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 Kuva 1 Alueen yleissijainti 

 

 Kuva 2 Alueen yleissijainti satelliittikuvalla 

 

 

Kuvat: Kimmo Mustonen 4.6.2011, 26.9.2012 ja 10.6.2013, viistokuvat Hannu Vallas 29.6.2011 
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2.1 Kaavaprosessin vaiheet 

Kaavan laatiminen on lähtenyt liikkeelle UPM-Kymmene Oyj:n aloitteesta keväällä 
2011. 
 
Kaavan luonnostelu alkoi loppuvuonna 2011 maastokäyntien ja luontoselvitysten teon 
jälkeen ja maastokartan tultua käyttöön. 
 
Kaavan vireilletuloilmoitus on julkaistu 17.2.2012. Kaavan osallistumis- ja arviointi-
suunnitelma on nähtävillä em. päivästä alkaen ja kaavan valmisteluaineisto oli nähtä-
villä 17.2.-8.3.2012.  
 
Kaavaehdotus oli nähtävillä MRA27 § mukaisesti 27.5.-26.6.2013. Tekninen lauta-
kunta päätti 2.12.2015 § 100 asettaa kaavaehdotuksen uudelleen nähtäville maan-
omistajien esittämässä muodossa. Ehdotus on nähtävillä 21.12.2015-19.2.2016. 
 
Tekninen lautakunta … 201… § … ja kaupunginhallitus … 201… § … esittivät ….. 
Lieksan kaupunginvaltuusto ….… 201… § …. 
 

2.2. Asemakaava 

Kaava koskee n. 447 ha aluetta. Alueeseen kuuluu mm. Pyytöjärven, Koivaksen, 
Mäntyjärven, Kasarmi-Valkean, Pitkä-Hukan ja Petronjärven sekä useiden muiden 
pienempien järvien ja lampien rantaa. Patvinsuon kansallispuisto on alueen itäpuolel-
la. Alue sopii maastonsa, puustonsa, vaihtelevuutensa ja muiden ominaisuuksien 
johdosta erinomaisesti lomarakentamiseen. 
 

2.3. Asemakaavan toteuttaminen 

Maanomistajat vastaavat kaavan toteuttamisesta rakentamisen osalta. Pohjois-
Karjalan Sähkö Oy vastaa sähköhuollosta. Vesi- ja viemärihuolto hoidetaan raken-
nuspaikka- tai aluekohtaisesti. Alueen toteuttaminen alkaa välittömästi kaavan tultua 
hyväksytyksi, koska UPM:llä on tarkoitus laatia kaavoja vain välitöntä toteuttamista ja 
myyntiä varten. Maailman laajuinen ja valtakunnallinen taloudellinen tilanne saattavat 
vaikuttaa toteutumisaikatauluun. 
 

 

Kuva 3 Pieni hiekkaranta Mäntyjärven länsiosassa 
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Kuva 4 Alueen osien sijainti 
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3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus 
 

Alue on erittäin hyvin lomarakentamiseen soveltuvaa pinnanmuodostukseltaan vaih-
televaa maastoa, jota elävöittävät vaihteleva puusto, suoalueet, mäenharjanteet, mo-
nimuotoiset järvet, lammet ja purot jne. Alue käsittää useiden vesistöjen rantaa. 
 

 

Kuva 5 Kasarminiemi 

3.1.2 Luonnonympäristö 
 

 Metsäalueet ovat pääosiltaan mäntyvaltaista, tuoretta tai kuivahkoa kangasta. Puusto 
on paikoin yli 20 m korkeaa. Seassa kasvaa jonkin verran ranta-alueilla ja sekapuuna 
koivua, haapaa, leppää jne. Suoalueita ei kovin paljon kaava-alueella ole. Rannat 
ovat rakennuskelpoisuudeltaan pääosin erinomaisia tai hyviä. Luonto-oloista on ke-
sällä 2011 tehty erillinen selvitys. 

  
 Korkeuserot vaihtelevat alueen eteläosassa sijaitsevan Pyytöjärven n. 153,7 m tasos-

ta pohjoisosassa olevan Petronjärven lounaispuolella olevan mäenharjanteen n. 200 
m tasoon. Rinteet ovat varsin tasaisesti nousevia. Avokallioita ei juuri ole näkyvissä. 
Kaava-alueen ja sen lähialueiden korkeusvyöhykkeet on esitetty liitekartoilla. 
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 Kuva 6 Koko kaava-alueen ja sen ympäristön korkeustasot 

  

 Kuva 7 Länsiosan Petronjärven korkeustasot 
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 Kuva 8 Keskiosan Mäntyjärven ym. korkeustasot 
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 Kuva 9 Itäosan Pyytöjärven ym. korkeustasot 

 

 Kuva 10 Harjualue Kasarmi-Valkean ja Pikku-Hukan välissä 
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 Kuva 11 Alueen pinnanmuodostusta kuvaava rinnevalovarjoste 

 Mäntyjärven itäpuolella on pohjavesialue, jonka kartta on ohessa. Se on osittain kaa-
va-alueella. 

 

  

 Kuva 12 Pohjavesialueen rajaus 
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 Vesistöjen vesi on erittäin puhdasta. Alueella ei ole maataloutta ja metsäojitusten 
määrä on ollut varsin vähäinen. Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämän Suomen 
järvia koskevan tietokannan, Järviwikin, tiedot suurimmista järvistä ovat ohessa. 
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 Kuva 13 Suurimpien järvien järviwikissä olevat tiedot 

 Luonnonympäristöä on kuvattu selostuksen valokuvilla ja kartoilla sekä erillisessä 
luontoselvityksessä vuodelta 2011, joka on liitteenä. Selvitystä on täydennetty lausun-
tojen ja viranomaisneuvottelun toteamusten johdosta 2014-2015. 
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Kuva 14 Pieni Kuikka 

  

 Kuva 15 Majava pesii monissa järvien välisissä puroissa 

3.1.3 Rakennettu ympäristö 
 

UPM:n omistuksessa oleva alue on rakentamaton lukuun ottamatta yhtä lomaraken-
nusta Kasarmi-Valkean ja Talvi-Valkean välisellä kannaksella. Alueen läpi menee 
useita metsäautoteitä. Alueella ei ole sähkönjakeluverkkoa. Pohjakarttana käytetään 
maastokarttaa ja se on alueen osalta ajantasalla. 
 

 

Kuva 16 UPM:n maja 
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Kuva 17 Vasemmalla UPM:n Esko Venejärvi, Ahti Laakso, Juha Rissanen ja Reijo Turunen katsel-
muksella 10.6.2013. Oikealla alkukesän orastavaa vihreyttä majalla 

3.1.4 Maanomistus 
 

TILA   OMISTAJA   
 Mäntyjärvi 20:2 (422-427-20-2) UPM-Kymmene Oyj  
 Korpela 8:7 (422-427-8-7)  Maija Ikonen 
 Lippi 18:1 (422-427-18-1)  Antti Juntunen 
 

 

Kuva 18 Kaavassa mukana olevan yksityisen maata Suuri-Kuikan eteläpuolella 

3.1.5 Muinaismuistot 
 

Kaavoitusta varten on tehty muinaismuistoselvitys, FT Samuel Vaneechout. Raportti 
on kokonaisuudessaan liitteenä. Ohessa on yhteenveto sen tuloksista. 

 

Lieksa – Mäntyjärven ranta-asemakaavan muinaisjäännösselvitys 
Kesäkuu 2012, tarkennus 2014 

 
FT Samuel Vaneeckhout 

 
Tämän selvityksen aikana löydettiin useita aiemmin tuntemattomia muinaisjäännöksiä 
ja historiallisia kohteita. Mäntyjärven pohjoisrannalta löytyi kivikautinen asuinpaikka. 
Pyytöjärven rannnoilla sijaitsee kaksi löytöpaikkaa (kvartsi-iskoksia) päätehakkuualu-
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eilla ja historiallisen asuinpaikan jäännöksiä. Sen lisäksi löytyi kaksi pyyntikuoppa-
kohdetta, kuoppajäännöksiä ja historiallisia kohteita (mm. rajapyykki). 

  

3.2. Suunnittelutilanne 

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 
 

Pohjois-Karjalan maakuntakaava on maakuntavaltuuston hyväksymä 21.11.2005. 
Valtioneuvosto on vahvistanut päätöksen eräillä tarkistuksilla 27.12.2007. Ote kaa-
vasta on ohessa. Tässä 1. vaiheen maakuntakaavassa aluetta koskee pohjavesialu-
een merkintä (pv) ja sen itäosa on biosfäärialuetta (vihreä katkoviiva). Lähellä on mm. 
luonnonsuojelualue (SL), puolustusvoimien ja rajavartioston alue (EP) ja rantojen 
käytön kehittämisen kohdealue (rk-1). Ote maakuntakaavasta on ohessa. 
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Kuva 19 Ote maakuntakaavasta tärkeimpine merkintöineen, jotka koskevat aluetta tai 
sen lähistöä 

Maakuntavaltuusto on 5.4.2009 hyväksynyt ja Ympäristöministeriö 10.6.2010 vahvis-
tanut maakuntakaavan täydennyksen. Siinä on käsitelty luonnonvaroja ja luontoarvo-
ja (sorat, harjut, turvetuotanto ja suot), erityistoimintojen alueita (energiahuolto, am-
pumaradat ja melualueet), muinaisjäännöskohteita ja muutoksia 1. vaiheeseen ja 
seutukaavoihin. Tässä 2. vaiheen maakuntakaavassa kaava-alueelle ei ole varauk-
sia. Sen lähellä on kuitenkin ampumarata-alue (ea) melualueineen (me-1). Ote tästä 
kaavasta on ohessa. 

 

Kuva 20 Ote maakuntakaavan 2. vaiheesta 

 
Maakuntavaltuusto on 3.6.2013 hyväksynyt Pohjois-Karjalan maakuntakaavan kol-
mannen vaiheen, jonka Ympäristöministeriö vahvisti 5.3.2014. Siinä on käsitelty kal-
liokiviaineksen ottoa, arvokkaita kallioita, rakennusperintöä, tuulivoimaa, polkupyörä-
reittejä, puolustusvoimien varasto-, harjoitus- ja ampuma-alueiden suojavyöhykkeitä, 
teollisuusmineraalien ja malmien esiintymisalueita sekä näistä johtuvia tarkistuksia 1. 
ja 2. vaiheisiin. Alueelle ei kohdistu merkintöjä. Kaakkoispuolella on ampuma-alue. 
Ote kaavasta on ohessa. 
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Kuva 21 Ote 3. vaiheen maakuntakaavasta 

Neljännen vaiheen kaavaehdotus on ollut nähtävillä 2.2.-6.3.2015 ja tavoitteena on, 
että se olisi maakuntavaltuuston hyväksymä 15.6.2015. Siinä on käsitelty vähittäis-
kaupan suuryksiköitä, keskusverkkoa, taajamatoimintojen alueita ja yksittäisiä teolli-
suus- ja työpaikkatoimintojen alueita. Ranta-asemakaava-aluetta eivät varaukset 
koske. Ote kaavasta on ohessa. 
 

 

Kuva 22 Ote 4. vaiheen maakuntakaavan ehdotuksesta 

Alueelle ei ole laadittu tai suunnitteilla yleiskaavoja. 
 
Lähialueella ei ole muita ranta-asemakaavoja.  

 
 Lieksan ja Nurmeksen rakennusjärjestys on hyväksytty Lieksan kaupunginvaltuus-

tossa 30.1.2012 ja Nurmeksen kaupunginvaltuustossa 26.1.2012. 
 
 Alue ei ole rakennuskiellossa. 
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Pohjakarttana käytetään maastokarttaa mittakaavassa 1:5000, jonka oikeellisuus on 
tarkistettu maastokäynneillä, ilmakuvilta jne. Rajat ovat NKRK:n mukaisia. Huonot ra-
jamerkit on mitattu, jos ne on löydetty ja niillä on kaavoituksen kannalta merkitystä. 
Pohjakartan on kaupungin mittausteknikko Jarmo Saraniemi hyväksynyt 20.2.2013. 

  

4.1. Asemakaavan suunnittelun tarve 

Alue on käytännössä rakentamaton ja pääasiassa yhden omistajan omistuksessa 
oleva usean vesistön rantaa sisältävä alue. Rakentamisen käynnistäminen poik-
keamisluvilla ei ole järkevää. Alueen maankäyttö on syytä suunnitella laajana koko-
naisuutena. 

 

 

Kuva 23 Nevalanniemen länsirantaa 

   

Kuva 24 Kasarmi-Valkeaa alkukesän ilta-auringossa 

4.2. Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 

Kaavan laatiminen on lähtenyt liikkeelle maanomistajan aloitteesta kaavoittajalle toi-
mitetulla tarjouspyynnöllä huhtikuussa 2011. Työt käynnistettiin luontoselvityksillä ja 
maastokäynneillä toukokuussa 2011. Myös ensimmäiset neuvottelut kaupungin 
kanssa suoritettiin silloin. 
 
Kaavan luonnostelu alkoi vuoden 2011 lopulla maastokartta-aineiston tultua käyttöön.  
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4.3. Osallistuminen ja yhteistyö 

 
4.3.1. Osalliset 

 
Osallisia ovat ainakin seuraavat tahot: 
-  maanomistajat ja asukkaat 

kaava-alueen ja lähialueiden maanomistajat  
lähialueiden asukkaat ja loma-asukkaat 
matkailijat, retkeilijät, kalastajat, veneilijät, hiihtäjät jne 

- kaupungin hallintokunnat 
maankäyttö 
rakennusvalvonta 
ympäristötoimi 
tekninen toimi 
elinkeinotoimi 

- yhdyskuntatekniikka 
Pohjois-Karjalan Sähkö Oy 

- viranomaiset 
Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset 

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 
Museovirasto 
Pohjois-Karjalan pelastusliikelaitos  
Metsäkeskus Pohjois-Karjala 

- lieksalaiset ja alueelliset seurat ja yhdistykset 
 

4.3.2. Vireilletulo 
 

Uuden maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on 
alun perin päivätty 16.1.2011 ja se oli nähtävillä 17.2.2012 alkaen. Suunnitelma on 
selostuksen liitteenä ja sitä on täydennetty ja pidetty ajan tasalla työn kuluessa. 
 
