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Kaavanlaatijan vastine: Luontoselvityksessä esille tulleet seikat on huomioitu yleiskaavaehdotuksessa. Virkistys- ja ulkoilumahdollisuudet on huomioitu kaavaehdotuksessa sillä laajuudella kuin se on mahdollista
kaavan tavoitteet huomioiden. Ratkaisu mahdollistaa edelleen ulkoilureitin jatkuvuuden ja riittävät ulkoilumahdollisuudet alueella, vaikka reittien toiminnallisuus hiukan kärsii ja ulkoiluun soveltuvien alueiden pintaala hiukan vähenee.
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Kaavanlaatijan vastine: Ei huomautettavaa. Merkitään tiedoksi.
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Puolustusvoimat

Kaavanlaatijan vastine: Ei huomautettavaa. merkitään tiedoksi.

Kononovinh_yk_luonnos_vastine.docx

5 (14)

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
20.11.2020

Vastine
Liperin kunta
Ylämyllyn yleiskaavan muutos

6 (14)

Pohjois-Savon ELY-keskus

Kaavanlaatijan vastine: Mikäli uusi tieyhteys toteutuu, tulee osa Jyrinkylälle tulevasta liikenteestä siirtymään uudelle tie linjalle. Osa liikenteestä tulee käyttämään edelleen vanhaa yhteyttä. Koska liikenne virta
tulee jakaantumaan, melutasot eivät nouse korkeiksi alhaisilla nopeuksilla. Yleiskaavassa tuleva uusi rakentaminen on pääsääntöisesti osoitettu hiukan etäämmälle kadusta. Yleiskaavassa asiaa ei tarvitse huomioida esitettyä tarkemmin. Asiaa tulee tutkia tarkemmin asemakaavaratkaisussa.
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Kaavanlaatijan vastine: Täydennetään osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan.
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Mielipiteet
Mielipide 1
Liperin kunnan 18.3. ja 19.3.2020 julkaisemaan Kononovinharjun asema- ja osayleiskaavaan liittyy
Iukuisia luontoarvoihin, virkistyskäyttöön, kaavoituksen puutteellisuuteen ja kunnan (Suomen) taloustilanteeseen vaikuttavia seikkoja, jotka on uudelleenarvioitava ennen Iopullisten Kononovinharjua koskevien päätösten tekoa.
1. Tällä hetkellä voimassa olevassa Ylämyllyn osayleiskaavassa Kononovinharjun alue on kirjattu tärkeäksi pohjavesialueeksi, arvokkaaksi harjualaueeksi, arvokkaaksi luontokohteeksi ja ulkoilureitiksi.
Suunnitellussa nyt kommentoitavana olevassa kaavaehdotuksessa sanotaan “harjun yläosan leveys
noin 100 metriä mikä mahdollistaa yhden kadun, jonka molemmilla puolilla on rakentamista." Kaavaluonnoksessa otetaan siis tämä arvokkaaksi todettu harjualue kokonaisuusessaan asuinkäyttöön.
Kaavaluonnoksen toteutuminen merkitsee luontoarvojen kohdalta ainutlaatuisen alueen tuhoamista. Hienoa ja Jyrin asukkaiden vilkkaasti käyttämä harjualuetta ei siis kaavaluonnoksessa pyritä
säilyttämään, se tuhotaan.
Kommentoitavassa asema— ja osayleiskaavaluonnoksessa esitetyssä karttapohjassa on aluetta tuntemattomalle ja pelkkään karttaan luottavalle huonosti karttamerkintöjä ymmärtävälle se harhaanjohtava puoli, että karttaluonnokseen on kyllä merkattu ge-merkinnällä (arvokas harjualue tai muu
geologinen muodostuma) ja pv—merkinnällä (tärkeä tai veden hankintaan soveltuva pohjavesialue)
alueita, jotka eivät todellisuudessa maastossa karttamerkintää vastaa: ge-harjumerkintä löytyy karttaluonnoksessa muun muassa alueen alavimmasta kohdasta Nuottilammen yläpuoliselta alueelta.
Merkinnällä halutaan ilmeisesti vahvistaa kartassa jo muutenkin Nuottilammen yläpuolella sijaitsevan luonnonsuojelualueen merkitystä. Tai sitten merkinnällä halutaan luoda virheellinen käsitys säilyvästä harjualueesta. Kaavan toteuttaminen tuhoaa alueen merkittävimmän luontoarvon — harjun
— karttamerkinnästä huolimatta.
