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YLÄMYLLYN OSAYLEISKAAVAMUUTOS KONONOVINHARJUN ALUE
1

Osayleiskaava-alue
Osayleiskaavan muutos koskee Ylämyllyn Jyrinkylän Kononovinharjun aluetta. Suunnittelualueen
pinta-ala on n. 17 ha. Kaavamuutos koskee kiinteistöjä 423-405-78-112, 423-405-78-503 ja 426-89901-1. Suunnittelualueen sijainti ilmenee alla olevasta kuvasta.

Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti.

2
2.1

Perustiedot
Suunnittelutilanne
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (14.12.2017) koskevat seuraavia asiakokonaisuuksia:
-

toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen
tehokas liikennejärjestelmä
terveellinen ja turvallinen elinympäristö
elinvoimainen luonto-ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat
uusiutumiskykyinen energiahuolto
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Maakuntakaava
Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 1. vaihe on vahvistettu vuonna 2007, 2.vaihe vuonna 2010, 3.
vaihe vuonna 2014 ja 4.vaihe vuonna 2016. Suunnittelualueesta suurin osa sijoittuu maakuntakaavan taajamatoimintojen alueelle (A). Lisäksi alue sijoittuu tärkeälle tai vedenhankintaan soveltuvalle pohjavesialueelle (pv) ja arvokkaalle harju- tai moreenialueelle (ge-1). Alueen länsireunaan
pohjois-eteläsuuntaisesti on osoitettu viheryhteystarve.

Kuva 2. Ote Pohjois-Karjalan maakuntakaavayhdistelmästä.
Pohjois-Karjalan kokonaismaakuntakaavan tarkistus, maakuntakaava 2040, on käynnistynyt
21.12.2015. Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 12.11.–20.12.2018 ja lausunnoilla 12.11.2018–
31.1.2019. Maakuntakaavan 2040 ehdotus on ollut lausunnoilla 4.11.–20.12.2019. Kaavaluonnoksessa suunnittelualueelle ei ole osoitettu uusia aluevarauksia tai merkintöjä.
Käynnissä olevassa Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040 ehdotuksessa alueelle on linjattu ohjeellinen/vaihtoehtoinen tie-/katulinjaus Ylämyllyn eritasoliittymän ja Jyrinkylän välille. Samalla taajamatoimintojen aluemerkintää on laajennettu Nuottilammen ja Sompalammen väliselle alueelle.
Suunnittelualueelle tai sen läheisyyteen liittyvät seuraavat maakuntakaavojen varaukset:
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Yleiskaava
Ylämyllyn osayleiskaava on hyväksytty vuonna 1999. Kaavaan on vuonna 2010 hyväksytty muutos,
joka koskee myös suunnittelualuetta. Lisäksi kaava on osittain kumottu vuonna 2014 ja kaavan on
tehty muutos vuonna 2019 koskien Ylämyllyn yläkoulun aluetta.
Voimassa olevassa osayleiskaavassa suunnittelualue on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi
alueeksi, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta (MU). Lisäksi suunnittelualue sijoittuu tärkeälle
pohjavesialueelle (pv), ja alueelle on osoitettu maakunnallisesti arvokas harjualue, arvokas luontokohde (luo) ja ulkoilureitti.

Kuva 3. Ote Ylämyllyn osayleiskaavan muutoksesta (2010).
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Asemakaava
Suurin osa alueesta on asemakaavoittamatonta aluetta. Suunnittelualueen eteläosassa oleva asemakaavoitettu alue on osoitettu lähivirkistys- ja katualueeksi. Pohjoisosan asemakaavoitettu alue
on osoitettu asuinpientalojen korttelialueeksi sekä lähivirkistys- ja katualueeksi.
Osayleiskaavamuutoksen kanssa yhtäaikaisesti viedään eteenpäin alueen asemakaavan/asemakaavamuutoksen laadintaa.

Kuva 4. Ote voimassa olevasta asemakaavasta Suunnittelualueen likimääräinen rajaus punaisella.

Rakennusjärjestys
Liperin kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty kunnanvaltuustossa 19.12.2011 ja se on tullut voimaan 1.2.2012.

2.2

Maanomistus
Suunnittelualueen kiinteistöt ovat Liperin kunnan omistuksessa.