4.3.3. Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 

 
Kaavan valmisteluaineisto eli kaavaluonnos oli nähtävillä 17.2.-8.3.2012. Mielipi-
teissä ja lausunnoissa todettiin seuraavaa täydennettynä kaavanlaatijan vastineella: 
 

Lausunnot: 
- Luonnonsuojelun tarkastaja Ari Lyytikäinen Pohjois-Karjalan ELY –keskuksen ”Ympäristö ja luonnonvarat” –

vastuualueelta sähköpostissa 22.2.2012 toteaa luontoselvityksen ja linnustoselvityksen näyttävän olevan huolel-
lisesti ja asiantuntevasti tehty. Alueelle ominaista lajistoa ja luontotyyppejä on tunnistettu ja merkitystä arvioitu 
suunnittelun kannalta. Puutteena on, että Mäntyjärvenkankaan ja Hukkasärkän luonnon- ja maisemansuojelun 
kannalta arvokas harjualue tulee merkitä esim. MY- ja ge –merkinnällä. Mäntyjärvenkangas on myös veden-
hankintaan soveltuvaa pohjavesialuetta, mikä tulee merkitä kaavakarttaan. Pyytöjärveen laskeva Pyytöjoki ja 
siitä lähtevä Hiienjoki ovat P-K ympäristökeskuksen tutkimia luonnonsuojelullisesti ja kalataloudellisesti arvok-
kaita pienvesiä, joille luo –merkintä lienee sopiva. Lajien uhanalaisuuden tarkastelussa tulee käyttää uusinta, 
2010 luokitusta. Alueen rajan kaakkois- ja luoteispuolella on kaksi kaakkurin pesimäpaikkaa, joten havaitut 
kaakkurit ovat voineet olla näiden paikkojen lintuja. Mitoitusta tulee tarkastella kriittisesti, 5-6 rp / km on suuri täl-
laisille pienille, luonnonympäristöltään ja maisemaltaan herkille erämaajärville. 

o mainitut MY-, ge-, luo- ym. varaukset ovat suurelta osaltaan jo kaavaluonnoksessa mukana. Kaavassa 
on monenlaisia luonto- ja maisematekijöitä huomioon ottavia merkintöjä. Niitä voidaan täsmentää 

- Museovirasto 22.2.2012 ilmoittaa, ettei voi osallistua 24.2.2012 pidettävään neuvotteluun. Osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelmaa ei ole toimitettu. Muinaismuistolain mukaan on selvitettävä suunnitelman vaikutus kiinteisiin 
muinaisjäännöksiin. Arkeologinen inventointi on tehtävä. Pohjois-Karjalan museo ei ole viranomainen, joten se 
tulee poistaa kohdasta 4.3.1. Rakennusperinnön johdosta ei ole huomautettavaa 

o oas on ollut kaavaselostuksen lopussa. Arkeologinen inventointi on tehty kesällä 2012 ja se otetaan eh-
dotuksen laadinnassa huomioon. P-K museo poistetaan viranomaisten joukosta 

- Pohjois-Karjalan maakuntaliiton lausunnon 2.3.2012 mukaan maakuntakaavan 1. vaiheen mukaan suunnittelu-
alueen itäosa on biosfäärialuetta ja lisäksi pohjavesialuetta. Toimenpiteet on suunniteltava siten, etteivät ne 
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vaaranna pohjaveden laatua tai määrää. Maakuntakaavan 2. vaiheessa ei alueeseen kohdistu maakuntakaa-
vamerkintöjä. Alueen upeuden ja herkkyyden vuoksi tulisi muutamia tontteja sijoittaa uudelleen 

o rakennuspaikkojen sijoittelua tutkitaan kaavaehdotuksen laadintavaiheessa eri selvitykset, lausunnot ja 
mielipiteet huomioiden 

- Pohjois-Karjalan ELY –keskus 7.3.2012 toteaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman olevan hyvin laadittu ja ai-
kataulu vaikuttaa realistiselta. P-K museo tulee poistaa osallisista. Kaavaselostus on esitetty informatiivisesti ja 
etenkin kappaleen 6 viistoilmakuvat ovat havainnollisia. Luonto-, maisema- ja pohjavesiasioiden osalta todetaan 
sama kuin edellä selostetussa Ari Lyytikäisen viestissä. Mitoitus vaatii tarkennuksia. Emätilatarkastelua ei ole 
tehty, jonka perusteella rakennuspaikat on sijoitettu kaavakartalle. Viranomaisneuvottelussa ollut mitoitustau-
lukko on kirjoitettava auki selostukseen ja liitettävä mukaan selostukseen. ELY –keskus pitää outona pienten 
vesistöjen mitoitusta pinta-alan mukaan. Koko alue tulisi mitoittaa muunnetun rantaviivan suhteen. Jokialueet 
tulisi ottaa mukaan mitoituskertoimella 0,25 pieniä ojia ja puroja lukuun ottamatta. Taulukkoon tulee lisätä sara-
ke, jossa kerrotaan mistä ja mihin rakennuspaikkoja on siirretty. Rakennuspaikkojen määräksi muunnettua ran-
taviiva-km kohti tulee Mäntyjärvellä 6,9, Koivaksella 9,0 ja Kasarmi-Valkealla 6,1, mitkä ovat liian korkeita mää-
riä. Siirrot tulee ilmaista selkeästi. Kaava-alueen kokonaismitoitus tulee myös esittää. Luontoasiat on otettava 
siirroissa huomioon. Eräiden vesien nimet eivät näy. Kaavasta on pidettävä viranomaisneuvottelu kun ehdotus-
vaiheen lausunnot on saatu ja vastine niistä laadittu. 

o mitoitus liitetään ehdotuksen selostukseen. Pinta-alan käyttö pienten vesien mitoituksessa on yleisesti 
käytössä oleva menetelmä. Esitetty muunnetun rantaviivan käyttö voidaan näidenkin osalta liittää las-
kelmiin mukaan. Lopputulos lienee suunnilleen sama. Myös jokialueet liitetään mukaan. Taulukosta 
selviää varsin hyvin mistä rakennuspaikkoja on vähennetty ja minne lisätty. Jos laskennallinen määrä 
on pienempi kuin kaavassa esitetty, niin sille vesistölle on lisätty määrää ja päinvastoin. Suoranaisesti 
ei voida eikä ole syytä esittää, että tietyltä vesistöltä on siirretty jollekin muulle nimetylle vesistölle. 
Yleisesti hyväksytty periaate on se, että pieniltä vesiltä siirretään suuremmille, mikä johtaa alueen suu-
rimpien vesistöjen ”ylimitoitukseen.” Taulukkoa selvennetään ehdotukseen. Ilman jokivarsien mitoitus-
takin, on kaavaluonnoksessa esitetty vähemmän rakennuspaikkoja kuin mitä laskennallinen määrä sal-
lisi. Kaavan esitystapaa selvennetään. 

- Lieksan rakennus- ja ympäristölautakunta 13.3.2012 § 45 pyytää jatkoaikaa lausunnon antamiseen. Lausun-
nossaan 24.4.2012 § 68 toteaa, etteivät kaikkien lampien nimet näy kartassa, Mäntyjärvenkankaan pohjavesi-
alueen raja erottuu heikosti ja luontoselvityksen kartat ovat epäselviä eikä rakentamisen ulkopuolelle jätettäviä 
alueita ole merkitty. Jos sallitaan vesikäymälän rakentaminen on wc –vedet johdettava umpisäiliöön. Vesilaki –
maininta poistettava, koska siinä ei määrätä jätevesien käsittelystä. Kaikkia luontoselvityksen suosituksia raken-
tamatta jättämisestä ei ole noudatettu. Suuri-Kuikan rakennuspaikat tulisi poistaa. Mäntyjärven pohjoisrannan 
huomioiminen on tarkennettu jäljempänä esitetyssä Riitta Laatikaisen lausunnossa. Mäntyjärvenkankaan pohja-
vesialue on huomioitava jätevesien käsittelyssä. Rajavartiolaitoksen Hiienvaaran ampuma-alueen melualue on 
syytä olla tiedossa. Lausuntoa tarkennetaan maastokäyntien jälkeen. 

o karttojen esitystapaa parannetaan ja määräyksiä tarkennetaan em. tavalla. Ehdotuksen laadinnassa ote-
taan luontoselvitys (mm. Suuri-Kuikka) tarkemmin huomioon. Ampumamelun vaikutus tarkennetaan. 

- Ympäristönsuojelutarkastaja Riitta Laatikainen 24.8.2012 tarkentaa em. lautakunnan lausuntoa 31.7.2012 teh-
dyn maastokäynnin perusteella. Mäntyjärven pohjoisrantaa ei voida pitää LSL:n 29 § mukaisena hiekkarantana 
eikä muutenkaan erityisen merkittävänä. Suunnitellut rakennuspaikat voidaan toteuttaa. Ranta-aluetta on syytä 
jättää yleiseen virkistyskäyttöön Heinäveden ja Mäntyjärven välisen puron laskukohdassa ja tarkentaa vu –
aluetta 

o Mäntyjärven pohjoisrannan rakennuspaikkoja tarkennetaan em. perusteilla 
 
Mielipiteet: 

- Vesa ja Eira Väänänen, Liisa, Teemu ja Mika Hirvonen, Jorma Leinonen, Kaarina ja Rauno Sahari, Pirkko Kil-
peläinen, Siiri Leinonen, Matti Leinonen ja Kalevi Räty 2.3.2012 katsovat luonnoksen olevan mitoitukseltaan lii-
an suuri vesistöihin nähden. Rakennusalueiksi on merkitty luonnonsuojelullisesti tärkeitä pieniä lampia, kuten 
Suuri-Kuikka, Sulkulampi, Koivas, Pitkä-Hukka, Kasarmi-Valkea ja Talvi-Valkea. Jokilampi tulisi jättää rakenta-
misen ulkopuolelle, koska siellä on jo kaksi loma-asuntoa ja lammella pesii useita vesilintuja. Muistuttajat pitävät 
tärkeänä erämaan tuntua ja luonnonrauhaa saatuaan itse rakentaa kesäasunnot. Suunnitelmien toteuttaminen 
olisi katastrofi erämaiselle vesistö-, suo- ja metsäluonnolle ja lähikylien virkistysalue menetettäisiin. Mäntyjärven 
alueella pesii useita vesilintulajeja, kuten kuikka, kaakkuri, joutsen, kurki, tukkasotka ja kalasääski. Kaakkurin ja 
kuikan pesimäalueet ovat  Saunaniemen ja Verkkosaaren lahdet ja joutsenen ruokailu- ja lepopaikkoja Heinä-
veden puronsuu sekä korttelien 14-13 välinen lahti. Majavan pesimäalueita ovat Heinävesi ja siitä laskeva puro 
Mäntyjärveen ja Sulkulampi. Mäntyjärven itä- ja länsirannalla on kaksi luonnonlähdettä korttelien 18 ja 21 koh-
dalla. Korttelien 17 ja 18 kohdalla on myös erityisen kaunis harjumaisema, joka on ollut paikkakuntalaisten ja 
retkeilijöiden suosima. Tieverkosto tulee aiheuttamaan tuntuvaa vahinkoa harjumaisemaan ja jäkäläkangas-
maastoon. UPM:n toimintaa ihmetellään, kun virkistys- ja luontoarvoja ei ole huomioitu. 

o mm. mainittujen vesistöjen rakennuspaikkojen määriä tarkennetaan. Jokaisella maanomistajalla, myös 
UPM:llä, on omien alueidensa kohtuullinen käyttöoikeus, eivätkä jo rakentaneet voi velvoittaa muita jät-
tämään alueensa kokonaan rakentamisen ulkopuolelle. Kaavassa on suuri osa pienistä vesistöistä jä-
tetty rakentamisen ulkopuolelle. Kaavaa varten on tehty perinpohjainen linnusto- ja luontoselvitys, joka 
otetaan huomioon sekä myös ELY –keskuksen kommentit ja tiedot. Rakennuspaikat ovat verrattain 
suuria, jolloin niiden alueilla olevat lähteet voidaan jättää rakentamisen ja muun maankäytön ulkopuo-
lelle, vaikka ne rakennuskorttelin aluetta olisivatkin. Mm. metsälaki kieltää niiden luonnontilan muutta-
misen. Mäntyjärven pohjoisrannalla otetaan virkistyskäyttö paremmin huomioon. Kaupungin lausunnon 
mukaan kovin erityisiä luonnonarvoja siellä ei ole. 
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- Jaana Mäkisalo ja Martti Leinonen 2.3.2012 esittävät, että rakentamisen ulkopuolelle tulisi jättää ainakin luon-
toselvityksessä mainitut kohteet, esim. Suuri-Kuikka, Lammassaaren lahtialue ja Mäntyjärven pohjoisalueen 
hiekkaranta. Nyt rakentamattomat järvet tulisi jättää rakentamisen ulkopuolelle edelleen. Rakennuspaikkoja tu-
lee karsia tuntuvasti. Mäntyjärven Pahkalahti pienten saarien kanssa muodostaa maisemallisen kokonaisuuden 
ja rakennuspaikat ovat pohjavesialueella. Luontoselvityksen kohde 15 ei  ole UPM:n vaan muistuttajien yhtymän 
mailla. Siinä on vireillä Metso –hankkeeseen kuuluva suojelualue. Lammassaaren lahtea, Sulkulampea ja Suuri-
Kuikkaa tulisi tarkastella kokonaisuutena. Myös Jokilampi-Hiienjoki-Polvilampi-Koivas-Koivaanjoki-Pyytöjärvi 
ansaitsisi tulla huomioiduksi kokonaisuutena. Alueella ja sen vesistöissä esiintyvää eläimistöä (joutsen, kuikka, 
kaakkuri, teeri, telkkä ym. lajit) tulisi selvittää paremmin ja ottaa elinympäristöt huomioon. Kaavaselostuksessa 
on mainittu, että alue sopii väljään rakentamiseen, mikä tulisi käytännössä ottaa huomioon. Luonnos sulkee lii-
kaa rantoja ja järvien käyttö kalastukseen ja virkistykseen estyy. Maasto ei kestä suurimittaista rakentamista. 

o kaavan laatiminen ei ole mahdollista siten, että vain jo rakennettuja vesistöjä lisärakennettaisiin. Tähän 
asti UPM ei ole käyttänyt rakennusmahdollisuuksiaan juuri ollenkaan. Tärkeimmät luontokohteet ote-
taan huomioon ja varsin suuri osa vesistöistä jää edelleen rakentamattomiksi. Luontoselvitys on tehty 
hieman laajempana kuin UPM:n maat ovat, koska oli puhetta mahdollisesta kaavan laajentumisesta. 
Selvityksellä ei ole sitovuutta. Kuitenkin maanomistajienkin ajatus on ollut suojella samoja kohteita. 

- Merja Salmela on 2.3.2012 jättänyt saman sisältöisen kirjeen kuin edellä Vesa ja Eira Väänänen ym.  
- Reijo Mustonen 2.3.2012 myös em. tavalla ja samassa yhteydessä myös Riitta ja Tomi Stenbäck allekirjoittajina 
- Pauli Oinonen, Reino Vihonen, Kalevi Räty ja Marjatta Nilsen 2.3.2012 myös em. tavalla 
- Oiva Paananen 2.3.2012 on myös yhtynyt samaan mielipiteeseen omalla kirjeellään  
- Kiinteistöyhtymä Kilpeläinen Pirkko Leinonen J M S sekä Sahari S puolesta Martti Leinonen 3.3.2012 toteavat 

mitoituksen olevan liian suuri ja kaava tulisi haittaamaan merkittävästi alueen luontoa, eläimistöä sekä maise-
mallisia arvoja, ainakin Suuri-Kuikka, Lammassaaren lahtialue ja Mäntyjärven pohjoispuolen hiekkaranta tulee 
jättää rakentamisen ulkopuolelle samoin kuin tällä hetkellä rakentamattomat järvet, rakennuspaikkoja tulee kar-
sia tuntuvasti, alueen väljyys ja erämaahenkisyys tulee säilyttää. Lammassaaren lahtea, Sulkulampea ja Suuri-
Kuikkaa tulisi tarkastella kokonaisuutena. Myös Jokilampi-Hiienjoki-Polvilampi-Koivas-Koivaanjoki-Pyytöjärvi 
ansaitsisi tulla huomioiduksi kokonaisuutena. Joutsenet, kuikat, kaakkurit, teeret, telkät, majavat ja saukot ym. 
lajit ovat osittain suojelullisesti merkittäviä ja niistä täytyisi tehdä lisäselvityksiä ja ottaa elinympäristöt paremmin 
huomioon mm. pienet, rakentamattomat lammet ovat pesimäalueita monille lajeille. Kaava sulkee liikaa rantoja 
ja haitta virkistyskäyttöä ja kalastusta. Maasto ja vesistöt eivät kestä suurimittaista rakentamista. Patvinsuon lä-
heisyys pitäisi vaikuttaa rakentamista rajoittava kuin sitä lisäävänä asiana. Omistamansa maat ovat olleet suvun 
hallussa 1800 –luvulta saakka. Lisäksi tuodaan esille ympäristökeskuksen kielteinen kanta v. 2003 erääseen 
rakennushankkeeseen. Perusteluina ovat olleet mm. maisemalliset arvot, pohjavesialue ja liian tiheä rakentami-
nen ranta-alueilla. 

o muistutuksessa on pitkälle samoja asioita kuin edellä kerrotuissa, joten viittaan niiden vastineisiin. Pat-
vinsuon kansallispuiston läheisyys ei ole vaikuttanut luonnoksen rakentamiseen lisäävänä eikä vähen-
tävänä. Se on selostuksessa todettu olemassa olevana lähiseudun kohteena mm. maakuntakaavan 
osalta. Kaava-aluetta on käsitelty omana kokonaisuutena. Mainitun kielteisen poikkeamispäätöksen 
perusteluissa on todettu sanatarkasti: ”Poikkeaminen aiheuttaa haittaa kaavoitukselle ja alueiden käy-
tön muulle järjestämiselle. Poikkeuksen myöntäminen tilan 7:62 ranta-alueelle tarkoittaa mitoitustar-
kasteluna sitä, että kantatilan rannalle muodostuu 9,5 rakennuspaikkaa muunnettua rantakilometriä 
kohti. Vastaavaa rakentamistehokkuutta ei voi saada edes kaavallisin keinoin.” Mainitut pohjavesi-, 
maisema- yms. arvot eivät ole vaikuttaneet päätökseen. Jokaisella maanomistajalla (mm. UPM) täytyy 
olla oikeus käyttää alueitaan ja kaavoittaa niitä, jos edellytykset täyttyvät. Poikkeamisluvan epäämisel-
lä turvataan välillisesti myös näitä rakentamattomien tilojen oikeuksia. 