2. Kaavaselostuksessa mainitaan sivulla 5 “Suomen metsäkeskukselta saadun tiedon perusteella
suunnittelualueelle sijoittuu yksi liito-oravan havaintopiste.” Maa ja metsätalousministeriön ohjaama Metsäkeskus kertoo nettisivuillaan (www.metsakeskus.fi), että Iiito-oravan pesäpuiden ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on Iaissa kielletty. Metsäkeskuksen sivuston mukaan liito— oravakoiraan reviiri voi olla jopa 6O hehtaaria. Kononovinharjulla on Iiito-oravalle sopivaa vanhaa haapametsää, tosin kaavan myötä tuo alue menetettäisiin. Odotan kunnan toimivan vastuullisesti Iakia noudattaen ja selvittävän huolellisesti mahdollisen Iiito-oravien esiintymisen Kononovinharjun alueella.
3. Kononovinharjun asema- ja osayleiskaava koskee koko Jyrin alueella ainutlaatuista vielä jäljellä
olevaa yhtenäistä virkistyskäytössä olevaa metsäaluetta. Alue tarjoaa ulkoilijalle hämmästyttävän
monipuolisen Iuontokohteen: vanhasta jylhästä metsästä nuoreen Iehtomaiseen maisemaan ulottuvan luonnon kirjon. Alueen korkeuserot tekevät ulkoilureitistä mielenkiintoisen ja tarjoavat luonnon
kauneudellaan virkistysmahdollisuuksia, joita Jyrin alueella ei ole muualla tavoitettavissa.
Tavoitettavuus virkistyskäyttöä ajatellen on Konovinharjun alueen keskeinen etu. Kononovinharjun
metsä sijaitsee karttaa katsoen jo nyt Jyrin sylissä, keskellä Jyrin asuinaluetta. Liperin kunta on Ylämyllyn lampien osayleiskaavaa kehittäessään suunnitellut voimakasta asuinrakentamista Sompalammen ja Nuottilammen väliselle alueelle. Tämän suunnitelman toteutuessa Kononovinharjun alue
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muodostaa Iuontevan, helposti tavoitettavan maastoltaan monipuolisen ulkoilualueen vieläkin suuremmalle Jyrissä asuvalle väestölle. Kaavaselostusluonnoksessa esitetään hämärtävästi Pärnävaaran
ulkoilualueiden sijaitsevan “suhteellisen Iähellä” ja Pärnävaaraan alueen täten täyttävän alueen
asukkaiden ulkoilutarpeet. Todellisuudessa välimatka vaikkapa myös tällä hetkellä Iuonnosvaiheessa
olevalta Nuottilammen asemakaava-alueelta Pärnävaaralle alkaa olla tavalliselle ulkoilijalle jo sellainen, että siirtymä on tehtävä autolla.
Keskeisen virkistysalueen tuhoaminen on lyhytnäköistä. Yksi Jyrin vetovoimatekijäitä on ollut luonnon Iäheisyys. Kononovinharjun rakentamisen myötä Jyrissä ei ole enää asukkailleen rakentamatonta Iuontoa. Metsämaiseman terveysvaikutuksista ihmisten fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen
ja jaksamiseen on viime vuosina saatu kiistatonta tutkimustietoa. Voidaan puhua jopa terveysmetsästä ja alueen keuhkoista — viheralue tai viherkaista ei tällaista myönteistä vaikutusta ulkoilijalle
tarjoa.
4. Asema- ja osayleiskaavaluonnoksessa ulkoilureitti on siirretty harjun Iaelta lähemmäs alueen Iänsireunaa kohti entistä varuskunta-aikaista jäteveden Iaskualuetta. Kononovintien kohdalla ulkoilureitti katkeaa. Onko ajatus, että ulkoilija jatkaa matkaansa jalkateitä pitkin? Kesällä tämä tietysti on
mahdollista, mutta minne siirtyy harjun Iaella kulkenut hiihtolatu, joka on yhdistänyt Pärnävaaran
latualueen aina Honkalammen Iatureitteihin? Maisema-arvoiltaan uuteen paikkaan siirretty ulkoilureitti ei yllä Iähellekään nykyistä, ja talviaikaan useat katujen ylitykset muodostavat Iatuverkostoa
käyttävälle hiihtäjälle vaarallisia teiden ylityksiä.
