LIPERIN KUNTA
YLÄMYLLYN HONKALAMMEN YLEISKAAVAMUUTOS
YLEISKAAVASELOSTUS luonnos 16.3.2021

Maanmittauslaitos ilmakuva rinnevarjostuksella

Johdanto
Liperin kunnanhallitus on päättänyt muuttaa Ylämyllyn alueen yleiskaavaa Honkalammen alueen osalta. Kaavamuutostyö käynnistyi selvitysten laadinnalla v. 2019.
Alueelle laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain mukainen oikeusvaikutteinen yleiskaava.
Kaavoitustyöllä määritetään puitteet Ylämyllyn Honkalammen alueen maankäytölle ja
rakentamisen ohjaamiselle.
Suunnittelualueen osalta on aikaisemmin kumottu osa Ylämyllyn osayleiskaavasta. Alueella on siten voimassa Joensuun seudun yleiskaava. Suunnittelussa päivitetään alueen
yleiskaava vastaamaan tämän hetken lähtökohtia ja tavoitteita.
Yleiskaavassa tarkastellaan mm. taajama-alueen laajenemissuuntia, alueen liikenneverkostoa, hajarakentamisen mahdollisuuksia taajaman ulkopuolella ja osin myös Honkalammen rantarakentamista. Samalla tarkastellaan myös Ylämyllyn keskuksen maankäyttöä, tavoitteena turvata maankäytöllisesti keskusta-alueen elinvoimaisuutta, palveluita ja
yritystoimintaa.
Keskeisiä tavoitteita on selvittää uusien asuinalueiden mahdollisuudet Honkalammen läheisillä alueilla suunnittelualueen länsiosassa ja määritellä Ylämyllyn kohdalla riittävät
aluevaraukset suunnitteilla olevan valtatien eritasoristeyksen toteuttamiseksi.
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti yleiskaavan tavoitteena on mm.
edistää monikeskuksista, verkottuvaa ja hyviin yhteyksiin - joukkoliikenteen, kävelyn ja
pyöräilyn kannalta - perustuvaa aluerakennetta ja tukea eri alueiden elinvoimaa ja vahvuuksien hyödyntämistä sekä luoda edellytyksiä elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämiselle ja riittävälle, monipuoliselle asuntotuotannolle. Lisäksi suunnitteluratkaisuissa otetaan huomioon terveellisen ja turvallisen elinympäristön sekä elinvoimaisen luonto- ja
kulttuuriympäristön toteutuminen. Esimerkiksi edistämällä luonnon monimuotoisuuden
kannalta arvokkaiden alueiden, ekologisten yhteyksien säilymistä, huolehtimalla virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyydestä ja viheralueverkoston jatkuvuudesta.
Osaltaan yleiskaava toteuttaa myös Pohjois-Karjalan maakuntakaavaa ja sen tavoitteita.
Yleiskaavaprosessin ja osallistavan suunnittelumenettelyn yksi keskeinen tavoite on inspiroida paikallisia ja ulkopuolisia osallisia ja toimijoita suunniteltavan ympäristön ja siihen liittyvien toimintojen kehittämiseen, sekä mahdollistaa osallisten ja suunnittelijoiden
välinen vuorovaikutus.
Vuoden 2020 aikana on valmistuneet arkeologinen inventointi (Mikroliitti Oy), luontoselvitys (Ympäristökonsultointi Welling Ky) ja rakennuskulttuuri-inventointi (Arkkitehtitoimisto J-P Husso).
Kaavanlaatijana toimii kaavoitusinsinööri Jorma Harju, Maankäytönsuunnittelu Kaavaharju.
16.3.2021
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Yleiskaavakartta 1:10 000
Erilliset selvitykset (sisällytetty myös selostukseen):
 luontoselvitys (Ympäristökonsultointi Welling Ky 2020)
 arkeologinen inventointi (Mikroliitti Oy 2020)
 rakennuskulttuuri-inventointi (Arkkitehtuuritoimisto J-P Husso 2020)

