja käytössä on otettava huomioon kulttuuriympäristön kokonaisuus ja erityispiirteet
sekä edistettävä niiden säilymistä.
Rakentamismääräys:
Alueen rakentaminen tulee sopeuttaa alueen kulttuuriperintöön ja erityispiirteisiin.
KIINTEÄ MUINAISJÄÄNNÖS
Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti merkittävät muinaismuistokohteet.
KIINTEÄ MUINAISJÄÄNNÖS
Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti merkittävät muinaismuistokohteet.

MY

EJ

MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE, JOLLA ON ERITYISIÄ YMPÄRISTÖARVOJA, ARVOKAS
GEOLOGINEN MUODOSTUMA TAI MAA-AINESLAIN TARKOITTAMA KAUNIS MAISEMA (MY, MY-hs)
Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti (MY-hs) ja maakunnallisesti (MY) merkittäviä geologian ja maisemansuojelun alueita, joiden perustana on arvokas harjumuodostuma. Alueella on voimassa MRL:n 33 §:n mukainen
rakentamisrajoitus. Aluevarauksesta ei aiheudu metsänhoidollisia rajoituksia.
Suunnittelumääräys:
Alueen käytön suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota alueen maisemapiirteisiin ja geologisiin
ominaisuuksiin. Alueelle ei tule suunnitella mittavaa maa-ainesten ottoa.
JÄTTEENKÄSITTELYALUE (EJ, ej)
Merkinnällä osoitetaan seudulliset jätteenkäsittelyalueet. Alueilla on voimassa MRL:n 33 §:n mukainen
rakentamisrajoitus.
Rakentamismääräys:
Alueelle ei saa sijoittaa tai rakentaa muita kuin jätteiden käsittelyyn ja hyödyntämiseen liittyviä rakennuksia
ja rakenteita.
Suunnittelumääräys:
Jätteenkäsittelyalueen ympärille tulee jättää riittävä suoja-alue ympäristöhaittojen vähentämiseksi. Jätteiden
käsittelyssä ja alueen muussa järjestelyssä on erityistä huomiota kiinnitettävä ympäristönsuojeluun.
ENERGIAHUOLLON ALUE (en)
Merkinnällä osoitetaan energiaverkostoon liittyviä voimalaitoksia sekä muuntamoita. Alueella on voimassa
MRL:n 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus.

KAIVOSALUEET (EK)
Merkinnällä osoitetaan kaivospiirialueita, joilla on kaivostoimintaa tai joilla kaivostoiminnan edellytykset on
selvitetty. Alueella on voimassa MRL:n 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus.
Suunnittelumääräys:
Alueiden käytön suunnittelussa tulee erityisesti ottaa huomioon ympäröivä vesi- ja kulttuurimaisema.

EP

PUOLUSTUSVOIMIEN JA RAJAVARTIOSTON ALUE (EP)
Merkinnällä osoitetaan puolustusvoimien ja rajavartioston toiminnan kannalta tarpeelliset alueet. Alueella on
voimassa MRL:n 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus.

E1

MOOTTORIRATA-ALUE (E1, e1)
Merkinnällä osoitetaan moottoriurheilun samoin kuin ajo-opetuksen kannalta seudullisesti ja maakunnallisesti
tärkeät alueet. Alueella on voimassa MRL:n 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus.
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TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE (T, t, t-1)
Merkinnällä osoitetaan aluerakenteen kannalta merkittävää teollisuus- ja varastoaluetta, jolla on vähintään
seudullista merkitystä. Alue on tarkoitettu pääasiassa tuotannollista toimintaa varten.
Suunnittelumääräys:
Alue on suunniteltava siten, että merkittävät ympäristölle aiheutuvat häiriöt estetään.
Lisämerkinnällä -1 osoitettujen alueiden suunnittelussa tulee ottaa huomioon pohjavesien suojelu.

TYÖPAIKKA-ALUE (t)
Kohdemerkinnällä osoitetaan yhdyskuntarakenteen kannalta muuta merkittävää työpaikka-aluetta, jolla
vähintään seudullista tai paikallista merkitystä sen toiminnan laajuuden tai sijainnin vuoksi. Alue on tarkoitettu
pääasiassa ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien tuotanto-, varasto- ja tilaa vievän kaupan ja muiden
palvelujen alueeksi.
Suunnittelumääräys:
Alueelle ei saa suunnitella sellaisia työpaikkatoimintoja, joilla on merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia
lähialueille.

NOPEAN JUNALIIKENTEEN RATA
Alueella on voimassa MRL:n 33§:n mukainen rakentamisrajoitus.

LL

PÄÄSÄHKÖLINJA 110 kV
Merkinnällä osoitetaan 110 kV:n pääsähkölinjat. Alueella on voimassa MRL:n 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus.