- Vesa Väänänen sähköpostilla 5.3.2012 on toimittanut edellä ensimmäisenä selostetun huomautuksen ilman al-
lekirjoituksia ja hieman eri nimilistalla varustettuna 

- Panu Kilpeläinen nettisivupalautteena 7.3.2012 toteaa luonnoksen tonttien määrän olevan liian suuren eikä ole 
väljää rakentamista. Alueet ovat säilyneet erämaahenkisinä ja tulisi pysyäkin. Tuollainen mökkikylä tuhoaa alu-
een kokonaisuuden ja rajoittaa mm. alueen virkistys/vapaa-ajan käyttöä 

o kaavassa ei ole suunniteltu mökkikyliä vaan tavanomaista omarantaista loma-asumista. Kokonaisuutena 
mitoitus on erittäin väljä verrattuna lähialueiden kaavoihin ja ilman kaavaa tapahtuneeseen rakentami-
seen 

- Osmo Härkönen Sokojärven kalaveden osakaskunnan esimiehenä 8.3.2012 pyytää huomioimaan ja ohjaamaan 
kaavan käsittelyssä, että olemassa olevien rantautumispaikkojen ja veneen säilytysalueet säästyvät. Niistä osa 
on huomioitu ja rantautumis- ja säilytysalueet ovat nähtävillä paikan päällä 

o suurimmille järville osoitetaan kaavassa venevalkama- ja uimarantapaikat. Olemassa olevista suurin osa 
on ilman maanomistajan minkäänlaista lupaa syntyneitä paikkoja 

- Maija Ikonen sähköpostilla 13.4.2012 pyytää liittämään Korpelan tilan 8:7 Suuri-Kuikan rannalta kaavaan ja 
osoittamaan sille kaksi rakennuspaikkaa. 

o Suuri-Kuikan rakennuspaikkoja on edellä monessa mielipiteessä esitetty poistettavaksi. UPM:n osalta 
näin voidaan tehdä. Yksityisen maan osalta ei tämä onnistu vaan paikat on sijoitettava Suuri-Kuikan 
puolelle, koska Pieni-Kuikka on vielä pienempi lampi. Käydyissä neuvotteluissa on maanomistaja tyy-
tynyt yhteen rakennuspaikkaan 

- Ilkka Nuutinen 19.4.2012 vastustaa jyrkästi Suuri-Kuikan rannoille rakentamista. Lisäksi Sulkulammella on ma-
javan pesä yhden tontin kohdalla (paikkaa ei ole yksilöity). Nämä lammet tulisi rajata pois kaavasta. Sen sijaan 
Mäntyjärvelle voitaisiin rakentaa, koska siellä on jo entuudestaan rakennuksia. 

o edellä selostetun mukaisesti rakentamisen sijoittelua tutkitaan 
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- Raili ja Reijo Mustonen sähköpostilla 20.4.2012 katsovat, ettei esitetty ”slummimainen” rakentaminen ole ke-
nenkään etu. Etenkin Mäntyjärven pohjoisrannalla Heinäveteen vievä oja näyttäisi jäävän tontin sisälle. Ko. ran-
ta on hyvää hiekkarantaa ja on kesällä yleisessä uima- ja virkistyskäytössä ja kalastajien taukopaikkana. Lisäksi 
lähistön pienet lähes lampimaiset vesistöt on kaavoitettu tosi tiheästi. Murtojärvellä on vastaavantyyppinen, 
slummimainen kaava kumottu 

o viittaan edellä selostettuihin vastineisiin 
- Kaarina ja Rauno Sahari, Marita Nuutinen ja Jaana Mäkisalo 22.4.2012 ovat jättäneet pitkälle samansisältöisen 

muistutuksen kuin edellä selostettu Jaana Mäkisalon ja Martti Leinosen mielipide 
o viittaan em. vastineeseen 

- Pasi ja Panu Kilpeläinen, Päivi Kormano ja Pirkko Kilpeläinen Metsäyhtymä Pellonpää tilan puolesta 23.4.2012 
ovat myös jättäneet Mäkisalo/Leinosen tekstiä myötäilevän mielipiteen. Lisäksi siinä todetaan, että StoraEnso 
on myynyt Mäntyjärven itäpuolen tontit täyteen eikä sillä puolen rakennusoikeutta ole jäljellä. Itäpuolen yksityi-
set maat eivät voi olla ainoat ”suojellut” rannat Mäntyjärvellä ja Koivaalla. Maanomistaja, joka ei kaavoita mai-
taan, ei saa menettää rakennusoikeuksiaan. Aiemmin StoraEnso on ”ryöstänyt” tilan rakennusoikeudet (vrt. 
Kaarina ja Rauno Saharin tonttiasia) 

o viittaan em. vastineeseen. Ranta-asemakaava laaditaan vain UPM:n ja mukaan tulevien yksityismaiden 
rantaviivan, pinta-alan ym. ominaisuuksien perusteella. Muilla tiloilla on yhteneväiset oikeudet omien 
alueidensa kaavoitukseen. Aikanaan rakennusluvilla ja myöhemmin poikkeamisluvilla ja kaavoituksen 
kautta saatujen rakennuspaikkojen määrät rantaviivan määrään nähden ovat voineet vaihdella huo-
mattavastikin eri tiloilla. Päätökset tehdään aina kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön ja käytän-
nön mukaisesti ja eri aikojen tilanteen vertailu voi olla vaikeaa. 

- Alpo Tolvanen 25.4.2012 on kiinnittänyt huomiota, että kaavasta puuttuu yleiseen käyttöön tarkoitetut uinti- ja 
virkistäytymispaikat sekä kalastusta varten venepaikat. Samoin jätepisteille voisi merkata paikat. Liitekartoissa 
on paikkoja esitetty 

o kaavaan merkitään paikkoja yhteistä virkistystä ja veneenpitoa varten sekä myös ohjeellisia jätepisteiden 
paikkoja. 

- Antti Leinonen nettisivupalautteena 26.4.2012 toteaa, että luontoarvoja tulisi kunnioittaa selvityksen mukaisesti. 
Kaavoitus on erittäin tiivistä etenkin Mäntyjärven pohjoisrannalla, joka pienentää virkistyskäytön mahdollisuuk-
sia 

o ehdotuksen valmistelussa otetaan luontoarvot ja kaavan mitoitus entistä tarkemmin huomioon 
- Martti Leinonen 2.5.2012 toteaa, että Metsäyhtymä Pellonpään rakennusoikeus ei voi hävitä, vaikka aluetta ei 

kaavoitettaisi. Kaikki rakentamattomat salolammet pitäisi jättää rakentamatta, erityisesti Sulkulampi, Suuri-
Kuikka ja Koivas. Koivaan ylä- ja alapuolella asustelee mm. majavia ja saukkoja ja pesii esim. joutsen, sorsalin-
tuja ja kuikka. Mäntyjärvi ei kestä näin tiivistä rakentamista ja luonnoksen toteuttaminen lopettaisi esim. joutse-
nen, kalasääsken, kuikan, kaakkurin, isokoskelon, sorsan, telkän ja tukkakoskelon esiintymisen alueella. Heinä-
veden saaressa on kalasääsken pesä. Rakentaminen yleensä rasittaisi alueen herkkää maastopeitettä ja polkisi 
yksityisten maanomistajien rakennusoikeuksia. Kylän kaikki kalavedet menisivät ja Mäntyjärvellä vetouistelu- ja 
verkkopyyntiala jäisi olemattomaksi. Mäntyjärven hiekkarannoilla esiintyy harvinainen vedenkorkeuden vaihte-
lusta riippuvainen ötökkä, jonka nimeä Leinonen ei tiedä. Luonto- ja erämatkailuyritys Erä-Eero järjestää vesis-
töille joskus kanoottiretkiä. Luontoarvoja ei ole otettu huomioon. 

o kaavaehdotusta tarkennetaan esitettyjä asioita huomioiden. Kaava laaditaan vain siinä mukana olevien 
tilojen ominaisuuksien mukaan ja muilla maanomistajilla säilyy vastaavanlainen rakennus- ja kaavoi-
tusoikeus. Kaava ei merkittävästi vaikuta kalastukseen eikä estä pienimuotoista luonto- ja erämatkailu-
toimintaa. Pysyvien leiri- ja taukopaikkojen rakentamiseen on saatava ao. maanomistajan lupa. 
 

 

Kuva 25 Kirkasvetinen Mäntyjärven pohjoispuolella. Lammelle ei rakenneta 
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Kaavaehdotus oli nähtävillä 27.5.-26.6.2013. Muistutuksissa ja lausunnoissa todet-
tiin seuraavaa täydennettynä kaavanlaatijan vastineella: 

 
Lausunnot: 

- Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 17.6.2013 kiinnittää huomiota alueen sijaintiin luontopainotteisella vyöhykkeellä 
ja osittain maakuntakaavan 1. vaiheen biosfäärialueella. Lisäksi se on em. kaavan ”Koillinen luontovyöhyke” –
nimisen rantojen käytön kehittämisen kohdealueen (rk-1) välittömässä läheisyydessä. Maakuntaliitto toteaa, että 
koska kyseessä on uusi alue kaukana palveluista ja rakennetuista alueista, voidaan mitoitusta pitää edelleen 
korkeana, vaikka vähennystä luonnokseen on tehty. 

o mitoituksen kokonaismäärää pienennetään ja rakentamista keskitetään edelleen harvemmille vesistöille 
- Pohjois-Karjalan ELY –keskus 24.6.2013 toistaa luonnosvaiheen huomautuksen, että mitoitusta tulee tarkastella 

kriittisesti. Purojen/jokien varsilla, Iso-Valkealla ja Kirkasvetisellä tulee käyttää 3 rp/muunnettu ranta-km. Suuri-
Kuikalla, Sulkulammella, Sammallammella, Jokilammella, Talvi-Valkealla ja Pitkä-Hukalla tulee käyttää 4 
rp/muunnettu ranta-km ja isoimmilla vesistöillä 5 rp. Suuri-Kuikka tulisi rauhoittaa rakentamiselta kokonaan. Ra-
kennusoikeuden siirrot tulee esittää erillisenä sarakkeena. Luonto- ja maisemavaikutusten tarkastelua tulee sy-
ventää mm. arvioimalla ehdotuksen vaikutusta luontotyyppeihin (mm. hiekkarannat) ja linnuille soveliaiden 
elinympäristöjen määrään. Lyhyt arviointi Natura –arvioinnin tarpeellisuudesta tulee lisätä Patvinsuon Natura –
alueen läheisyyden vuoksi. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden osalta tulee ottaa huomioon Vuoksen 
vesistön erityispiirteet. Niemien kärkiin sijoitettuja rakennuspaikkoja tulee siirtää tai poistaa ja kortteleita niputtaa 
yhteen. Rakennusten etäisyysehdon tulee olla maakunnassa käytetyn mukainen eli 40 m ja sauna 15 m. Kaa-
vasta on järjestettävä viranomaisneuvottelu. 

o mitoitusta tarkistetaan lausunnon esitystä mukaillen. Suuri-Kuikan osalta on UPM:n alueen rakennus-
paikka jo poistettu. Kaavaan on tullut yksityinen tila, jolla on rantaa vain Suuri-Kuikalla ja Pieni-
Kuikalla, joten sen osalta paikka on säilytettävä. Rakennusoikeuden siirrot selviävät asiakirjoista jo 
varsin hyvin, mutta esitystä voidaan vielä tarkentaa ja selventää. Kaavan vaikutusta luonto- ja maise-
matekijöihin sekä valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin arvioidaan tarkemmin. Mitoituksen huo-
mioimisessa ja rakennuspaikkojen sijoittelussa otetaan esitetyt seikat huomioon. Rakennusten etäi-
syys rantaviivasta muutetaan Lieksan ja Nurmeksen 30.1. ja 26.1.2012 hyväksytyn rakennusjärjestyk-
sen mukaiseksi eli alle 100 m2 suuruinen rakennus saa olla 25 m ja sitä suurempi 35 m päässä keski-
vedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta. sauna 30 m2 saa olla 15 m päässä rannasta. Viranomais-
neuvottelu järjestetään syksyllä 2013. 

- Museovirasto ei 24.6.2013 annetun lausunnon mukaan hyväksy tehtyä muinaisjäännösselvitystä. Raporttiin tu-
lee liittää kartta inventoitavasta alueesta ja maastossa tarkistetuista alueista. Mm. uusien teiden aluetta ei ilmei-
sesti ole tutkittu. Alueen vesistöhistoria ja topografia on selvitettävä. Selvityksen tarkoituksena ei ole muinais-
jäännösrekisterin kuuluvien kohteiden selvittely vaan muinaisjäännösten määrän, sijainnin, tyyppien ja laajuu-
den selvittäminen. Raportista tulee selvästi ilmetä, mitkä kohteet ovat inventoijan mielestä muinaisjäännöksiä ja 
mitkä eivät. Koordinaatit on ilmoitettava tekstissä, ei kartoissa. Selvitystä tulee täydentää kattamaan rakennus-
paikkojen lisäksi myös uudet tiealueet. Muinaisrannat on täydennettävä ja vesistöhistoria selvitettävä. Kaava-
merkintöjä tulee täydentää. 

o Inventointi on tehty koko kaavoitettavalle alueelle, ei pelkästään rakennuspaikoille. Täten myös uusien 
teiden kohdat on inventoitu siltä osin kun ne ovat rantojen lähellä. Muutoin raporttia täydennetään ja 
merkintöjä korjataan esitetyllä tavalla. 

- PKS Sähkönsiirto Oy 5.6.2013 toteaa, ettei ehdotukseen ole huomauttamista. 
o ei vaikutusta kaavaan 

- Lieksan kaupungin vs. ympäristönsuojelusihteeri Riitta Laatikainen on 30.5.2013 antamassaan lausunnossa to-
dennut, että kaavamääräysten kohdasta 1 on poistettava vesihuoltolaki, Suuri-Kuikan rakennuspaikka tulisi 
poistaa luontoselvityksen suositusten mukaisesti, Mäntyjärven pohjoisrannan hiekkaranta on huomioitu ja oh-
jeellinen uimaranta on merkitty kaavaan. Suunnitellut rakennuspaikat voidaan toteuttaa. Rajavartiolaitoksen Hii-
envaaran ampuma-alueelle on matkaa lähimmillään vajaa 3 km. Lausunnossa todetaan, että melualue voi olla 
huomattavan laaja maasto-olosuhteista ja alueen käytöstä riippuen. 

o määräyksiä tarkennetaan lausunnon mukaisesti. Suuri-Kuikan rakennuspaikka säilytetään, koska maan-
omistajalla ei ole muuta rantaa vielä merkittävämpää Pieni-Kuikkaa lukuun ottamatta. Ampuma-alueen 
vaikutuksia tarkennetaan vielä ja alueen käyttöä selvitetään. 