2.3

Nykyinen maankäyttö
Kaavamuutosalue on rakentamaton metsäaluetta. Alueen pohjoispuolella on pieni asuinalue ja
muuten pohjoispuoli on rakentamatonta aluetta. Länsipuolelle sijoittuu luonnonsuojelualue.
Suunnittelualueen etelä- ja itäpuolella on asutusta ja koillispuolella teollisuusalue ja kaakkoispuolella puolustusvoimien aluetta.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi

Y-tunnus 2474031-0
Kotipaikka Helsinki

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Kaavaselostus (luonnos)

6 (14)

12.2.2020

Kuva 5. Suunnittelualueen likimääräinen rajaus (keltaisella) kiinteistörajat (punaisella) ja ortoilmakuva alueesta.
2.4

Palvelut
Alue tukeutuu Ylämyllyn palveluihin. Ylämyllyn koulu ja Paloaukean päiväkoti sijaitsevat alle kilometrin päässä suunnittelualueelta. Ylämyllyn muut palvelut sijaitsevat valtatie 9:n eteläpuolella,
noin 3 kilometrin päässä suunnittelualueesta. Uutta yläkoulua ollaan suunnittelemassa Patteristontien varteen alla kilometrin päähän suunnittelualueesta.

2.5

Liikenne
Suunnittelualueen pohjoisosassa kulkee Kononovintie, alueen itäpuolelta kulkee Tykistöntie ja
Marssiura sekä eteläpuolelta Kavioura. Tykistöntien ja Marssiuran vieressä kulkee kevyenliikenteen
väylä. Alueelle tulo tapahtuu suunnittelualueen pohjoispuolelta.
Maakuntakaava 2040 ehdotuksessa on osoitettu uusi eritasoliittymäksi kehitettävä liittymä valtatie
9:lle Ylämyllyn kohdalle sekä uusi vaihtoehtoinen katulinja valtatieltä Jyrinkylän alueelle. Uusi suunniteltu katulinja on ajateltu yhtyvän nykyiselle Kononovintielle. Kaavassa varaudutaan Ylämyllyn
eritasoliittymän ja Jyrinkylän väliseen katuyhteyteen.

2.6

Yhdyskuntatekniikka
Suunnittelualueelle tullaan rakentamaan asuinalueen tarvitsema infrastruktuuri (vesihuoltoverkosto, sähköverkko, kadut ym.) alueen toteuttamisen yhteydessä. Verkostot liitetään olemassa
olevaan Jyrinkylän yhdyskuntatekniikan verkostoon.

2.7

Ympäristöhäiriöt
Suunnittelualueelle tai sen välittömään läheisyyteen ei sijoitu ympäristöhäiriöitä aiheuttavaa toimintaa.
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2.8

Kulttuuriympäristö
Suunnittelualue on rakentamatonta, eikä sieltä tunneta ennestään kiinteitä muinaisjäännöksiä tai
muita kulttuuriperintökohteita.
Arkeologinen selvitys tullaan tekemään keväällä 2020 lumien sulettua. Mahdolliset löydetyt kohteet tullaan huomioimaan kaavaehdotuksessa.

2.9

Luonnonympäristö ja maisema
Luonnonympäristö
Kaavamuutosalue on pääosin koivu- ja mäntyvaltaista tuoretta tai lehtomaista kangasta. Alueen
puuston ikä on keskimäärin noin 35-65 vuotta.
Voimassa olevassa yleiskaavassa suunnittelualueelle on osoitettu luo-alue. Nuottilammen itäpuolella on jyrkkärinteinen harjusuppa, jonka pohja on soistunut ja jonka reunoilla kasvaa suurruoholehtoa (Suunnittelukeskus Oy 1997). Puusto on koivuvaltaista ja lehdon kasvilajistoon kuuluvat
mm. hiirenporras ja mustakonnanmarja.
Suunnittelualueelle tullaan laatimaan tarkentava luonto- ja maisemaselvitys keväällä 2020. Kaavaasiakirjoja tarkennetaan ja täydennetään selvityksen perusteella ehdotusvaiheessa.

Kuva 6. Kasvupaikka 2017.
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Kuva 7. Suunnittelualueen pohjoisosan koivuvaltaista aluetta.