PALVELUJEN JA HALLINNON ALUE (p)
Kohdemerkinnällä osoitetaan Joensuun ydinkaupunkiseudulla vähintään maakunnallisesti merkittäviä
julkisten ja yksityisten hallinnon-, opetus-, sivistys-, tutkimus-, terveydenhuollon-, sosiaalitoimen ja
vapaa-ajan palvelujen alueita sekä sen ulkopuolella olevia, muusta yhdyskuntarakenteesta
erillään sijaitsevia seudullisesti merkittäviä julkisten tai yksityisten palvelujen ja hallinnon alueita, jotka
eivät sisälly taajamatointojen alueisiin.

Aluevaraus-, kohde- ja viivamerkinnät

VALTAKUNNALLISESTI MERKITTÄVÄ RUNKOTIE
Alueella on voimassa MRL:n 33§:n mukainen rakentamisrajoitus.

JOENSUUN KESKUSTATOIMINTOJEN ALUE (C)
Aluevarausmerkinnällä osoitetaan Joensuun ydinkeskusta, jolle sijoittuu keskustahakuisia erikoiskaupan ja
hallinnon palveluja sekä asumista.
Suunnittelumääräys:
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee luoda edellytykset korkeatasoisen ja vetovoimaisen keskustaalueen kehittämiselle sekä kansainvälisten, ylimaakunnallisten ja maakunnallisten toimintojen ja monipuolisen erikoiskaupan palvelujen sijoittamiselle. Suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota alueen
liikennejärjestelyihin ja julkisen liikenteen toimintaedellytyksiin sekä alueen liittymiseen muuhun kaupunkirakenteeseen.

LUONNONSUOJELUALUE (SL, SL-v)
Merkinnällä osoitetaan luonnonsuojelulain nojalla suojeltuja tai suojeltavaksi tarkoitettuja alueita, jotka ovat
valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai seudullisesti merkittäviä. Alueet sisältävät valtakunnallisten luonnonsuojeluohjelmien kohteet. Alueella on voimassa MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus.Lisämerkinnällä v
on osoitettu luonnonsuojelualueita, joiden virkistyskäytöllä nähdään olevan seudullista ja maakunnallista
merkittävyyttä.
SL-v suunnittelumääräys:
Hoito- ja käyttösuunnitelmissa tulee kiinnittää erityistä huomiota virkistyskäytön ja suojelun yhteensovittamiseen sekä luotava edellytykset seudullisten virkistysreittien toteutumiselle.
Suojelumääräys:
Alueella ei saa suorittaa sellaisia toimenpiteitä, jotka saattavat vaarantaa alueen suojeluarvoja. Suojelumääräys
on voimassa, kunnes alue on muodostettu luonnonsuojelulain mukaiseksi luonnonsuojelualueeksi, kuitenkin
enintään 5 vuotta kaavan voimaan tulosta.
SUOJELUALUE (S)
Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti tai seudullisesti merkittäviä luontoalueita, joiden suojeluarvot on
selvitetty seutukaavoituksen luontoselvityksissä. Alueilla on voimassa MRL 33 §:n mukainen
rakentamisrajoitus.
Suunnittelumääräys:
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ratkaistaan alueen suojelun toteuttamistavat.
Suojelumääräys:
Alueella ei saa suorittaa sellaisia toimenpiteitä, jotka saattavat turmella alueen suojeluperusteen mukaisia
suojeluarvoja. Ennen rakentamista tai vallitsevia maaperäolosuhteita muuttaviin toimenpiteisiin ryhtymistä
on ympäristöviranomaisille varattava mahdollisuus lausunnon antamiseen.