- Lieksan ja Nurmeksen kaupunkien rakennus- ja ympäristölautakunta 11.6.2013 § 86 on antanut vastaavansisäl-
töisen lausunnon kuin Laatikainen lisäyksellä, että ehdotuksesta on pidettävä yleinen kuulemistilaisuus ja ranta-
viivan mitoituslaskelmat on tarkistettava 

o yleinen kuulemistilaisuus on pidetty 20.6.2013. Läsnä oli kaupungin (Piironen, Hirvonen) ja UPM:n (Ve-
nejärvi, Rissanen) edustus, kaavoittaja sekä n. 13 maanomistajaa. Kaavaa tarkistetaan em. vastineen 
mukaisesti ja mitoitusta korjataan 

 
Mielipiteet: 

- Lieksan Luonnonystävät ry ja Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiri ry 18.6.2013 toteavat pettymyksensä, ettei 
luonnosvaiheen lausuntoa ole huomioitu, joten nyt todetaan lähes samat asiat. Rakentamisen määrää pidetään 
kaikkea muuta kuin väljänä. Alue on osa arvokasta koillista luontovyöhykettä. Alueen luonnonrauhasta kertovat 
myös tavatut arat lintulajit, kaakkuri ja metsähanhi. Rakentamattomille vesistöille ei tulisi ohjata rakentamista ja 
Mäntyjärven kokonaismitoitusta tulee pienentää. Vaikutusarviointi luontoon ja luonnonympäristöön on puutteel-
lista, vapaan liikkumismahdollisuuden vähentymistä on aliarvioitu esim. Mäntyjärvellä. Valtakunnallisissa aluei-
denkäyttötavoitteissa mainittua Vuoksen vesistöaluetta ei ole otettu huomioon. 
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o Luonnosvaiheen lausuntoa ei jostakin syystä oltu kaavoittajalle toimitettu vastinetta laadittaessa. Samoja 
asioita on ollut osittain muissa lausunnoissa ja muistutuksissa, joten merkittäviä muutoksia se ei olisi 
aiheuttanut. Kaavan mitoitusta pienennetään, kuten edellä on todettu. Rakennuspaikkojen sijoittelua ja 
kaavan vaikutuksia tarkennetaan ja erityisesti vaikutukset Vuoksen vesistöalueeseen huomioidaan. 

- Sokojärven osakaskunta 26.6.2013 toteaa, että kyläläisten ja ulkopuolisten virkistyskäyttö alueilla vaarantuu, 
telttailu- ja rantautumispaikkoja sekä veneiden säilytyspaikkoja on huomioimatta. Kalastuspaine vesistöissä li-
sääntyy loma-asuntojen lähellä, mutta vastaavasti ulkopuolisten virkistyskalastajien tuottamat tulot pienenevät. 
Vesilintujen metsästys muuttuu, kun laiturien läheisten houkutusalueiden merkitys kasvaa ja puro- ja jokisuiden 
metsästysmahdollisuus vähenee. Osakaskunnan lupatulot pienenevät. Rakentaminen tulisi suunnata pois puro-
jen ja jokien suualueilta, koska niillä on merkitystä myös telttailu- ja rantautumisalueina. 

o suurimmille vesistöille on osoitettu uima- ja venerantoja. Pysyviä telttailu- ja leiriytymisalueita ei ole syytä 
osoittaa. Purojen ja jokien varret sekä useat pienet vesistöt kauttaaltaan on UPM:n osalta jätetty raken-
tamisen ulkopuolelle, samoin jokien ja purojen suualueet yleensä varsin laajasti. Kaavan viimeistelyssä 
ja rakennuspaikkojen vähentämisessä otetaan osakaskunnan esittämät asiat huomioon. Kuitenkaan ei 
maanomistajan velvollisuus ole ottaa pelkästään huomioon osakaskunnan kalastus- ja metsästystulo-
jen mahdollinen pieneneminen. Tulot saattavat kaavoituksen ja rakentamisen myötä jopa nousta, kun 
alueelle tulee vapaa-ajan asukkaita. 

- Jaakonvaaran ja ympäristön kylätoimikunnan johtaja Lauri Kärkkäinen pitää 26.6.2013 kirjatussa huomautuk-
sessa rantakaavaa ylimitoitettuna. Mäntyjärven ympäristö muuttuu huonompaan suuntaan. Kyläläisiltä loppuu 
vesilinnun metsästys, kalastus vaikeutuu ja alueen virkistyskäyttö rajoittuu. 

o kaavan mitoitusta tarkistetaan, jossa yhteydessä myös metsästys- ja kalastusmahdollisuuksiin kiinnite-
tään huomiota. 

- Reino Vihonen ja n. 40 muuta allekirjoittajaa toteavat 26.6.2013 kirjatussa muistutuksessa, että mitoitus on liian 
suuri, kalastus ja vesilinnun metsästys loppuvat kokonaan, luontoselvitys on huonosti tehty (mm. Mäntyjärvellä 
kalasääksen pesäpuu, lokkiluoto huomioimatta, Jokilammella joutsenen pesimispaikka ja saukkoja, alueella 
asustelee kaakkureita, kuikkia ja muita vesilintuja). Vihosella on kesäpaikka Jokilammen jokisuussa ja toiselle 
puolelle on suunniteltu kaksi rakennuspaikkaa. Mäntyjärvellä on myös yksityistä maanomistusta ja heille pitää 
jättää mahdollisuus rakennuspaikkoihin. 

o mitoitusta tarkistetaan ja esitettyjä asioita huomioidaan kaavan viimeistelyssä. Viranomaiset ovat pitä-
neet luonto- ja linnustoselvitystä pääpiirteissään hyvin laadittuina ja riittävinä, joten merkittäviä täyden-
nyksiä ei tehdä. Mäntyjärven rannoista on suurin osa UPM:n omistamia ja nyt kaavoitettavana olevaa. 
Loppuosalle on osittain aiemmin laadittu ranta-asemakaava, jonka mitoitus on huomattavasti nyt tekeil-
lä olevaa suurempi, rakennuspaikat varsin pieniä ja osittain kapeille jokialueille sijoitettuja. Näiden ul-
kopuolelle jääville tiloille on mahdollisuus rakentaa ja kaavoittaa täysin samoilla periaatteilla ja mitoi-
tuksella kuin nyt kaavoitetaan. Omistajille on esitetty liittymistä kaavaan, mutta he eivät ole sitä halun-
neet. Yleisten ja hyväksyttyjen kaavoitusperiaatteiden mukaisesti on Mäntyjärvelle siirretty jonkin ver-
ran rakentamista muualta, jotta pienemmät vesistöt voidaan rauhoittaa 

- Tomi Stenbäck 24.6.2013 on jyrkästi vastaan kaavoitusta. Luontoselvityksen maininta, että alue on nykyisellään 
voimakkaasti ihmistoiminnan alaista, ei pidä paikkaansa. Alue on todella hiljaista ja rauhallista yksittäisiä souteli-
joita ja kalastajia lukuun ottamatta. Häiriötä aiheuttavat vain UPM:n laajamittaiset hakkuut. Yhtiön maksaman 
luontoselvityksen ja kaavoituksen tarkoituksena on saada yhtiölle vain mahdollisimman suuret kertaluonteiset 
tulot mökkitonttien myynnistä. Vastakohtana voisi olla luontoarvojen, eläimistön ja maiseman kannalta maksi-
voiva kaava, jossa ei tulisi yhtään rakennuspaikkaa. Oikea lopputulos lienee tältä väliltä. Muistuttajien mielestä 
yhtiö on valmistautunut vastustukseen yliampuvalla tonttimäärällä, jota sitten pienentämällä voitaisiin todeta 
kompromissin syntyneen. 

o luonto- ja maisemaselvityksen maininnat ihmistoiminnan vaikutuksesta perustuvat siihen, että Mäntyjär-
vellä ja Jokilammella on n. 15 rakennettua lomakiinteistöä, Kasarmi-Valkealla yksi ja Petronjärvellä 
myös. Lisäksi alueelle on rakennettu kattava metsätieverkosto ja metsät ovat lähes kauttaaltaan talo-
usmetsäkäytössä. Täten varsin vähäisestä rakentamisesta verrattuna alueen kokoon ja rantaviivan 
määriin huolimatta, alue ei ole varsinaista erämaista tai koskematonta aluetta. Kaavaluonnoksen ja –
ehdotuksen rakennuspaikkamääriin ei ole otettu missään vaiheessa mitään ylimääräistä, josta nimelli-
sesti voitaisiin luopua. Koko ajan on tarkoituksena ollut tehdä alueen olosuhteista ja ominaisuuksista 
perustansa saava tarkoituksenmukainen kaava. Yleensä kaavaprosessiin kuuluu eri tahojen kuulemi-
nen ja mielipiteiden huomioon ottaminen työtä tehdessä.  

- Pasi Kilpeläinen Metsäyhtymä Pellonpään puolesta 26.6.2013 kirjatulla muistutuksella toteaa luonnonsuojelu-
tarkastaja Ari Lyytikäisen todenneen 5-6 rp/km olevan suuri tällaisille pienille, luonnonympäristöltään ja maise-
maltaan herkille erämaajärville. Uutena asiana allekirjoittaneelle on rakennuspaikkojen siirto pieniltä isommille 
vesistöille. Rakentamista ei vastusteta kokonaan. Ehdottomasti tulisi poistaa Jokilammesta kortteli 15 ja Koivak-
selta korttelit 36-38. Mäntyjärven pohjoisranta tulisi jättää rakentamatta. Jokilampi-Hiienjoki-Polvilampi-Hiienjoki-
Koivas-Koivaanjoki tulisi ajatella kokonaisuutena. Mäntyjärven Saunaniemessä oleva vanha hirsirakennuksen 
pohja ja mahdollinen muu asujaimisto on selvitettävä. Luontoselvityksen ajankohtaa kesäkuun alussa pidetään 
tarkoitushakuisena lintujen pesintäajan vuoksi. Metsäyhtymä Pellonpäällä on rantaa n. 3000 m Mäntyjärvellä, 
Valkealammella, Koivaksella ja Suuri-Valkeisella Sokojärvellä. Alue on suvun hallussa ollut 1830 –luvulta alka-
en ja sinne on rakennettu vain kaksi loma-asuntoa. Kaupungin tulisi selvittää, onko EU:sta tulossa rantaraken-
tamisesta rajoittava laki, koska kaavaa viedään niin kiireellä eteenpäin. Luonnonsuojeluliiton lausunto on jätetty 
huomioimatta. Yhtymä tulee viivyttämään kaavoitusta eri oikeusasteissa, ellei kaavaa kohtuullisteta/järkeistetä. 

o mitoitusta, rakennuspaikkojen sijoittelua, selvityksiä, perusteluja ja kaavan vaikutuksia tarkennetaan, ku-
ten aiemmissa vastineissa on todettu ja yhtymän esitykset otetaan mahdollisuuksien mukaan huomi-
oon. Alueen luonto- ja linnustoselvitys on tehty useana aamuna ja päivänä ja niitä on pidetty riittävinä. 
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Täysin aukottomia ja täydellisiä ne eivät tietenkään ole. Kaava on laadittu vain siinä mukana olevien ti-
lojen alueiden ominaisuuksien perusteella. Muilla maanomistajilla on mahdollisuus kaavoittaa alueensa 
samojen periaatteiden ja mitoituksen mukaisesti. Kaava on tekeillä yhtiön laatiman kaavoitusohjelman 
mukaisesti eikä mitään rantarakentamista rajoittavaa lakia tiettävästi ole suunnitteilla. Luonnonsuojelu-
järjestöjen lausuntoa ei kaavoittajalle toimitettu, joten siihen ei voitu ottaa kantaa. Asiat on kuitenkin 
huomioitu osittain jo nähtävillä olleessa ehdotuksessa ja sen jatkokäsittelyssä  edelleen otetaan käsit-
telyyn. Maanomistajalla ja muilla osallisilla on maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti oikeus ja mah-
dollisuus esittää mielipiteitään kaavaa laadittaessa ja valittaa päätöksistä. Saman lain nojalla maan-
omistajilla on oikeus laadituttaa alueilleen ranta-asemakaava  

- Martti ja Helena Leinonen 26.6.2013 kirjatussa mielipiteessä toteavat kaavaselostuksen vastaisesti, että pienin 
järvi, Koivas, on otettu rakentamisen piiriin, Jokilammelle on kapean lahden kohdalle merkitty rakennuspaikkoja, 
lintujen pesintä- ja ruokapaikat häviävät kaavan toteuduttua, Mäntyjärveltä, Pyytöjärveltä ja Koivaalta tulisi vä-
hentää paikkoja, yksityinen maanomistus kärsii ylimitoitetun kaavan johdosta, Hiienjoki on luonnontilainen ja 
siellä elelevät monet lintulajit, saukko ja majava, Koivaan itärannalta on Veera –myrsky kaatanut männikköä. 
Etenkin Koivaan ja Jokilammen rakennuspaikat tulisi poistaa. Luontoarvoja ei ole otettu huomioon. 

o kaavan jatkotyössä otetaan mielipiteessä esitettyjä asioita huomioon 
- Riitta Stenbäck 7.6.2013 toteaa, että erämaan rauha menee, alueella suojeltavia lintuja (kaakkurit, kalasääsket, 

kuikat) ja tulee meluhaittoja 
o mielipiteessä ei ole konkreettisia esityksiä. Viittaan edellä moneen otteeseen todettuun kaavan jatkokä-

sittelyyn 
- ilman allekirjoitusta olevassa 26.6.2013 kirjatussa mielipiteessä todetaan alueella olevan monimuotoinen eläin-

kanta, jossa harvinaisimpia ovat kalasääski (Sulkulampi), kaakkuri ja saukko (Jokilampi). Alueella metsästetään 
ja kalastetaan paljon. Lisääntyvä rakentaminen tekisi pienpetojen loukkupyynnin mahdottomaksi. Mm. vetouis-
telu aiheuttaisi haittaa mökkiläisille. Alueella on paljon lapsiperheitä ja sinne on rakennettu mökit juuri rauhalli-
suuden vuoksi. 

o luonnonoloja ja lajien esiintymistä otetaan huomioon kaavan jatkotyössä. Suurin osa alueesta jää edel-
leen rakentamattomaksi ja metsästysmahdollisuudet on turvattu ja mm. joki- ja purovarret tarjoavat hy-
vät mahdollisuudet pienpetopyyntiin. Alueelle on yksi metsäyhtiö aikanaan laadituttanut varsin tehok-
kaan kaavan, jonka rakennuspaikat ovat hyvin toteutuneet vaikka ne ovat suhteellisen pieniä ja vieri 
vieressä. Nyt huomattavasti suuremmat alueet omistavan toisen metsäyhtiön kaavoitus halutaan es-
tää, mikä ei ole tasapuolista maanomistajien kohtelua 

- Liisa Hirvonen ja 35 muuta allekirjoittajaa toteavat kaavan 90 tontin vuoksi erämaan rauha rikkoutuva, alueella 
pesii joutsenet, kuikat, koskelot, kurjet ym. erämaalinnut, kyläläisten vene- ja uimapaikat tulee säilyttää, verkoilla 
kalastus ja uistelu aiheuttavat häiriötä aina jonkun mökkirannan tuntumassa, sorsastus on mahdotonta, alue on 
teerien soidinpaikka keväisin, Heinävedelle ja Sulkulammelle täytyy mennä mökkiläisten uimarannan kautta, 
Mäntyjärven alueen vesistöt ovat matalia, joten veden laadun hyvänä pysyminen ja siisteys ovat tärkeitä ja kort-
teli 18 pilaa harjumaiseman ja ”Kirkasvetisen” lammen 

o jatkotyössä asiat otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon. Verkko-, uistelu- yms. kalastuksessa on 
kalastus- ym. lainsäädännön rajoitukset ja jokamiehen oikeudet otettava kaikkien huomioon 