5. Kononovinharjun alueen asemakaava ja asemakaavan muutos edustaa valitettavasti viime vuosina Liperissä tavaksi tullutta “postimerkkikaavoittamista”: Suunnittelusta puuttuu alueen Iaaja tarkastelu niin maantieteellisesti kuin pitemmällä aikajänteelläkin. Jyrissä asuvan on ollut vaikea pysyä
mukana muuttuvissa suunnitelmissa, esimerkiksi vielä muutama vuosi sitten Ylämyllyn uuden yläkoulun
suunnittelun alkuvaiheessa alueen asukkaille syntyi käsitys, että suunnitelmissa on vaihtoehtoinen
tielinjaus Jyrin alueelle rautatien ja Nuottilammen välistä. Nyt tämän luonnosvaiheessa olevan Kononovinharjun asemakaavamuutoksen yhteydessä ikään kuin vahingossa paljastui, että uutta tielinjausta suunnitellaankin Nuottilammen ja Harinjärven välisen kannaksen kautta! Asemakaavan luonnoskarttaa katsoessa voi vain ihmetellä, minne Kononovintie on menossa? Onko tie jatkumassa
Kononovinkaivannon suojelualueelle? llmeisesti Kononovintie olisi osa tätä tulevaa uutta tielinjausta. Aikooko kunta siis tuhota Kononovinkaivannon suojellun alueen?
Tien tekeminen Kononovinkaivannon ylitse vaatii alueen suurten korkeuserojen vuoksi valtavaa
pengertämistä — mahdollisesti jopa siltaa. Erittäin kallis reitti ja alueen kannalta tuhoisa, sillä niin
suuri maisemallinen muutos näkyy ja kuuluu esteettä niin Kononovinkaivannon suojelualueelle kuin
Nuottilammen pohjoispuoliselle Luonnonsuojelualueellekin. Kaavaluonnoksessa olevan uuden kadun, Partiopolun, ja sen varteen rakennettavien talojen kummallakin puolella on kaavassakin näkyviä Iuontokohteita - onko kunnalla todella niin suuri tonttipula, että tällainen luontokohde kannattaa muutamien talojen takia tuhota.
Kononovinharjun asemakaava on kunnan taholta hirvittävä Ioukkaus niitä rakentajaperheitä kohtaan, jotka ovat juuri rakentamiaan taloja Kononovintien varressa viimeistelemässä. Näillä lähelle
entistä varuskunnan ampumarata—aluetta omakotitalonsa rakentaneille ei varmaan kunnan taholta tonttikauppojen yhteydessä mainittu, että muutaman vuoden kuluttua koko Jyriin tuleva autoliikenne ohjautuu Ylämyllyn uudesta eritasoliittymästä oman kotikatunne kautta. Hyvästi turvallinen luonnonläheinen Iapsiarki! Voiko kunta tällä tavalla kunnalta tontin ostaneita vielä nykyään
kohdella? Tämäkin vain osoittaa, että Liperin kunnasta on puuttunut ja valitettavasti näyttää edel-
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leen puuttuvan laaja yleiskaavatasolla tapahtuva taajamarakenteen n puuttuvan laaja yleiskaavatasolla tapahtuva taajamarakenteen suunnittelu. Tosin nythän vielä ei olisi myöhäistä estää tätä virhettä
Liperin kunnan on keskeytettävä Kononovinharjun alueen asemakaava ja asemakaavan muutos hanke ja aloitettava laaja koko Ylämyllyn aluetta pitkälle tulevaisuuteen palveleva kaavauudistus
yleiskaavatasolla ja tehtävä seikkaperäinen tulevaisuuteen katsova taajamarakenteen selvitys aluetta koskien. Nyt luonnosvaiheessa olevassa kaavaluonnoksessa ei ole otettu huomioon luontoarvoja. Alueen tieverkoston vaihtoehtoisista Iinjauksista on laadittava kustannuskriittinen vertailu.
Vaihtoehtojen varmistamiseksi kunnan on otettava tarkasteluun muutaman vuoden takainen tielinjausvaihtoehto Jyrin alueelle rautatien ja Nuottilammen välistä. Tämän mahdollisuuden varmistamiseksi kunnan on aloitettava välittömästi Pohjois- Karjalan ELY-keskuksen kanssa viranomaisneuvottelut Nuottilammen luonnonsuojelualueen sekä Jaamankankaan soiden suojeluohjelmaan kuuluvan suoalueen suojelun tarpeesta ja tarkoituksesta - onko suojelutarve yhä ajankohtainen. Tarkastelussa on verrattava kahta suojeltua aluetta, Kononovinkaivantoa ja rautatien varressa olevaa
suota, kumpaa reittiä käyttäen Jyrin alueelle voidaan rakentaa turvallinen ja sujuva liikenneyhteys.
Kumpi alue on ainutlaatuisempi ja kumpi on harkiten tielinjauksen käytettävissä - vai onko Patteristontie tulevaisuudessakin ainoa mahdollinen Iiikenneyhteys Jyriin. Jyrin alueella toimivien koulujen
ja päiväkotien tarve opetuksellisesti ja virkistyksellisesti Kononovinharjun lähimetsään on myös selvitettävä ennen Kononovinharjun kaavoittamista.