RANTARAKENTAMISEN SOLMUKOHTA (ra)
Kohdemerkinnällä osoitetaan Pohjois-Karjalan suurvesistöalueiden rantojen käytön toiminnalliset solmukohdat, joilla tarkoitetaan tiiviimmän vapaa-ajan ja ympärivuotisen asumisen, eri elinkeinotoimintojen ja
muun vapaa-ajan toimintojen kehitettäviä kohteita.
Suunnittelumääräys:
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota luonnonympäristön kestävään käyttöön, vesihuollon järjestämiseen sekä rakentamisen soveltumiseen maisemaan. Rantarakentamisen mitoitus voi solmukohdissa olla muita ranta-alueita suurempi kuitenkin siten, että noin 50 % muunnetusta
rantaviivasta on rakennettua ja noin 50 % vapaata rantaviivaa. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon, että alueelle
jätetään riittävän suuret yhtenäiset ranta-alueet vapaaksi siten, että se mahdollistaa yleisen virkistäytymisen ja
vesistölle pääsyn. Eri elinkeinotoimintoihin suuntautuneissa solmukohdissa elinkeinotoiminnan kehittämisen
mahdollisuudet on erityisesti otettava huomioon.
ra -kohdemerkinnän ohjeellinen enimmäisulottuvuus kohdemerkinnän keskipisteestä on noin 3 kilometriä
suurvesistöillä (rk) ja noin 5 kilometriä Koillisen luontovyöhykkeen alueella (rk-1).
RM
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MATKAILUPALVELUJEN ALUE (RM)
Matkailupalvelujen aluevarausmerkinnällä osoitetaan maakunnallisesti ja valtakunnallisesti merkittävien
matkailukeskusten ydinalueita, joihin sijoittuu hotellitason rakentamista ja muita matkailupalveluita.
Suunnittelumääräys:
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota matkailullisesti vetovoimaisen
keskuksen muodostamiseen sekä ottaa huomioon eri toimintojen ja rakentamisen sopeuttaminen
ympäristöön.
MATKAILUPALVELUJEN KOHDE
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 ottaen huomioon eri toimintojen ja rakentamisen sopeuttaminen
ympäristöön.
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VIRKISTYSALUE (V)
Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti ja seudullisesti merkittäviä, viherverkon kannalta erityisen
tärkeitä ulkoilu-, retkeily- ja virkistysalueita. Maakuntakaavan yleispiirteisyydestä johtuen virkistysalueilla
voi sijaita olemassa olevia asuin- ja vapaa-ajan asuntorakennuspaikkoja. Alueilla on voimassa MRL:n 33 §:n
mukainen rakentamisrajoitus.
Suunnittelumääräys:
Alueen maankäyttöä suunniteltaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota alueen virkistyskäytön kehittämiseen ja ympäristöarvojen säilymiseen viherverkon kokonaisuus huomioiden. Yksityiskohtaisemmassa
alueidenkäytön suunnittelussa on luotava edellytyksiä seudullisten virkistyskäytön verkostojen
toteutumiselle.
MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE, JOLLA ON ERITYISTÄ ULKOILUN OHJAAMISTARVETTA (MU)
Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti ja seudullisesti ulkoilun kannalta tärkeitä maa- ja matsätalousvaltaisia alueita. Alueelle on tarkoitus sijoittaa ulkoilun ohjaamistarpeen vuoksi polkuja tai ulkoilureittejä
levähdys- ja muine tukialueineen.
Suunnittelumääräys:
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ottaa huomioon alueen maisema- ja ympäristöarvot sekä
ulkoilutoimintojen järjestämismahdollisuudet.
VIRKISTYSKOHDE
Merkinnällä osoitetaan vähintään seudullisesti merkittäviä virkistyksen ja/tai luontomatkailun kannalta
sekä olemassa olevia että kehitettäviä kohteita. Virkistyskohteilla on voimassa MRL:n 33 §:n mukainen
rakentamisrajoitus.
Suunnittelumääräys:
Alueen maankäyttöä suunniteltaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota alueen virkistyskäytön ja luontomatkailun kehittämiseen sekä ympäristöarvojen säilymiseen. Kohteiden suunnittelussa tulee erityisesti
ottaa huomioon alueen liittyminen maakunnalliseen ulkoilureittiverkostoon.

VIERASVENESATAMA
Merkinnällä osoitetaan vesimatkailuverkoston kehittämisen kannalta merkittävät, maakunnallista ja koko
Vuoksen vesistöalueen matkailua palvelevat, nykyiset tai kehitettävät vierasvenesatamat.
ULKOILUREITTI
Ohjeellisella ulkoilureittimerkinnällä osoitetaan maakunnallisesti tärkeä vaellusreittikokonaisuus Karjalan
Kierros, joka on osa kansainvälistä E10 Euroopan kaukovaellusreittiä. Merkinnällä on osoitettu sekä
olemassa olevat että kehitettävät reittiyhteydet.

MELONTAREITTI
Merkinnällä osoitetaan ohjeellisesti maakunnallisesti tärkeät luokitellut ja rakennetut sekä kehitteillä olevat
melontaan erinomaisesti soveltuvat jokivesistöt.

MOOTTORIKELKKAILUREITTI
Merkinnällä osoitetaan ohjeelliset olemassa olevat ja suunnitellut moottorikelkkailun maakunnalliset runkoreitistöt. Reitit voidaan perustaa joko maanomistajasopimuksilla tai maastoliikennelaissa säädetyllä tavalla.
Suunnittelumääräys:
Moottorikelkkareitit tulee ohjata kulkemaan siten, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa asutukselle ja luonnonympäristölle. Yksityiskohtaisempi suunnittelu tulee tehdä yhteistyössä maanomistajien
ja viranomaisten kanssa. Suunnittelussa tulee lisäksi ottaa huomioon ympäristövaikutukset.