- Tero, Pinja, Eira, Vesa, Tommi ja Viivi Väänänen 20.6.2013 toteavat alueen olevan sidoksissa Patvinsuon kan-
sallispuistoon ja sen luonnonarvoihin. Rakennuspaikkojen määrän tulisi olla enintään 4 rp/rantaviiva-km mm. Ari 
Lyytikäisen lausunnon mukaisesti. Mäntyjärveltä tulisi poistaa 14 rakennuspaikkaa. Maisemallisesti, geologisesti 
tai vesistöllisesti huomionarvoisia alueita ei ole huomioitu riittävästi mm. Mäntyjärven pohjoisosan hiekkarantaa. 
Luo- ja ma –alueiden lähelle on kaavoitettu rakennuspaikkoja. Linnuston ja eläimistön inventointiin ei ole käytet-
ty riittävästi aikaa (25 h). Inventoinnin tekijöiden pätevyyttä epäillään ja yhteystiedot puuttuvat. Kaavaehdotuk-
sessa ei ole selvitetty vaikutusta kalastukseen. Virkistyskäyttö on jäänyt selvittämättä mm. Mäntyjärven pohjois-
osan hiekkarannan ja Nevalanniemen osalta. Mäntyjärveltä tontin hankkineet varaavat mahdollisuuden hakea 
arvonalennuksesta korvausta ja palautusta kauppahinnasta. Kaavoituksesta vastaavat virkamiehet ovat olleet 
huonosti tavoitettavissa. 

o alue on kohtalaisen lähellä Patvinsuon kansallispuisto, mutta puiston ja tämän alueen luonnonarvot tulee 
arvioida ja käsitellä erikseen. Rakennuspaikkojen määrää ja mitoitusta tarkistetaan. Luontoselvitykses-
sä todetut erityiskohteet ovat suurelta osaltaan vain paikallista merkitystä omaavia, jolloin ne eivät 
vaadi laajoja suoja-alueita. Luontoselvityksessä mainittu aika 25 h tarkoittaa vain Jari Hietarannan te-
kemää inventointia. Lisäksi on linnustoselvitystä varten Ari Parviainen käyttänyt suunnilleen yhtä pal-
jon. Kuten aiemmin on todettu, niin selvityksiä on pidetty alueen ja kaavan luonne riittävinä. Tekijöiden 
pätevyys riittää työn tekemiseen. Selvittäjät ovat tietenkin UPM:n valitsemia, kuten rantakaavoituksen 
luonteeseen kuuluu. Selvitykset on kuitenkin tehty täysin puolueettomasti ja asiantuntemukseen perus-
tuen. Kaavan vaikutuksia luontoon, kalastukseen yms. tarkennetaan vielä. Mäntyjärven pohjoisosaan 
on jätetty laaja alue uimaranta-, veneily-, virkistys- yms. käyttöön. Samoin Nevalanniemi on jäänyt ra-
kentamisen ulkopuolelle, joten sen jokamiehen oikeudella tapahtuva virkistyskäyttö on mahdollista. 
Olemassa olevien rakennuspaikkojen myynnin yhteydessä tuskin on tuotu esille sitä, että loppuosa jär-
vestä jäisi rakentamattomaksi, koska mm. niiden myyjänä on ollut vastaavantyyppinen yhtiö kuin nyt 
kaavoittamisen kohteena olevalla alueella. Arvonalennukset ja kauppahinnan palautukset tuskin tule-
vat kysymykseen. Heittoon kaupungin virkamiesten haluttomuudesta yhteydenottoihin ei voida ottaa 
kantaa. 

- Jaana Mäkisalo, Marita Nuutinen Metsäyhtymä Pellonpään osakkaina sekä mökkiläiset Kaarina ja Rauno Saha-
ri 22.6.2013 esittävät, että Koivaan rannat tulisi jättää rakentamatta. Mäntyjärven rakennuspaikkoja tulisi vähen-
tää maksimimäärään 26 (nyt 35) eikä sallia ”ylimitoitusta”. Muutamia rakennuspaikkoja on pohjavesialueella. 
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Niiden lähellä on yksityinen luonnonsuojelualue. Sähköistyksen toteuttamisessa tulee ottaa huomioon luonto- ja 
maisema-arvot. 

o kaavan mitoitusta ja rakennuspaikkojen sijoittelua tarkennetaan. Mäntyjärvi on kuitenkin alueen suurin 
järvi ja jo rakennettu itäosaltaan, joten sille siirretään hieman rakennusoikeutta muualta. Kaavassa ei 
ole osoitettu sähkölinjojen paikkoja, vaan ne suunnitellaan sitä mukaa ja niille alueille, joille sähköistys 
halutaan. Linjat toteutettaneen teiden varsille, joten niiden vaikutus luontoon ja maisemaan tulee sitä 
kautta huomioiduksi 

- Raili ja Reijo Mustonen sekä 8 suvun muuta mökkiläistä ja kesävierasta 20.6.2013 kirjatulla muistutuksella esit-
tävät Mäntyjärven tonttimäärän olevan liian suuri vesialueen kokoon nähden. Mäntyjärven ja Heinäveden väli-
nen kapea kannas ja niiden välinen yhdysoja ympäristöineen tulisi jättää rakentamattomaksi. Mäntyjärven poh-
joisosan hiekkaranta on virkistys- ja taukopaikkana ja Heinävedellä on kalasääsken pesä. Ympäröivät pienet 
lammet, esim. Suuri-Kuikka, Koivas jne tulisi jättää luontoarvojensa puolesta rakentamattomiksi. Mäntyjärvellä 
pesii useita erämaalintuja, kuten kuikka, kaakkuri, joutsen, kurki, tukkasotka ja kalasääski ja nisäkkäistä majava 
ja saukko. Tonttimäärä vaatii melkoisen tieverkoston. 

o edellä todetun mukaisesti mitoitusta ja sijoittelua tarkistetaan. Alueella on jo varsin kattava metsätiever-
kosto, jonka vuoksi kaavan rakennuspaikkojen vuoksi joudutaan tekemään varsin lyhyet uudet tie-
osuudet.  

- Antti Juntunen 26.5.2013 esittää, että omistamansa määräala Lipin tilasta 422-427-18-1 liitettäisiin mukaan 
kaavaan. Se on kokonaan alueen sisällä Koivaanjoen varrella 

o määräala voidaan liittää kaavaan mukaan vaikka sen rakennuspaikka tulee muutoin rakentamattomaksi 
jäävien purojen ja pienten jokien varrelle. Tilalla ei kuitenkaan ole muualla aluetta, joten muuta mahdol-
lisuutta ei ole 

 
Ranta-asemakaavaan on tulossa niin paljon muutoksia ja korjauksia, että kaavaehdotus on pidettävä uu-
delleen nähtävillä. 

 
 Kaavaehdotus on uudelleen nähtävillä 21.12.2015-19.2.2016. 
 

4.3.4. Viranomaisyhteistyö 
 
 Eri viranomaisten kanssa on käyty seuraavia neuvotteluja: 
 

1. viranomaisneuvottelu 24.2.2012. Muistio on ohessa: 

******************************* 
LIEKSAN MÄNTYJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN LAAJENNUKSEN VIRANOMAISNEUVOTTELU 

24.2.2012 KLO 9.00-10.50 
POHJOIS-KARJALAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS 

 
1 § AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN 

- puheenjohtaja Heimo Liikamaa P-K ELY -keskus 
- muistion laatija Kimmo Mustonen KimmoKaava 
- muut läsnäolijat Timo Korkalainen P-K ELY -keskus 

Suvi Räisänen P-K liitto 
Martti Piironen Lieksa 
Ahti Laakso UPM-Kymmene Oyj 
Reijo Turunen   -  ”  - 
Esko Venejärvi   -  ”  - 

 
2 § MAANOMISTAJAN TAVOITTEET KAAVALLE 
Reijo Turunen kertoi yhtiön maapolitiikasta lyhyesti. Kaavoitusta on tarkoitus jatkaa tänä vuonna lähellä oleville vesistöille. Kaavassa on M-, MU- ja 
MY –alueet tulleet liian laajoina esitetyiksi ja niitä tulisi supistaa. 
 
3 § KAAVAN VAIHEEN ESITTELY, Kimmo Mustonen 

- alueen laajuus ja tehdyt kyselyt maanomistajille käytiin läpi. Muita liittyjiä ei ole ollut. 
- katsottiin valo- ja viistokuvia alueesta 
- tehdyt selvitykset 

o muinaismuistoja ei ole selvitetty 
o luontoselvitys kaavaselostuksen liitteenä 
o mitoitus toimitettu erikseen. Järvialueilla on käytetty mitoitusta 5 rp/muunnettu ranta-km paitsi Mäntyjärvi 6 rp. Pienillä alle 20 

ha vesistöillä mitoitus on 1 rp/ 2 vesi-ha. Jokia ei ole laskettu ollenkaan 
- kaava on laitettu kaupungin toimesta vireille ja luonnos nähtäville 17.2.-8.3.2012, luonnoksen esittely 

 
4 § VIRANOMAISTEN NÄKÖKANNAT 
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- Patrick Hublin Pohjois-Savon ELY –keskuksesta on sähköpostilla 17.2.2012 arvioinut, ettei kaavalla ole sellaisia liikenteellisiä vaikutuksia, 
että liikennevastuualueen olisi tarpeen olla prosessissa mukana. Joten on riittävää, että P-K ELY –keskus katsoo myös liikenteellisten 
seikkojen perään yleisen kaavaohjauksen osana 

- Museovirasto on antanut lausunnon 22.2.2012 eikä sieltä voida osallistua neuvotteluun. Muinaismuistoja ei ole inventoitu ja arkeologisten 
kohteiden inventointi tulisi tehdä. Pohjois-Karjalan museo tulee poistaa viranomaisten joukosta 

- Ari Lyytikäinen P-K ELY –keskuksen ympäristö ja luonnonvarat toimialalta on sähköpostilla kommentoinut kaavaluonnosta. Mäntyjärven-
kangas ja Hukkasärkkä ovat luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokasta harjualuetta. Ne tulisi merkitä esim. MY ja ge –
merkinnöillä. Mäntyjärvenkankaan pohjavesialue tulee merkitä kaavakarttaan. Pyytöjärveen laskeva Pyytöjoki ja lähtevä Hiienjoki ovat 
Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen tutkimia luonnonsuojelullisesti ja kalataloudellisesti arvokkaita pienvesiä. Luo –merkintä olisi sopiva. 
Lajien uhanalaisuuden tarkastelussa tulisi käyttää uusinta v. 2010 luokitusta. Mitoitusta tulisi vielä tarkastella kriittisesti. 5-6 rp/km on suuri 
tällaisille pienille, luonnonympäristöltään ja maisemiltaan herkille erämaajärville. Rakennuspaikkojen sijoittelua suhteessa luonnonarvoihin 
tulee vielä tutkia 

- Heimo Liikamaa esitti, että alueen tiestö ja sen liittyminen ympäröivään tiestöön tulisi selvemmin esittää kaavaselostuksessa. 
- Timo Korkalainen totesi esitetyn mitoituksen olevan hyväksyttävissä. Vesipinta-alan käyttöä mitoitusnormina tulisi tarkentaa ja esittää 

myös rantaviivapituuden suhteen määrät. Jokien osalta käytetään kerrointa 0.25. Maakuntakaavassa on todettu, että 60 % rannoista tulee 
jättää rakentamattomiksi. Loma-asuntojen määrää tulisi tarkentaa merkinnällä ”yksi kaksiasuntoinen lomarakennus”. 

- Martti Piironen piti hyvänä, että on jätetty selvästi rakentamattomia vesistöjä ja niiden osia. Kaupunki antaa tarkemman lausunnon tästä 
versiosta keskittyen merkittäviin asioihin. Yleisiä venepaikkoja tulisi osoittaa ja kaupunki mahdollisesti voi ostaa alueita. 

- Esko Venejärvi esitti muutoksia venevalkamapaikkoihin. Kapeiden lahtien alueilla vastakkain olevia rakennuspaikkoja tulisi siirtää  
 
5 § YHTEENVETO JA JATKOTOIMET 
Viranomaiset antavat lausuntonsa. Niiden, mahdollisten muistutusten ja nyt keskustelussa esille tulleiden seikkojen perusteella kaavaa korjataan 
ehdotusvaiheeseen. 
 
Jokialueet otetaan mitoitukseen mukaan. 
 
Muinaismuistoselvityksen teko selvitetään Museoviraston kanssa, 
 
6 § TILAISUUDEN PÄÄTTÄMINEN 
Tilaisuus päättyi klo 10.50. 
 
MUISTION VAKUUDEKSI 
 
Kimmo Mustonen 
 
JAKELU: -osanottajat sähköpostilla 

******************************* 
2. viranomaisneuvottelu 10.9.2013. Muistio on ohessa: 

 
******************************* 

LIEKSAN MÄNTYJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN VIRANOMAISNEUVOTTELU 

10.9.2013 KLO 9.00-10.30 
POHJOIS-KARJALAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS 

 
1 § AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN 

- puheenjohtaja Heimo Liikamaa P-K ELY -keskus 
- muistion laatija Kimmo Mustonen KimmoKaava 
- muut läsnäolijat Timo Korkalainen P-K ELY –keskus 

Mika Pirinen -  ”  - 
Saara Heräjärvi -  ”  - 
Päivi Kankkunen Museovirasto 
Martti Piironen Lieksan kaupunki 
Reino Hirvonen -  ”  - 
Ahti Laakso UPM Kymmene 
Reijo Turunen -  ”  - 
Juha Rissanen -  ”  - 

 
2 § MAANOMISTAJAN TAVOITTEET KAAVALLE, UPM 

- Reijo Turunen kertoi, että UPM:n tavoitteena on ensisijaisesti alueiden suunnittelu rantayleiskaavoilla, mutta jos kunta ei siihen ryhdy, niin 
laaditaan ranta-asemakaava. Kaavan mitoitus sovitaan yhdessä, pyritään saamaan riittävän isoja rakennuspaikkoja pieniin ryhmiin ja siir-
retään rakennuspaikkoja pieniltä vesistöiltä suuremmille 
 

3 § KAAVAN VAIHEEN ESITTELY, Kimmo Mustonen 
- kaavaehdotus ollut nähtävillä 27.5.-26.6.2013 
- vastine muistutuksista ja lausunnoista sekä korjatut mitoituslaskelmat toimitettu aiemmin 
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o tarkemmin käytiin läpi ELY –keskuksen lausuntoa. Timo Korkalainen totesi laaditun mitoituksen olevan sovitun mukainen ja hy-
väksyttävissä. Rakennusten etäisyydet rannasta voidaan laittaa rakennusjärjestyksen mukaisesti 

o Päivi Kankkunen totesi, että muinaismuistoraportti on kirjoitettava kokonaan uudestaan annetun ohjeen mukaisesti ja käytettä-
vä oikeaa terminologiaa. (Sota)historiallisen ajan jäännösten huomioimisesta on erilliset ohjeet ja ne on huomioitava niiden mu-
kaisesti. Rakennusvalvonnalla on osaltaan vastuu jäännösten suojelemisesta, joten ne on oltava oikein kirjattuna. Inventoinnis-
sa on tutkittava muuttuvan maankäytön alueet eli periaatteessa tulevat rakennuspaikat, venevalkamat yms. teineen. Nyt on 
selvitys kuitenkin tehty koko alueelle, mikä on tietenkin hyvä asia. Korjattu raportti tulee toimittaa ennen ehdotuksen asettamis-
ta nähtäville Museovirastolle 

o Martti Piironen totesi, että yleiskaavan laatimista on kaupungille esitetty, mutta siihen ei ole ollut mahdollista ryhtyä. Maanomis-
tajatilaisuus on pidetty ennen juhannusta. Luonnosvaiheen kuulemisen yhteydessä luontojärjestöjen lausunto jäi epähuomiossa 
toimittamatta kaavoittajalle, mutta asiat on nyt otettu huomioon 

- kaavoittajan ja maanomistajan esitys uudeksi kaavaehdotukseksi toimitettu aiemmin 
o rakennuspaikkojen määrä on täsmälleen mitoituslaskelman mukainen. Suuri-Kuikalle ei ole merkitty UPM:lle rakennuspaikkoja 

vaan ainoastaan yksityiselle maanomistajalle, jolle niitä muualle ei voida osoittaa 
 
4 § VIRANOMAISTEN NÄKÖKANNAT 

- Päivi Kankkunen katsoi olevan hyvä, että selvitys on tehty koko alueelta. Aluerajaus tulee näkyä asiakirjoissa. Käsitteet on syytä olla oi-
kein. Esimerkiksi 2. maailmansodan aikaiset kohteet eivät ole muinaisjäännöksiä, mutta ne on otettava huomioon. 