6. Vallitsevassa koronaepidemian aiheuttamassa taloustilanteessa pidän kuntalaisena Kononovinharjun asemakaavan jatkamista suorastaan pöyristyttävänä. Jyrin alueelle ei kohdistunut ennen koronaepidemiaakaan merkittävää tonttipainetta. Nyt voimme varmaksi todeta, että omakotirakentaminen hidastuu entisestään tuleviksi vuosiksi. Pohjois-Karjalan ikärakennekin aiheuttaa sen, että
potentiaalisten alueelle rakentamista suunnittelevien määrä pienenee. Kunnalla ei siis ole mitään
tarvetta kiirehtiä ja pyrkiä kaavoittamaan asuinrakentamiseen Kononovinharjulla omistamaansa
aluetta. Kunnalla on tarjota hiljenevää kysyntää vastaava tonttimäärä ilman Kononovinharjun uhraamistakin jo tällä hetkellä esimerkiksi Honkalammen tiivistyvällä asuinalueella. Liperin kunta pystyy kaikessa rauhassa suunnitellusti valmistautua ottamaan asuinrakentamiseen ensin maantieteellisestikin keskeisemmällä paikalla sijaitseva Mattisenlahdentien ja Lahdensuontien välinen alue,
mikä tyydyttää asuinrakentamisen tarpeita vuosien ajan. Todennäköistä on sekin, että valtio joutuu
talouselämää ylläpitääkseen tehostamaan työllisyyttä tukevia hankkeita. Valtio on jo antanut suunnittelurahaa Ylämyllyn eritasoliittymän rakentamiseen. Tästä eritasoliittymästä kunnan on luontevaa rakentaa tieyhteys uudelle Ylämyllyn lampien asuinalueelle — tämän alueen nopeutuvaan tonttitarjontaan kunnan kannattaa siis valmistautua jo hyvissä ajoin. Lampialueen kaavoituksessa on
otettava huomioon Nuottilammen suojeltu pohjoispää ja Kononovinkaivannon suojelualue, eikä
rakentamista tule ulottaa Iiian lähelle näitä suojelualueita. Mikäli kunta onnistuu neuvotteluissaan
ELY-keskuksen kanssa rautatien varressa sijaitsevan suoalueen suojelun purkamisesta, voidaan eritasoliittymän yhteydessä rakentaa niin uusi helposti tavoitettava asuinalue, uusi turvallinen tieyhteys Jyrin kylään - ja säilyttää samalla alueen vetovoimaa vahvistava luontoarvoiltaan arvokas Kononovinharjun alue.
Edellä esiin tuotujen seikkojen perusteella uskon ja odotan, että Liperin kunta luopuu pyrkimyksestään ottaa Kononovinharjun alue asuinrakentamisen käyttöön.
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Kaavanlaatijan vastine:
1. Suunnittelualue on kokonaisuudessaan arvokasta harjualuetta ja pohjavesialuetta. Kaavan ge- ja
pv-merkinnät on em. takia sijoitettu kaava-alueen reunalle. Asia tulee ilmi myös kaavaselostuksesta. Merkinnöillä ei ole pyritty harhauttamaan tai antamaan väärää kuvaa tilanteesta.
Harjualue ei toki säily samalla tavoin luonnontilaisenkaltaisena, kuin se on nyt. Kaava ei kuitenkaan
tuhoa harjua, kuten esim. maa-aineisten otto tuhoaisi sen. Rakennettaessa alueelle joudutaan katuja ja taloja rakennettaessa maanpintaa muokkaamaan, mutta se ei tuhoa harjumuodostelman
geologiaa.
2. Kesällä 2020 on alueella tehty luontoselvitys, jossa on myös selvitetty liito-oravan esiintyminen alueella. Kaavaluonnosta on muokattu selvityksen perusteella ja liito-oravan esiintyminen on huomioitu kaavaehdotuksessa riittävillä merkinnöillä ja määräyksillä sekä rakennusalueitta pienentämällä.
3. Asuinalueen kaavoittaminen ennestään virkistystoiminnassa olevalle metsäalueelle tulee pienentämään alueen virkistykseen käytettävää aluetta. Jyrinkylän ja sen ympäristön alueella on kuitenkin
edelleen runsaasti lähivirkistysalueita sekä Pärnävaaran urheilualue. Jyrin alue on edelleen hyvin
väljästi rakennettua ja alueelta löytyy laajoja viheralueita. Suunnittelualueen läpi kulkeva reitti on
tarkoitus siirtää uuteen kohtaan, joten reitin käyttö ei esty kaavan toteuttamisen takia.