Kuva 8. Suunnittelualueen länsipuolen rinnettä.
Suomen metsäkeskukselta saadun tiedon perusteella suunnittelualueelle sijoittuu
yksi liito-oravan havaintopiste, joka ilmenee oheisesta kuvasta.
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Kuva 9. Liito-oravahavainto kaava-alueella.
Maisemarakenne
Suunnittelualue on osa geomorfologisesti merkittävää laajaa aluetta. Se kuuluu deltamaisia
laajentumia, reunatasanteiden osia sekä suuria selänteitä käsittävään harjualueeseen. Pinnanmuodostukseltaan alue on vaihtelevaa. Alue muodostuu kaakko-luode suuntaisesta harjumuodostelmasta, jonka läntinen rinne on jyrkkää. Itää viettävä rinne on hiukan loivempaa
ja selänteen itäpuolella on suppa. Kaava-alueen korkeustasot vaihtelevat 85-114 m välillä.

Kuva 10. Ote maastokartan ja rinnevarjostusaineiston yhdistelmästä (MML)
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Pohjavesi
Suunnittelualue sijoittuu kokonaisuudessaan Jyrinkylän vedenhankintaa varten tärkeälle 1luokan pohjavesialueelle.

3

Tavoitteet
Suunnittelun tavoitteena on muuttaa osayleiskaavaa niin, että se mahdollistaa asuinalueen toteuttamisen alueelle. Suunnittelussa huomioidaan alueen ulkoilureittien säilyminen ja olevan infrastruktuurin hyödyntäminen sekä mahdollinen uusi katuyhteys Ylämyllyn eritasoliittymästä Jyrinkylään.

4

Osayleiskaavan muutos ja sen perustelut
Yleiskaavan muutoksella on muutettu nykyinen maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityistä ulkoilun ohjaustarvetta asuinpientalojen alueeksi ja virkistysalueeksi.
Muutoksella on täydennetty ja tiivistetty Jyrinkylän taajamarakennetta ja ohjattu uutta asutusta
lähelle olevia palveluita sekä suunniteltuja palveluita. Yhdyskuntarakennetta tiivistämällä vältetään kokonaan uusien alueiden ottamista rakentamisen piiriin sekä pystytään hyödyntämään jo
olemassa olevaa infrastruktuuria.
Kaavaratkaisulla mahdollistetaan monipuolisen tonttitarjonnan lisääminen Jyrinkylän alueella.

Kuva 11. Ote voimassa olevasta yleiskaavasta vasemmalla ja kaavamuutos oikealla.
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4.1

Aluevarausten pääperustelut
AP

Pientalovaltainen asuntoalue

Asemakaavoitettavaksi tarkoitettu alue.
Merkinnällä on osoitettu asemakaavoitettavaksi tarkoitetut pientalovaltaiset asuntoalueet suunnittelualueen keskiosassa sekä koilliskulmaan. Alueiden pinta-la on yhteensä noin 6,5 ha.
V

Virkistysalue

Rakentamisen ulkopuolelle jätetyt alueet on osoitettu virkistysalueiksi. V-alueiden koko on yhteensä noin 18,5 ha.
harju Maakunnallisesti arvokas harjualue
Tällä katkoviivarajauksella on likimääräisesti osoitettu maakunnallisesti arvokkaat harjualueet.
Ympäristön tilaa vaikuttavia toimenpiteitä suoritettaessa on kiinnitettävä huomioita, ettei harjumaisemaa ja geomorfologiaa vaaranneta tai heikennetä.
Suunnittelualue sijoittuu lähes kokonaisuudessaan maakunnallisesti arvokkaalle harjualueelle.
luo

Arvokas luontokohde

Tällä katkoviivarajauksella on likimääräisesti osoitettu paikallisesti arvokkaat luonto- ja maisemakohteet. Ympäristön tilaan vaikuttavia toimenpiteitä suoritettaessa on kiinnitettävä huomiota,
ettei alueen luonnonvaroja vaaranneta tai heikennetä.
Merkinnällä on osoitettu luonnon arvoiltaan arvokas suppa voimassa olevan yleiskaavan mukaisesti.
pv