- Mika Pirinen piti mitoitusta kohtuullisena. Luontoselvitykseen ei ole ehditty perehtyä. Kalasääsken pesä on Heinävedellä alueen lähellä. 
- Martti Piironen piti esitettyä ratkaisua parempaan suuntaan menevänä. Venevalkamia ja yleisiä alueita on riittävästi. Luottamusmiehet ei-

vät ole vielä ottaneet kantaa kaavan sisältöön ja hyväksymiseen. 
- Reino Hirvonen ilmoitti alueen olleen sotatoimialuetta 
- Timo Korkalainen esitti, että kortteli 37 niemen kärjestä tulisi siirtää muualle esim. korttelin 36 paikalle. Siihen voisi sijoittua kaksi raken-

nuspaikkaa ja Talvi-Valkealla oleva kolmen rakennuspaikan uusi kortteli tulisi muutenkin siirtää muualle. Pyytöjärven uudet paikat ovat 
hieman kyseenalaisia. Mitoitus on kokonaisuutena hyväksyttävissä. 

 
5 § YHTEENVETO JA JATKOTOIMET 

- muinaismuistoselvitys laitetaan kuntoon ja toimitetaan Museovirastolle kommentoitavaksi 
- korjailut kaavaehdotukseen, joka asetetaan uudelleen nähtäville 

 
MUISTION VAKUUDEKSI: 
 
Kimmo Mustonen 
sihteeri 
 
JAKELU. 

- osanottajat sähköpostilla 

******************************* 

 

4.4. Asemakaavan tavoitteet 

 
4.4.1. Lähtökohtatavoitteet 

 
Valtioneuvosto on 30.11.2000 antanut päätöksensä maankäyttö- ja rakennuslain 22 § 
mukaisista valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. Päätös on tullut voimaan 
1.6.2001. Periaatteet on uusittu vähäisin tarkistuksin 13.11.2008 ja tulivat voimaan 
1.3.2009. Päätöksen kohdan 4.4. ”Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luon-
nonvarat” yleistavoitteissa todetaan mm., että  
- Alueidenkäytöllä edistetään elollisen ja elottoman luonnon kannalta arvokkaiden 

ja herkkien alueiden monimuotoisuuden säilymistä. Ekologisten yhteyksien säily-
mistä suojelualueiden välillä edistetään mahdollisuuksien mukaan. 

- Suojelualueverkoston ja arvokkaiden maisema-alueiden ekologisesti kestävää 
hyödyntämistä edistetään virkistyskäytössä, matkailun tukialueina sekä niiden lä-
hialueiden matkailun kehittämisessä suojelutavoitteita vaarantamatta. 

 
Saman kohdan erityistavoitteissa todetaan, että  
- Alueidenkäytön suunnittelussa rantaan tukeutuva loma-asutus on suunniteltava 

siten, että turvataan luontoarvoiltaan arvokkaiden ranta-alueiden säilyminen sekä 
loma-asumisen viihtyisyys.” 

- Alueidenkäytössä on otettava huomioon pohja- ja pintavesien suojelutarve ja 
käyttötarpeet.” 
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Tavoitteiden tehtävänä on varmistaa: 
 valtakunnallisesti merkittävien seikkojen huomioon ottaminen maakuntien ja 

kuntien kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa 
 auttaa saavuttamaan maankäyttö- ja rakennuslain ja alueidenkäytön suunnit-

telun tavoitteet, joista tärkeimmät ovat hyvä elinympäristö ja kestävä kehitys 
 toimia kaavoituksen ennakko-ohjauksen välineenä valtakunnallisesti merkittä-

vissä alueidenkäytön kysymyksissä ja edistää ennakko-ohjauksen suunnitel-
mallisuutta ja yhtenäisyyttä 

 edistää kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanoa Suomessa sekä 
 luoda alueidenkäytöllisiä edellytyksiä valtakunnallisten hankkeiden toteuttami-

selle 
 

Valtakunnallisen alueidenkäyttötavoitteet käsittelevät seuraavia kokonaisuuksia: 
 toimiva aluerakenne 
 eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 
 kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 
 toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 
 Helsingin seudun erityiskysymykset 
 luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet 

 
Kaavan vaikutusta tavoitteisiin tai erityistavoitteisiin sekä niiden edistämistä on kuvat-
tu seuraavassa taulukossa.  

 

Tavoite  Kaavan vaikutus ja tavoitteen edistäminen 

  

Toimiva aluerakenne Kaavassa on rakennuspaikkoja harvakseltaan ja pienissä 
ryhmissä, joten aluerakenteeseen ei ole vaikutusta eikä 
tavoitetta edistetä 

  

Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja 
elinympäristön laatu 

Yhdyskuntarakenteeseen ei ole merkittävää vaikutusta. 
Rakentaminen tukee pieneltä osalta lähikylien palveluja. 
Tulvan vaikutus on kaavamääräyksissä huomioitu. Ampu-
ma-alue saattaa ajoittain aiheuttaa meluhäiriötä alueelle. 
Tavoitetta edistetään täten vähäisessä määrin. 

  

Kulttuuri- ja luonnonperintö, 
virkistyskäyttö ja luonnonvarat 

Alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole merkit-
täviä rakennusperintökohteita, joten niihin ei ole vaikutusta 
eikä niitä edistetä. Mahdolliset muinaismuistot on inventoi-
tu ja otettu huomioon. Läheisten järvien ja lähialueiden 
virkistyskäyttömahdollisuuksia voidaan hyödyntää, mutta 
lisäpainetta niihin ei suuntaudu. Jätevesien käsittely hoide-
taan nykyisten määräysten mukaisesti, joten pinta- tai poh-
javeden tila ei heikenny mutta ei paranekaan. Luontoar-
voiltaan merkittävimmät alueet on jätetty rakentamisen 
ulkopuolelle ja rakentamista keskitetty suurimmille ja jo 
rakennetuille vesistöille. Tavoitetta edistetään täten vähäi-
sessä määrin. 

  

Toimivat yhteysverkostot ja 
energiahuolto 

Nykyiset ulkoiset yhteysverkostot riittävät alueen liiken-
nöintiin ja tekniseen huoltoon eikä lisäkuormitusta aiheudu. 
Energian tarve on vähäinen ja hoidetaan osittain paikalli-
sesti tuuli-, aurinko-, yms. energialla. Mikäli liittymishaluk-
kuutta on, niin sähköverkostoa laajennetaan. Tavoittee-
seen ei ole vaikutusta. 

  

Helsingin seudun erityiskysy- Kaavalla ei ole näihin minkäänlaista vaikutusta eikä tavoi-
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mykset tetta edistetä 

  

Luonto- ja kulttuuriympäristöinä 
erityiset aluekokonaisuudet 

Rannikkoalueen tai Lapin tunturialueen erityispiirteiden 
säilymiseen ei kaavalla ole mitään vaikutusta, joten tavoi-
tetta ei edistetä. Vuoksen vesistöalueeseen vaikutukset 
ovat erittäin vähäisiä kaavan väljyyden vuoksi. 

 
 

Maakuntakaavoissa alueella ei ole erityisiä varauksia. Lähistöä koskee monet alue-, 
reitti-, kohde- ym. varaukset ja merkinnät. Ne on työssä otettu huomioon. 
  
Kaupungin tavoitteena on toteuttamiskelpoisen kaavan saaminen. Edellä selostetuis-
sa lausunnoissa ja neuvotteluissa on tavoitteita ja kaavan sisältöä käsitelty tarkem-
min. 
 
Ranta-asemakaava pyritään laatimaan siten, että kaava olisi toteuttamiskelpoinen ja 
vastaisi nykyisiä tarpeita käyttötarkoituksen ja rakennusoikeuden osalta. Alue sopii 
erinomaisesti suunniteltuun väljään lomarakentamiseen; Patvinsuon kansallispuisto 
monipuolisine retkeilyreitteineen ja palveluineen on lähellä, alueen omat ominaisuu-
det tukevat lomailua jne. Reittejä ja niiden lähellä olevia palveluja on kuvattu ohessa. 
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Kuva 26 Kansallispuiston ja sen lähialueen reittejä ja palveluja 

4.4.2. Työn aikana syntyneet tavoitteet 
 

Työn aikana ei ole tullut esille merkittäviä uusia tavoitteita. Käydyissä keskusteluissa, 
neuvotteluissa ja saaduissa muistutuksissa ja lausunnoissa esitetyt asiat ja kehittä-
mistoiveet on jatkotyössä otettu huomioon. 

 

4.5. Asemakaavaratkaisujen vaihtoehdot ja niiden vaikutukset 

4.5.1. Alustavat vaihtoehdot ja niiden arviointi 
 

Merkittäviä toisistaan poikkeavia vaihtoehtoja ei laadita. Työ etenee laatimalla ensin 
alustavat kaavaluonnokset. Niistä käydään keskusteluja maanomistajan, luontoselvit-
täjän, kaupungin, ely –keskuksen ja muiden viranomaisten kanssa. Näin edetään 
kohti nähtävillä pidettävää kaavaluonnosta. Se pidetään nähtävillä ja korjataan saa-
dun palautteen perusteella ja laaditaan lopullinen kaavaehdotus. Kaavaehdotukseen 
tehtiin vielä niin paljon muutoksia ja korjauksia, joten se pidetään uudelleen esillä. 
Myös uusi Lipin tila 18:1 tuli kaavaan mukaan. Se on kokonaan UPM:n alueen sisällä, 
joten ulkopuolisiin tiloihin sillä ei ole suurta vaikutusta. 
 
4.5.2. Ratkaisun valinta ja perusteet 

 
Kaupungin ja viranomaisten kanssa käytyjen keskustelujen perusteella päädyttiin 
luonnosvaiheessa esillä olleeseen ratkaisuun. Sitä on täsmennetty saadun palaut-
teen ja käytyjen neuvottelujen tuloksena. 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain 73 §:ssä on esitetty loma-asutusta koskevan asemakaa-
van sisältövaatimukset: 
 

73 § 
Ranta-alueiden loma-asutusta koskevan yleis- ja asemakaavan erityiset sisältövaatimukset 

Laadittaessa yleiskaavaa tai asemakaavaa (ranta-asemakaava) pääasiassa loma-asutuksen järjestämiseksi ranta-alueelle 

on sen lisäksi, mitä yleis- tai asemakaavasta muutoin säädetään, katsottava, että: 

1) suunniteltu rakentaminen ja muu maankäyttö sopeutuu rantamaisemaan ja muuhun ympäristöön; 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132#a132-1999
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2) luonnonsuojelu, maisema-arvot, virkistystarpeet, vesiensuojelu ja vesihuollon järjestäminen sekä vesistön, maaston ja 

luonnon ominaispiirteet otetaan muutoinkin huomioon; sekä 

3) ranta-alueille jää riittävästi yhtenäistä rakentamatonta aluetta. 

Ranta-asemakaavasta on muutoin voimassa, mitä asemakaavasta säädetään. Mitä 60 §:ssä säädetään asemakaavan 

ajanmukaisuuden arvioinnista, ei kuitenkaan koske ranta-asemakaavaa. 

Kaavassa on vaatimukset huomioitu seuraavasti:  
 

MRL Kaavassa huomiointi 

Rakentamisen sopeutuminen ranta-
maisemaan ja muuhun ympäristöön 

Maisematekijät on inventoitu ja otettu huomioon kort-
teleiden ym. sijoittelussa, rakennusten etäisyydet ran-
taviivasta kaupungin rakennusjärjestyksen mukaiset 

Luonnonsuojelu Suojelumerkintöjä vaativia kohteita ei ole löydetty 

Maisema-arvot Merkittävät niemet merkitty ma –merkinnällä ja jätetty 
rakentamisen ulkopuolelle. Muut maisematekijät huo-
mioitu. 
 

Virkistystarpeet Rakennuskortteleiden ympärille muodostettu MU -
alueet. Kaava-alueesta ja rantaviivasta suurin osa jää 
kortteleiden ulkopuolelle, mikä turvaa jokamiehen –
oikeudet. Sitovia ja ohjeellisia venevalkamia merkitty 

Vesiensuojelu, vesihuolto Jätevesien käsittely on järjestettävä erityislainsäädän-
töä noudattaen, yhteisiä hankkeita ei alueelle ole tar-
peen toteuttaa väljän rakentamisen vuoksi 

Vesistön ominaispiirteet Pienimmät järvet, lammet ja jokivarret jätetty raken-
tamisen ulkopuolelle. Niiden ympärille muodostettu 
luo-, ge- yms. alueita. Kapeat niemet ja lahdet huomioi-
tu 
 

Maaston ominaispiirteet Kapeat niemet ja lahdet, pienvesistöt, luonnontilaiset 
suot ym. erityisalueet jätetty rakentamisen ulkopuolel-
le.  

Luonnon ominaispiirteet Tarkka inventointi tehty ja piirteet huomioitu 

Yhtenäinen rakentamaton ranta-alue Rakentamatta jää suurin osa rantaviivasta. Kaavan mi-
toitus jää alle laskennallisen määrän 

 
Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

 
Alueella ja sen ympärillä on rakentaminen vähäistä, joten vaikutukset ovat myös vä-
häiset. Pienimpiä vesistöjä on jätetty rakentamisen ulkopuolelle ja paikkoja siirretty 
suuremmille. Kuitenkin määrät jäävät rantaviivan määrään ja vesistöjen pinta-aloihin 
nähden vähäisiksi. Jonkin verran joudutaan tiestöä parantamaan ja rakentamaan uu-
sia teitä rakennuspaikoille. Maapohja sopii niiden rakentamiseen erittäin hyvin. Tiet 
palvelevat myös metsänhoitoa, virkistyskäyttöä, kalastusta jne. 
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Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 
 
Rakentaminen muuttaa hieman alueen maa- ja kallioperän pintakerroksia. Vähäisiä 
vaikutuksia voi olla myös vesistöihin, mutta hyvin rajallisesti, koska vesihuolto hoide-
taan tämän hetken lainsäädännön mukaisesti. Kaavamääräyksissä korostuu pyrki-
mys mahdollisimman luonnonmukaiseen ja kestävän kehityksen mukaiseen raken-
tamiseen, muuhun toteuttamiseen ja alueen käyttöön. 
 