4. Kaavaluonnoksessa ulkoilureitti on siirretty harjun itärinteelle, josta se jatkuu Kononovintien suuntaisesti vanhalle reitille. Reitti ei katkea, mutta talvella tulee yksi uusi kadun ylitys ja yksi kevyenliikenteen ylitys lisää verrattuna vanhaan reittiin. Tältä osin reitin käytettävyys heikkenee talvella.
5. Muistuttaja on oikeassa siinä, että Ylämyllyn risteyksestä on pyritty saamaan suoraa yhteyttä Jyrinkylän alueelle yläkoulun kaavamuutosta laadittaessa. Silloinen yhteys on kuitenkin Pohjois-Karjalan
ELY-keskuksen lausunnon perustelle todettu toteuttamiskelvottomaksi luonnonsuojelualueen takia.
Luonnonsuojelualueen suojelua ei voida purkaa eikä pienentää aluetta.
Ylämyllyn lampien osayleiskaavassa on osoitettu uusi tieliikenteen yhteystarve Ylämyllyn liittymästä
Kononovinkaivannon alueelle. Eli suunnittelualueen eteläpuolelle on tehty laaja yleiskaavallinen tarkastelu. Pohjois-Karjalan maakuntakaavassa 2040 on myös hyväksytty yhteistarvemerkintä. Siten
asia ei ole täysin uusi. Nyt vireillä oleva yleiskaavan muutos on luonnollinen jatke aikaisemmin tehdyille kaavaratkaisuille.
Uusi yhteys sijoittuu Kononovinkaivannon suojelualueen pohjoispuolelle eikä siten vaarannan suojelualueen luontoarvoja, saati tuhoa niitä.
Kunnassa on tehty harkittu päätös alueen kaavoittamiseen asuinkäyttöön. Kunnassa on myös todettu, että Jyrin alue on sellainen, joka houkuttelee uusia rakentajia alueelle. Kunta on katsonut,
että kokonaisuudessaan alueen kaavoittaminen on kunnan kannalta järkevä ratkaisu. Kunnan päättäjien tehtävänä on kehittää kuntaa ja pyrkiä tekemään ratkaisuja, jotka kokonaisuudessa on kunnan ja kuntalaisten hyväksi. On toki valitettavaa, että uusien alueiden ottaminen rakentamiselle voi
aiheuttaa haittaa ja mielipahaa osalle kuntalaisista.
6. Liperin kunnan tulee kehittää maankäyttöä pitkällä aikajänteellä. Korona-tilanne me ohi ja tilanne
tulee normalisoitumaan. Korona-tilalle on lisännyt omakotitalojen ja lomamökkien kysyntää keskusta-asumisen kustannuksella. Ihmiset haluavat muuttaa keskustoista väljemmille alueille.
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7. Viitaten vastineen kohtaan 5. kunta on tehnyt harkitun ratkaisun alueen kaavoittamisesta, jotta
kunta pystyy vastaamaan laadukkailla tonteilla tontti kysyntään.
Muistutuksessa ei ollut sellaisia asioita, joiden takia kaavaluonnosta tulisi muuttaa.
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Kaavanlaatijan vastine: Mikäli mitään ei tehtäisi, ei nykyinen asukasluvun väheneminen ainakaan pienenisi.
Asuinrakentamisen kysyntään vaikuttaa myös vanhojen asuntojen poistuminen asuinkäytöstä ja asumisväljyyden kasvaminen. Aktiivinen tonttipolitiikka ainakin mahdollistaa uusien asukkaiden saamisen kuntaan.
Kunnassa on tehty harkittu päätös alueen kaavoittamiseen asuinkäyttöön. Kunnassa on myös todettu, että
Jyrin alue on sellainen, joka houkuttelee uusia rakentajia alueelle. Kunta on katsonut, että kokonaisuudessaan
alueen kaavoittaminen on kunnan kannalta järkevä ratkaisu. Kunnan päättäjien tehtävänä on kehittää kuntaa ja pyrkiä tekemään ratkaisuja, jotka kokonaisuudessa on kunnan ja kuntalaisten hyväksi.
Vaikka virkistyskäyttöön soveltuva alue pienenee, jää Jyrinkylän alueelle edelleen runsaasti rakentamattomia
virkistyskäyttöön soveltuvia alueita.
Muistutuksessa ei ole esitetty sellaista seikkaa, jonka takia kaavaluonnosta tulisi muuttaa.
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