Tärkeä tai vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue

Pohjavesialueella tulee välttää pohjaveden laatua tai määrää vaarantavia toimenpiteitä. Jätevesien imeyttäminen maaperään on kielletty.
Suunnittelualue sijoittuu kokonaisuudessaan vedenhankintaa varten tärkeälle 1-luokan pohjavesialueelle.
Ulkoilureitti
Suunnittelualueelle voimassa olevassa yleiskaavassa osoitettu ulkoilureitti on linjattu kulkemaan
alueen länsirajan sijaan alueen keskeltä, luo-alueen vierestä. Muutos johtuu uuden rakennusalueen osoittamisesta.
Ohjeellinen/vaihtoehtoinen tielinjaus
Ohjeellinen/vaihtoehtoinen tielinjauksena on osoitettu suunnittelualueen pohjoisosaan sijoittuva
maakuntakaava 2040 ehdotuksessa esitetty uusi katulinjaus Ylämyllyn eritasoliittymästä Jyrinkylän alueelle.
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Uusi kevyen liikenteen reitti
Suunnittelualueen pohjoisosaan on osoitettu uusi kevyen liikenteen reitti ohjeellisen/vaihtoehtoisen tielinjauksen viereen. Reitti parantaa kevyen liikenteen turvallisuutta alueella.
5
5.1

Vaikutusten arviointi
Yleistä
Kaavaa laadittaessa on uuden asuntoalueen sijoittamisella pyritty minimoimaan haitallisia vaikutuksia luontoon, rakennettuun ympäristöön ja ihmisiin. Vaikutusarviot on laadittu sen mukaisesti,
että asuntoalueet tulevat kokonaisuudessaan toteutumaan.

5.2

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutuminen
Alueen kaavoittaminen asuinrakentamiselle tiivistää yhdyskuntarakennetta. Kaavaa varten selvitetään alueen luonnon- ja kulttuuriympäristön arvot ja ne on huomioitu kaavaratkaisussa ja asuntoalueen sijoittelussa nykytiedon perusteella. Asiaa tarkennetaan ehdotusvaiheessa. Myös alueen
virkistyskäyttömahdollisuudet on huomioitu kaavaratkaisussa.

5.3

Maakuntakaavan suunnittelutavoitteiden toteutuminen
Suunnittelualue sijoittuu maakuntakaavan taajamatoimintojen alueelle. Alueen kaavoittaminen
yleiskaavassa asumiselle on maakuntakaavan mukaista. Yleiskaavassa on myös huomioitu määräyksin suunnittelualueen sijoittuminen pohjavesialueelle ja arvokkaalle harjualueelle. Alueen länsireunaan osoitettu viheryhteystarve on huomioitu jättämällä alueen länsireuna rakentamattomaksi.

5.4

Vaikutukset luontoon ja maisemaan
Ympäristö muuttuu osin metsäalueesta rakennetuksi alueeksi uuden asuntoalueen toteuttamisen
myötä. Rakentaminen ei heikennä luonnon monimuotoisuutta alueella. Alueelle on osoitettu
luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä alue voimassa olevan yleiskaavan mukaisesti ja se on
jätetty rakentamisen ulkopuolelle. Vaikutuksia luontoon ja luonnosympäristöön tarkennetaan keväällä tehtävän luonto- ja maisemainventoinnin perusteella.
Alueen toteuttaminen ei vaaranna pohjaveden määrää tai laatua. Kaavassa on annettu pohjavesialueelle määräys, jonka mukaan pohjavesialueella tulee välttää pohjaveden laatua tai määrää vaarantavia toimenpiteitä ja jätevesien imeyttäminen maaperään on kielletty.

5.5

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön
Alue sijoittuu olemassa olevien asuinalueiden viereen ja tiivistää ja täydentää siten Jyrinkylän yhdyskuntarannetta.
Suunnittelualue on rakentamatonta aluetta. Kaavalla ei ole vaikutusta rakennettuun ympäristöön.

5.6

Vaikutukset liikenteeseen
Uuden asuinalueen toteuttaminen lisää liikennemääriä alueella. Matkat suuntautuvat asuinalueelta Kononovintietä Tykistöntielle. Katujen risteysalueella on hyvä näkyvyys ja kaduilla taajamanopeudet, mikä parantaa liikenneturvallisuutta alueella liikennemäärien kasvaessakin. Tykistöntien ja
Marssiuran vieressä kulkee kevyenliikenteen väylä ja myös Kononovintien vierelle on osoitettu
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yleiskaavamuutoksella uusi kevyen liikenteen reitti, mikä parantaa kevyen liikenteen turvallisuutta
alueella.
Maakuntakaava 2040 ehdotuksessa osoitetun uuden eritasoliittymäksi kehitettävän liittymän ja uuden vaihtoehtoisen tielinjan toteutuessa osa Jyrinkylän liikenteestä tulee siirtymään uudelle kadulle. Tarkempaa aikataulua mahdollisen uuden tieyhteyden toteutumiselle ei ole olemassa. Osuuden suuruuden arviointi on vielä tässä yhteydessä ennenaikaista, koska siihen vaikuttavat mm. uuden tien linjaus, risteysjärjestelyt, asunnon sijainti Jyrinkylällä sekä haetut palvelut, kuten esim.
koulu, jotka ratkaisevat asiointisuunnan.
5.7