Alueen metsät ovat pääasiassa käsiteltyjä talousmetsiä ja kulutuskestävyys on hyvä 
tai kohtuullinen. Kaavoitus ja rakentaminen eivät vaikuta haitallisesti luonnonympäris-
töön ja sen säilymiseen. Alueen arvokkaimmiksi katsotut kasvillisuus-, luonto-, vesis-
tö- yms. kohteet jäävät rakentamisen ulkopuolelle luonnontilaisiksi.  Arvokkaat koh-
teet on kaavamääräyksillä ja -varauksilla huomioitu. UPM on tehnyt jo oma-
aloitteisesti luonnonarvojen määrittelyä ja rajaamista metsänkäsittelyn ulkopuolelle ja 
sitä on kaavatyötä varten täydennetty. Alue on pieneltä osalta pohjavesialuetta.  
 
Rakentamisalueiden pintakasvillisuus poistuu ja saattaa lähialueilla muuttua. Saman-
tyyppistä aluetta jää myös rakentamisen ulkopuolelle.  

 
Kaava-alueen vesistöt ovat pienehköjä ja sokkeloisia, joten rakentaminen ei vaikuta 
kaukomaisemiin.  Lähempää tarkastellen maisemakuva muuttuu, mutta rakentamisen 
sopeuttamiseen luonnonympäristöön kiinnitetään erityistä huomiota määräyksillä ja 
rakentamisen sijoittelulla.  
 

 

Kuva 27 Kasarmi-Valkean pohjoisosaa 

Vaikutukset talouteen 
 
Runkotiestö on pääosiltaan toteutettu, mutta vaatii hieman parantamista. Uusille ra-
kentamisalueille on niiden toteutumisen mukaisessa aikataulussa rakennettava uusia 
teitä. Sähköhuoltoverkostot ovat varsin kaukana, joten todennäköisesti ainakaan koko 
alue ei tule yleiseen sähköverkostoon liittymään. Samoin yleiset vesi- ja viemäriver-
kostot ovat kaukana, joten ratkaisut ovat rakennuspaikka- tai korttelikohtaisia. Raken-
taminen ei aiheuta maanomistajille, rakentajille tai yhteiskunnalle suuria kustannuk-
sia, koska lomarakennusten varustelutaso tulee todennäköisesti pysymään suhteelli-
sen matalana. Rakentaminen ja huolto tarjoavat jonkin verran työmahdollisuuksia ja 
lisäävät myös lähialueen matkailutuloja. 



LIEKSAN KAUPUNKI 
MÄNTYJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA 33 
***************************************************************************************************************************************** 

*************************************************************************************************************** 
KIMMOKAAVA 

 

Kuva 28 Harvennushakkuista tullutta puuta Mäntyjärven eteläpuolella 
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Kuva 29 Ehdotuksen mukaiset rakennuskorttelit ja olemassa oleva tiestö.  

 
Vaikutukset terveellisyyteen ja turvallisuuteen 

 
Jätevesien ja muiden jätteiden käsittely hoidetaan määräysten mukaisesti.  Terveys-
riskejä ei aiheudu. Ulkoinen tiestö on rakennettu siten, että hälytysajoneuvoilla on 
kohtuullinen pääsy alueelle. Tiestöä on parannettava jonkin verran. Alueen viitoitus 
suoritetaan toteutumisen yhteydessä.  
 

Vaikutukset eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä 
 
Vapaa liikkumismahdollisuus vähenee hieman kaavan toteuduttua ja kortteleiden tul-
tua rakennetuiksi. Muutos ei ole merkittävä, koska vapaata aluetta jää huomattavasti. 
Suurimmille vesistöille on varattu venevalkama- ja uimarantapaikkoja. Kaikista suu-
rimpien järvien rannoilla olevat tulisi kaupungin toteuttaa riittävän korkeatasoisina. 
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 Kuva 30 Veneranta Mäntyjärven länsipäässä 

  

Kuva 31 Nuotiopaikka ja sen lähellä oleva kapea hiekkaranta Mäntyjärven pohjoispäässä 

Vaikutukset sosiaalisiin oloihin 
 
Rakentaminen tarjoaa alueelle hieman työmahdollisuuksia, joten sosiaaliset vaikutuk-
set ovat myönteisiä. 
 

Vaikutukset kulttuuriin 
 
Metsät ovat käsiteltyjä talousmetsiä. Muutos aiheuttaa jonkin verran muutoksia ran-
tamaisemaan. Alueella ei ole tiedossa merkittäviä kulttuuri- tai rakennushistoriallisia 
arvoja tai kohteita. Muinaismuistokohteet on inventoitu ja otettu kaavassa huomioon. 
 

Muut kaavan merkittävät vaikutukset 
 
Kaavalla ei ole merkittäviä muita vaikutuksia. 
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Kuva 32 Ilmeisesti luvaton asuntovaunupaikka Pyytöjärvellä 

4.5.3. Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset 
 
 Vaiheet on selostettu aiemmin lähinnä kohdassa 4.3.3. 
  

5.1. Kaavan rakenne 

5.1.1. Mitoitus 
 

Rantaviivan määrä vesistöittäin ja niistä johdettu mitoitus ovat oheisen taulukon mu-
kaiset UPM:n omistamien alueiden osalta. Laskenta on tehty rantaviivan pituuden 
mukaan. Pienten järvien ja lampien osalta laskenta on vertailun vuoksi tehty myös 
pinta-alan mukaan. Suurta eroa näistä ei tule. Taulukossa on keltaisella värillä osoi-
tettu järvet, joille on sijoitettu enemmän rakennuspaikkoja, kuin mitä niiden mitoitus 
osoittaisi. Vihreällä on osoitettu vesistöt, joissa on yhtä paljon tai vähemmän raken-
nuspaikkoja, mitä mitoitus osoittaa. 

 
Luonnokseen verrattuna paikkojen määrä on vähentynyt yhteensä 5 kpl. Vähennystä 
on tullut: 
- Sulkulampi 1 
- Suuri-Kuikka 2 
- Mäntyjärvi 1 
- Koivas 1 
- Talvi-Valkea 2 
 
Lisäystä on tullut: 
- Pyytöjärvi 2 

 
 



 
RANTAVIIVAMITOITUS (UPM) PINTA-ALAMITOITUS (UPM) 

  
Vesistö Muuntamaton  Muunnettu  Mitoitus Mitoitus- 2. Ehdotuksessa Pinta-ala  Osuus-% Mitoitus yht. Rak.paikat Luonnos- 

1. Ehdo-
tus- 

 
ranta, m ranta, m rp/km paikkoja osoitettu ha UPM rp/2 vesi-ha UPM vaiheessa vaiheessa 

Petronjärvi 3060 1205 5 6,0 6 
    

4 4 

Heinävesi 550 250 5 1,3 0 
    

0 0 

Suuri-Kuikka 885 335 4 1,3 0 6,03 60 3,0 1,8 2 0 

Sulkulampi 2440 950 4 3,8 4 13,38 100 6,7 6,7 6 5 

Kirkasvetinen 570 175 3 0,5 0 2,16 100 1,1 1,1 0 0 

Mäntyjärvi 8095 5240 5 26,2 30 
    

36 35 

Sammallampi 1155 455 4 1,8 0 7,98 80 4,0 3,2 0 0 

Iso-Valkea 865 360 3 1,1 0 4,6 100 2,3 2,3 0 0 

Jokilampi 540 215 4 0,9 0 11,36 30 5,7 1,7 2 2 

Koivas 1375 670 5 3,4 3 
    

6 5 

Kasarmi-Valkea 4495 2305 5 11,5 15 
    

14 14 

Talvi-Valkea 1685 755 3 2,3 3 7,99 100 4,0 4,0 2 0 

Pitkä-Hukka 1040 490 3 1,5 4 18,30 40 9,2 3,7 4 4 

Pyytöjärvi 4510 2645 5 13,2 16 
    

11 13 

Sulkupuro 785 195 3 0,6 0 
      Sammallampi (puro) 230 60 3 0,2 0 
      Heinävesi (puro) 345 85 3 0,3 0 
 

  paikkamäärä mitoituksen mukainen 
 Hiienjoki (Mäntyjärvi) 520 130 3 0,4 0 

 
  paikkamäärä alle mitoituksen  

 Koivaanjoki 3080 770 3 2,3 0 
 

  paikkamäärä yli mitoituksen 
 Hiienjoki (Pyytöjärvi) 1790 450 3 1,4 0 

      Pyytöjoki 1670 420 3 1,3 0 
      

YHTEENSÄ 39685 18160 
 

81,1 81 
    

87 82 
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Taulukon oikeassa reunassa on kaavaluonnoksen ja 1. kaavaehdotuksen mukaiset 
rakennuspaikkamäärät ja niiden sijoittuminen eri vesistöille. Ehdotuksen 23.4.2013 ja 
7.5.2015 välillä on tapahtunut seuraavia muutoksia rakennuspaikkojen määrissä 
UPM:n alueella: 
- Petronjärvi + 2 
- Sulkulammit  -1 
- Mäntyjärvi -5 
- Jokilampi  -2 
- Koivas  -2 
- Kasarmi-Valkea +1 
- Talvi-Valkea +3 
- Pyytöjärvi +3 
- YHTEENSÄ -1 
 
Kaava-alueella on pinta-alaa n. 447,4 ha. Sille on merkitty yhteensä 83 RA –
rakennuspaikkaa (UPM 81 ja yksityiset 2), joten em. mitoitus on laskennallisen mää-
rän mukainen. Rakentamisen kokonaiskerrosala on 16600 k-m2. Oheisessa taulu-
kossa on kortteli- ym. alueiden pinta-alat, rakennusoikeudet ym. tiedot. 
 

LIEKSAN MÄNTYJÄRVEN KAAVA (EHDOTUS 7.5.2015) 

     
  

    KORTTELI KÄYTTÖ P-A RAK.PAIKK. K-M2   
 

KÄYTTÖ  P-A 
 1 RA 7985 2 400   

 
LV 1252 

 2 RA 13197 2 400   
 

LV 3316 
 3 RA 9400 2 400   

    4 RA 5761 1 200   
 

M 119894 (Petronj.1) 
5 RA 10942 2 400   

 
M 165428 (Petronj.2) 

6 RA 13015 2 400   
 

MU 111665 (Pieni-Kuikka) 
7 RA 10033 2 400   

 
MU 54608 (Suurikuikka1) 

8 RA 17199 3 600   
 

MU 219099 (Suurikuikka2) 
9 RA 8944 2 400   

 
MU 187123 (Sulkulampi) 

10 RA 9215 2 400   
 

MU 198226 (Sulkupuro) 
11 RA 20680 3 600   

 
M 320524 (Nevalanniemi) 

12 RA 14444 2 400   
 

MU 279762 (Jokilampi) 
13 RA 10907 2 400   

 
M 560448 (Saunaniemi) 

14 RA 11084 2 400   
 

MY 21425 (Kasarmi-valkea) 
15 RA 17602 3 600   

 
MY 46596 (Hukkasärkkä) 

16 RA 11536 2 400   
 

MU 532048 (Talvivalkea) 
17 RA 11874 2 400   

 
MY 86360 (Pahkanlahti) 

18 RA 12533 2 400   
 

MU 92113 (Koivas) 
19 RA 19529 3 600   

 
M 297889 (Koivas2) 

20 RA 10224 2 400   
 

MU 86964 (Pyytöjärvi) 
21 RA 14610 3 600   

 
M 173517 (Pyytöjärvi) 

22 RA 17469 3 600   
 

M 189960 (Pyytöjärvi, pohj.) 
23 RA 4956 1 200   

 
MU 74480 (Kämppälahti1) 

24 RA 10892 2 400   
 

MU 65383 (Kämppälahti2) 
25 RA 15350 2 400   

    26 RA 11922 2 400   
 

 
  27 RA 11301 2 400   

    28 RA 10109 2 400   
    29 RA 15321 3 600   
    30 RA 16305 3 600   
 

W 46038 (Iso-Valkea) 
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31 RA 29276 4 800   
 

W 3834 (pienil.) 
32 RA 17352 2 400   

 
W 4854 (Pieni-Valkea) 

33 RA 7785 1 200   
 

W 21583 (Kirkasvetinen) 
34 RA 8611 1 200   

 
W 2303 (Kirkasv.kaakkoon) 

35 RA 16646 2 400   
    36 RA 24858 3 600   
    37 RA 9371 1 200   

    38 RA 12439 2 400   
 

 
  39 RA 7067 1 200   

 
 

    
    

  
    YHT.   507744 83 16600   YHT.   3966692   

KESKIKOKO 6117               

     
  

    
  

KÄYTTÖ P-A K-M2 RAK.P. 
    

  
RA 507744 16600 83 

    
  

LV 4568 0 0 
    

  
M 1827660 0 0 

    
  

MU 1901471 0 0 
    

  
MY 154381 0 0 

    
  

W 78612 0 0 
      KOKO KAAVA   4474436 16600 83         

 
 
5.1.2 Palvelut 

 
Alue kaavoitetaan tavanomaiseen, omarantaiseen ja väljään lomarakentamiseen, jo-
ten se ei tarvitse erillisiä palveluja. Lomarakennusten omistajat tai käyttäjät hyödyntä-
vät todennäköisesti Patvinsuon kansallispuiston tai muita lähialueen palveluja.  

 

5.2. Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 

Kaavan johdosta ympäristön laatu ei heikenny, koska rakentamisen määrä on varsin 
väljää ja luonto-olot on huomioitu sekä UPM:n omien inventointien ja tehdyn erillisen 
luontoselvityksen mukaisesti. Laatu voi paikoin parantua, koska ainakin kortteleiden 
lähialueilla ja muutenkin rannoilla metsänkäsittely muuttuu enemmän ympäristöä 
huomioivaksi. Lomanviettäjien intressissä on pitää ympäristö mahdollisimman hyväs-
sä kunnossa ja houkuttelevana. Mahdollisesti rakentajat hankkivat myös lomaraken-
nuksen lähialueita omiksi ”reviireikseen”, jolloin ne jäävät varsinaisen metsätalouden 
ulkopuolelle. Myös muut tavoitteet on pystytty toteuttamaan varsin hyvin.  
 

 

Kuva 33 Pitkä-Hukan harju- ja suppamaastoa 
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 Kuva 34 Jokiuoma Mäntyjärven ja Jokilammen välillä 

5.3. Aluevaraukset 

5.3.1. Korttelialueet 
 

Alueiden pinta-alat ja rakennusoikeudet on selostettu edellä kohdassa 5.1.1. Mitoitus 
sekä tilastolomakkeessa.  
 

 

Kuva 35 Petronjärven rakennusaluetta 
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5.3.2. Muut alueet 
 

Kortteleiden ulkopuolelle jääneet alueet on merkitty maa- ja metsätalousalueiksi eri-
tyyppisillä varauksilla; MU, MY tai M riippuen rakennuspaikkojen läheisyydestä ja 
alueen luonto- ja ympäristöarvoista. Niille saadaan sijoittaa ohjeellisia ulkoilureittejä ja 
niitä palvelevia pienehköjä rakennelmia ja laitteita. Metsien käsittelylle on annettu 
määräykset erityyppisinä eri alueille. Lisäksi on käytetty huomattavasti alueiden eri-
tyisominaisuuksien perusteella ge-, luo-, ma-, pv-, sm- yms. aluevarauksia. 
 

 

Kuva 36 Sulkulammen itäpäätä 

 

Kuva 37 Suuri-Kuikan rannalta luonnoksessa olleet UPM:n rakennuspaikat poistettiin 

5.4. Kaavan vaikutukset 

Kaavan vaikutukset on selostettu kappaleessa 4.5.2 ratkaisun valinnan yhteydessä.  
 

5.5. Ympäristön häiriötekijät 

Alueella ulkopuoliset häiriötekijät ovat varsin vähäiset. Puolustusvoimien ampuma-
alue kaava-alueen kaakkoispuolella aiheuttaa ajoittain meluhäiriötä. Alueella muuten 
liikkuvat ihmiset ovat pääasiassa ympäristön säilymisestä ja puhtaudesta hyvin huo-
lehtivia, joten häiriö on vähäistä. Yleiset tiet ja moottorikelkkareitit ovat kaukana ja 
vesistöillä veneily on vähäistä.  
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5.6. Kaavamerkinnät ja –määräykset 

Kaavamerkinnät ja –määräykset ovat kaavakartalla. Kaavassa on käytetty ympäris-
töministeriön 1.5.2000 voimaan astuneen asetuksen mukaisia merkintöjä.  
 

5.7. Nimistö 

Kaavateitä ei ole nimetty. Kaupunki huolehtii osoitteistamisesta. 
 

6.1. Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 

Rakentamisalueiden sijoittelua on havainnollistettu oheisilla kesällä 2011 otetuilla 
viistokuvalle. Muita erityisiä suunnitelmia ei ole laadittu kaavan yhteydessä, vaan ra-
kentamisen sopeutuvuudesta huolehditaan rakentamisen yhteydessä.  
 

 

Kuva 38 Petronjärven aluetta 
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Kuva 39 Mäntyjärveä ja sen ympäristöä 

 
  

 

 Kuva 40 Pyytöjärven aluetta 
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Kuva 41 Koivaksen länsiosaa 

6.2. Toteuttaminen ja ajoitus 

Maanomistajat vastaavat kaavan toteuttamisesta teiden rakentamisen ja rakennus-
paikkojen erottamisen ja myynnin osalta. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy toteuttaa säh-
köhuollon rakentajien tilausten mukaisesti. 
 
Alue on ominaisuuksiltaan erittäin hyvin lomarakentamiseen soveltuvaa, luonnoltaan 
ja maisemiltaan kaunista aluetta, joten toteutuksen alkaessa alue tullenee toteutu-
maan varsin nopeasti. 
 

6.3. Toteutuksen seuranta 

Kaupungin ja valtion eri viranomaiset seuraavat lupakäsittelyn yhteydessä ja muutoin 
mm. alueen rakennuskannan yhtenäisyyttä, luonnon kestokykyä, vesistöjen laadun 
muutoksia, liikennettä jne ja tekevät niiden perusteella johtopäätöksiä ja päätöksiä 
kaavan toteuttamisesta. 

 
 
 Kuusamossa, 16.1.2012, 23.4.2013, 7.5.2015  
 
 
 DI (maanmittaus, YKS 124) 
    Kimmo Mustonen 
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Asemakaavan seurantalomake 

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto 
Kunta 422 Lieksa Täyttämispvm 28.05.2015 

Kaavan nimi MÄNTYJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA 

Hyväksymispvm   Ehdotuspvm 07.05.2015 

Hyväksyjä   Vireilletulosta ilm. pvm 17.02.2012 
 

Hyväksymispykälä   Kunnan kaavatunnus   
 

Generoitu kaavatunnus   
   

Kaava-alueen pinta-ala [ha] 447,4436 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] 447,4436 
 

Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]   Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]   
 

  
   

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]  39,69 

Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset  83   Ei-omarantaiset    

Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset 83 Ei-omarantaiset   

 

Aluevaraukset 
Pinta-ala 

[ha] 
Pinta-ala 

[%] 
Kerrosala 

[k-m²] 
Tehokkuus 

[e] 
Pinta-alan 

muut. [ha +/-] 
Kerrosalan muut. 

[k-m² +/-] 

Yhteensä 447,4436 100,0 16600 0,00 447,4436 16600 

A yhteensä             

P yhteensä             

Y yhteensä             

C yhteensä             

K yhteensä             

T yhteensä             

V yhteensä             

R yhteensä 50,7744 11,3 16600 0,03 50,7744 16600 

L yhteensä 0,4568 0,1     0,4568   

E yhteensä             

S yhteensä             

M yhteensä 388,3512 86,8     388,3512   

W yhteensä 7,8612 1,8     7,8612   

 

Maanalaiset 
tilat 

Pinta-ala 
[ha] 

Pinta-ala 
[%] 

Kerrosala [k-
m²] 

Pinta-alan muut. 
[ha +/-] 

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-] 

Yhteensä           

 

Rakennussuojelu 
Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos 

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] 

Yhteensä         
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Alamerkinnät 

Aluevaraukset 
Pinta-ala 

[ha] 
Pinta-ala 

[%] 
Kerrosala 

[k-m²] 
Tehokkuus 

[e] 
Pinta-alan 

muut. [ha +/-] 
Kerrosalan muut. 

[k-m² +/-] 

Yhteensä 447,4436 100,0 16600 0,00 447,4436 16600 

A yhteensä             

P yhteensä             

Y yhteensä             

C yhteensä             

K yhteensä             

T yhteensä             

V yhteensä             

R yhteensä 50,7744 11,3 16600 0,03 50,7744 16600 

RA 50,7744 100,0 16600 0,03 50,7744 16600 

L yhteensä 0,4568 0,1     0,4568   

LV 0,4568 100,0     0,4568   

E yhteensä             

S yhteensä             

M yhteensä 388,3512 86,8     388,3512   

M 182,7660 47,1     182,7660   

MU 190,1471 49,0     190,1471   

MY 15,4381 4,0     15,4381   

W yhteensä 7,8612 1,8     7,8612   

W 7,8612 100,0     7,8612   
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OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 

 

SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE 

 
MÄNTYJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA 
LIEKSAN KAUPUNKI (422) 
SOKOJÄRVEN KYLÄ (427) 

 

MÄNTYJÄRVI 20:2, om. UPM-Kymmene Oyj 
KORPELA 8:7, om. Maija Ikonen 
LIPPI 18:1, om. Antti Juntunen 
 

SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET 

Kaavoitustyön tarkoituksena on laatia alueelle tavanomainen, omarantainen ranta-asemakaava. Alue ra-
joittuu Mäntyjärveen, Pyytöjärveen, Petronjärveen ja niiden lähellä oleviin pienempiin vesistöihin. Pohja-
karttana käytetään maastokarttaa. Alueen yleissijainti ja kaava-alueen rajaus on osoitettu oheisilla kar-
toilla. 
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SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT, TEHDYT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT 

Pohjois-Karjalan maakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 21.11.2005 ja vahvistettu Valtio-
neuvostossa 27.12.2007. Tässä 1. vaiheen maakuntakaavassa aluetta koskee pohjavesialueen merkin-
tä (pv) ja sen itäosa on biosfäärialuetta (vihreä katkoviiva). Lähellä on mm. luonnonsuojelualue (SL), 
puolustusvoimien ja rajavartioston alue (EP) ja rantojen käytön kehittämisen kohdealue (rk-1). Ote maa-
kuntakaavasta on ohessa. 
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Maakuntavaltuusto on 4.5.2009 hyväksynyt ja Ympäristöministeriö 10.6.2010 vahvistanut maakuntakaa-
van täydennyksen. Tässä 2. vaiheen maakuntakaavassa kaava-alueelle ei ole varauksia. Sen lähellä on 
kuitenkin ampumarata-alue (ea) melualueineen (me-1). Ote maakuntakaavasta on ohessa. 
 

 
 
Maakuntakaavasta on myös 3. vaihe jo vahvistettu ja 4. vaihe tekeillä. Niissä ei ole varauksia alueelle. 
 
Alueelle ei ole laadittu osayleiskaavoja eikä niitä ole suunnitelmissakaan. 
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VAIKUTUSALUE 

Kaavan välitön vaikutusalue on varsinainen kaava-alue. Välillisiä vaikutuksia on lähialueen maanomista-
jille, asukkaille, lomanviettäjille, ulkoilu- ja retkeilyreittien käyttäjille, vesistöissä liikkuville jne.   

 

OSALLISET 

- maanomistajat ja asukkaat 
kaava-alueen ja lähialueiden maanomistajat  
lähialueiden asukkaat ja loma-asukkaat 
matkailijat, kalastajat, veneilijät, hiihtäjät, moottorikelkkailijat jne 

- kaupungin hallintokunnat 
maankäyttö 
rakennusvalvonta 
ympäristötoimi 
tekninen toimi  
virkistystoimi 
elinkeinotoimi 

- yhdyskuntatekniikka 
Pohjois-Karjalan Sähkö Oy 

- viranomaiset 
Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset 
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 
Museovirasto 
Pohjois-Karjalan pelastusliikelaitos  
Metsäkeskus Pohjois-Karjala 

- lieksalaiset seurat ja yhdistykset 

 

TIEDOTTAMINEN 

Muutoksen vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tiedotetaan kirjeillä lähialueen 
maanomistajille, kuulutuksella kaupungin päättämissä ilmoituslehdissä ja informaatiolla muille osallisille. 
Kaavan valmisteluaineisto ja alustava luonnos pidetään nähtävillä samalla tavalla tiedottaen. Pyydetään 
tarvittavat lausunnot. Aineisto pidetään koko prosessin ajan esillä kaavoittajan kotisivuilla 
www.kimmokaava.fi. Kaavaehdotuksesta tiedotetaan samalla tavalla. 

 

OSALLISTUMINEN 

Osallistuminen hoidetaan neuvotteluilla, keskusteluilla ja lausuntopyynnöillä kaavoittajan ja osallisten 
kanssa. Kaavoittajan yhteystiedot toimitetaan kaikille osallisille eri vaiheissa ja kehotetaan olemaan yh-
teydessä. Yleisötilaisuuksia ei kaavan vähäisen merkityksen vuoksi pidetä. 

 

VIRANOMAISYHTEISTYÖ 

Osallistuminen hoidetaan viranomaisneuvotteluilla, keskusteluilla ja lausuntopyynnöillä kaavoittajan ja 
viranomaisten kanssa. 

 

SELVITETTÄVÄT VAIKUTUKSET 

- vaikutukset rakennettuun ympäristöön  
- palveluihin 
- virkistykseen ja matkailuun, reitistöihin 
- liikenteeseen 
- tekniseen huoltoon 

 - vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 
- maisemaan 
- luonnonoloihin (kasvillisuus, eläimistö, luontotyypit) 

http://www.kimmokaava.fi/
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- luonnon monimuotoisuuteen 
- vesistöihin 
- maa- ja metsätalouteen 

- vaikutukset talouteen 
- valtion ja kunnan talouteen 
- yksityistaloudellisiin kustannuksiin 

- vaikutukset terveellisyyteen ja turvallisuuteen 
- liikenneturvallisuuteen 
- ihmisten elinoloihin 
- ympäristön puhtauteen 

- vaikutukset eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä 
- vaikutukset sosiaalisiin oloihin 
- vaikutukset kulttuuriin 
- muut merkittävät vaikutukset 

 

VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN MENETELMÄT 

Kaavan laatija suorittaa olemassa olevien tietojen keräyksen ja vaikutusten arvioinnin. Niitä tarkastel-
laan työn kuluessa kaavoittajan, kaupungin ja muiden viranomaisten välisissä palavereissa. Työssä käy-
tetään tarvittaessa asiantuntija-apua erityisesti luonnonoloihin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa ja 
mahdollisesti muilla osasektoreilla, esim. muinaisjäännökset.  

 

VAIHTOEHDOT 

Ranta-asemakaava koskee pääasiassa vain yhden suuren maanomistajan tilan maankäytön suunnitte-
lua. Työn alkuvaiheissa laaditaan rakennuspaikkojen määrää ja sijoittelua koskevia alustavia luonnok-
sia, joita käsitellään maanomistajan, kaupungin ja viranomaisten välisissä neuvotteluissa. Korttelit sijoi-
tetaan siten, että luonnon merkittävimmät ominaispiirteet säästyvät ja alueen retkeily- tms. käyttö ei vaa-
rannu. 

 

KAAVOITUKSEN KULKU, AIKATAULU JA PÄÄTÖKSENTEKO 

  
 Luontoselvitykset, maastotutkimukset 
  05-07 / 2011 
 Kaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tiedotetaan kirjeillä lähialueen maan-

omistajille, kuulutuksella kaupungin päättämissä ilmoituslehdissä, Internet -tiedottamisella ja informaati-
olla muille osallisille. Alustavat luonnokset pidetään samalla nähtävillä, jolloin naapureilla ja muilla, joita 
kaava koskee, on mahdollisuus esittää mielipiteensä. Pyydetään tarvittavat lausunnot. Suunnitelmia tar-
kennetaan saadun palautteen perusteella. 

  17.2.-8.3.2012 
 Viranomaisneuvottelu 
  26.9.2012  
 Kaavaehdotus, asiakirjojen viimeistely, havainnollistamisen parantaminen ja mahdolliset erillisselvitykset 
  04-12 / 2012 

Kaavaehdotus nähtävillä maankäyttö- ja rakennuslain 65 § mukaisesti. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on 
mahdollisuus esittää mielipiteensä (muistutus). Pyydetään tarvittavat lausunnot. Viranomaisneuvottelu 
tarvittaessa 

  27.5.-26.6.2013 
 Viranomaisneuvottelu 
  10.9.2013 

Kaavaehdotus nähtävillä uudelleen maankäyttö- ja rakennuslain 65 § mukaisesti. Kunnan jäsenillä ja 
osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä (muistutus). Pyydetään tarvittavat lausunnot. Viran-
omaisneuvottelu tarvittaessa 

  21.12.2015-19.2.2016 
Kaavan hyväksyminen 

  04-06  / 2016 
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Suunnitelmia ja asiakirjoja tarkennetaan jatkuvasti työn kuluessa. Neuvotteluista ja osallistumisesta pi-
detään pöytäkirjaa. Tärkeimmät asiat dokumentoidaan kaavaselostuksessa. Kaava-aineisto on koko 
työn ajan nähtävillä kaavoittajan kotisivuilla, jota kautta kommentteja ja palautetta voi antaa myös viral-
listen nähtävilläolojen ulkopuolella. 

 

YHTEYSTIEDOT 

 
KAAVOITTAJA:  Kimmo Mustonen  KimmoKaava    

DI (maanmittaus, YKS 124)    Kitkantie 34 F 40 
0400 703 521   93600 KUUSAMO 
fax  (08) 8511 250  kimmo.mustonen@kimmokaava.fi   
   www.kimmokaava.fi 

 
 
KAUPUNKI:  Anna-Maria Latosaari Reino Hirvonen  Lieksan kaupunki 

maankäyttöpäällikkö kaavasuunnittelija Pielisentie 3 
04010 44840                             04010 44714   81700 LIEKSA 

  anna-maria.latosaari@lieksa.fi   reino.hirvonen@lieksa.fi 
 
MAANOMISTAJA: Juha Rissanen  UPM-Kymmene Oyj Joensuun Metsäpalvelutoimisto
  040 672 2784  Sirkkalantie 13 B 
  juha.rissanen@upm.com  80100 JOENSUU  
     

PALAUTE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA 

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi esittää kaupungin virkamiehille tai kaavoittajalle. 
Maankäyttö- ja rakennuslain 64 §:n mukaan ”osallisella on ennen kaavaehdotuksen asettamista julki-
sesti nähtäville mahdollisuus esittää elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle neuvottelun käymistä 
osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä. Jos suunnitelma on ilmeisesti puutteellinen elinkei-
no-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on viivytyksettä järjestettävä kunnan kanssa neuvottelu suunnitel-
man täydennystarpeiden selvittämiseksi. Neuvotteluun on kutsuttava esityksen tehnyt osallinen ja tar-
peen mukaan ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan asia liittyy.” 
 

 
 
 
Kuusamossa, 16.1.2012, 23.4.2013, 7.5.2015 
 
 
DI (maanmittaus, YKS 124) 
 
  Kimmo Mustonen 
 

mailto:kimmo.mustonen@kimmokaava.fi
http://www.kimmokaava.fi/
mailto:anna-maria.latosaari@lieksa.fi
mailto:reino.hirvonen@lieksa.fi
mailto:juha.rissanen@upm.com