Vaikutukset sosiaaliseen ympäristöön
Vaikutukset viihtyisyyteen
Suunnittelualueeseen kohdistuu virkistyskäyttöä, sillä kulkevien reististöjen johdosta. Alueen rakentuessa virkistykseen käytettävä alue tulee pienentymään ja siten rajoittamaan alueen käyttöä
nykyisestä. Alueelle jää edelleen virkistykseen soveltuvaa aluetta ja yleiskaavassa on huomioitu se,
että reitistöt edelleen ovat käytettävissä, joskin niiden linjaukset muuttuvat. Suunnittelualueesta
yli puolet on edelleen jätetty virkistysalueeksi.
Suunnittelualueen naapuruston lähivirkistysalueena käyttämä alue pirstoutuvat ja totutut reitit
muuttuvat. Parnävaaran urheilukeskus laajoine ulkoilualueineen on suhteellisen lähellä, joka palvelee myös koko Jyrin alueen asukkaita.
Uusien asukkaiden tuleminen ja asuinalueen rakentaminen metsäiselle alueelle ei oleellisesti heikennetä Jyrin alueen viihtyvyyttä eikä aiheuta merkittävää haittaa naapurustolle.
Sosiaaliset vaikutukset
Omakotivaltaisen uudisrakentamisen suosimisella houkutellaan alueelle erityisesti lapsiperheitä.
Uusien perheiden sijoittuminen taajamaan säilyttää alueen väestöpohjan ja turvaa palvelujen säilymisen ja kehittämisen. Kaavamuutos ei lisää alueen sosiaalista turvattomuutta.
Vaikutukset terveyteen
Uusi asuinalue on osoitettu siten, ettei se sijoitu melualueelle tai välittömään teollisuusalueiden
läheisyyteen. Asuinrakentaminen ei voida katsoa olevan terveydelle vaaraa alueen läheisyydessä
jo asuville.
Taloudelliset vaikutukset
Uuden asuinalueen kaavoittaminen sekä vesihuollon ja tiestön rakentaminen edellyttävät kunnan
taloudellisia panostuksia lähivuosina. Alueen tuntumassa on vesihuoltoverkosto olemassa. Tarkemmat kustannukset ja niiden ajoitus selviävät vasta toteutussuunnittelun yhteydessä. Alue sijoittuu olemassa olevien asuinalueiden viereen, minkä ansiosta kytkentäkustannukset ovat kohtuulliset. Maanhankintaan ei tarvitse tehdä, koska alue on kokonaan Liperin kunnan omistuksessa.
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Toteuttaminen
Alueelle laaditaan samanaikaisina prosesseina yleiskaavan muutos ja asemakaava/asemakaavan
muutos. Alueen rakentaminen tapahtuu laadittavan asemakaavamuutoksen perusteella, joka ohjaa rakentamista.

7
7.1

Suunnitteluvaiheet ja osallistuminen
Vireille tulo
Kaavaprosessi käynnistyi syksyllä 2019.
Liperin kunnanhallitus on tehnyt päätöksen yleiskaavan laatimisesta 10.6.2019 § 145.

7.2

Valmistelu- ja luonnosvaihe
Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu järjestettiin 31.10.2019.
Osallistumis- ja arvioitisuunnitelma nähtävillä 21.11.-15.12.2019.
Yleisötilaisuus järjestettiin 3.12.2019. OAS:stä saatiin kuusi lausuntoa ja 5 mielipidettä. Lausuntojen
perusteella OAS:aan on lisätty Puolustusvoimat osalliseksi. Osallisten mielipiteen on pyritty huomioimaan siinä laajuudessa kuin kaavan tavoitteet ovat sen mahdollistaneet. Vastine on kaavanselostuksen liitteenä.
Kaavaluonnos nähtävillä __.__.–__.__.2020

7.3

Ehdotusvaihe
Kaavaehdotus nähtävillä__.__.–__.__.2020.

Kuopiossa 12.2.2020
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

Timo Leskinen
aluepäällikkö, DI
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