LIPERIN KUNTA Ylämyllyn Honkalammen yleiskaavamuutos

Maankäytönsuunnittelu

YLEISKAAVASELOSTUS

KAAVAHARJU

1 Perus- ja tunnistetiedot
1.1

Kaavan nimi ja tavoite
Ylämyllyn Honkalammen yleiskaavamuutos.
Suunnittelualueelta on aikaisemmin kumottu osa Ylämyllyn osayleiskaavasta. Siten alueella on voimassa Joensuun seudun yleiskaava. Tarkoituksena on päivittää alueen yleiskaava vastaamaan tämän hetken lähtökohtia ja tavoitteita.
Yleiskaavoituksella tarkastellaan mm. taajama-alueen laajenemissuuntia, alueen liikenneverkkoa, hajarakentamisen mahdollisuuksia ja myös Honkalammen rantarakentaminen. Samalla tarkastellaan osin myös Ylämyllyn keskuksen maankäyttöä, tavoitteena turvata maankäytöllisesti keskusta-alueen elinvoimaisuutta, palveluita ja yritystoimintaa.
Yhtenä keskeisenä tavoitteena on selvittää uusien asuinalueiden mahdollisuudet erityisesti Honkalammen läheisillä alueilla suunnittelualueen länsiosassa.
Suunnittelutyön periaatteena on mm. rakentamisen, virkistyskäytön, luonnonarvojen ja
liikenteen tarpeiden yhteensovittaminen.

1.2

Kaava-alueen sijainti ja rajaus
Suunnittelualue käsittää valtatien ja rautatien eteläpuoleisen sekä Liperintien länsipuolisen Honkalammen ja sen eteläpuoleisen taajaman lähialueen.

KUVA 1: Yleiskaava-alueen sijainti
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KUVA 2: Suunnittelualueen rajaus. Alueen pinta-ala on noin 490 ha.

2 Lähtökohdat
2.1

Kaavoitustilanne

2.1.1 Maakuntakaava
Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 1. vaihe on vahvistettu valtioneuvostossa v. 2007, kaavan 2. vaihe ympäristöministeriössä v. 2010, 3. vaihe ympäristöministeriössä v. 2014 ja
4. vaihe ympäristöministeriössä 18.8.2016.
Pohjois-Karjalan maakuntahallitus käynnisti 21.12.2015 Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040 laatimisen. Maakuntakaavatyö on luonteeltaan kokonaismaakuntakaavan tarkistus eli tavoitteena on saattaa maakuntakaava ajan tasalle. Maakuntakaava 2040 on hyväksytty maakuntavaltuustossa 7.9.2020. Maakuntahallitus määräsi 23.11.2020 maakuntakaavan tulemaan voimaan.
Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040 kumosi voimaan tultuaan kaikki aikaisemmat voimassa olevat neljä vaihemaakuntakaavaa. Vain 3. vaihemaakuntakaavan tuulivoima-alueet jäävät edelleen voimaan. Kyseessä on siis koko Pohjois-Karjalan kattava ja kaikki
keskeiset maankäytön teemat käsittävä kokonaismaakuntakaava.
Sivu 2 / 65

Ylämyllyn Honkalammen_YK_selostus_16032021.docx

LIPERIN KUNTA Ylämyllyn Honkalammen yleiskaavamuutos

Maankäytönsuunnittelu

YLEISKAAVASELOSTUS

KAAVAHARJU

Pohjois-Karjalan maakuntakaavassa 2040 yleiskaavamuutosalue on pääosin osoitettu taajamatoimintojen alueeksi (A) ja osin työpaikka-alueeksi (TP-1). Alueelle on osoitettu
myös merkinnät alakeskus tai paikalliskeskus (ca) ja palvelujen ja hallinnon alue (p). Alueen pohjoisosa kuuluu tärkeään vedenhankintaan soveltuvaan pohjavesialueeseen (pv).
Lisäksi alueelle on osoitettu merkinnät joukkoliikenteen ja pyöräilyn kehittämiskäytävästä, viheryhteystarve -merkintä ja merkintä kaksiajorataiseksi kehitettävä päätiestä tai
-kadusta (valtatie 9). Alueen kautta on merkitty kulkevaksi myös ohjeellinen moottorikelkkareitti.

KUVA 3: Ote Pohjois-Karjalan voimassa olevasta maakuntakaavayhdistelmästä.

Aluevarausmerkinnällä (A) osoitetaan taajamatoimintojen aluetta, jolla on yhdyskuntarakenteen kehittämisen kannalta vähintään seudullista merkitystä ja jonka suunnittelussa tulee ottaa huomioon ylikunnalliset aluetarpeet. Merkintään sisältyy mm. yksityiskohtaista suunnittelua edellyttävät asumisen, palvelujen, merkittäviä ympäristöhäiriöitä
aiheuttamattomien teollisuus- ja työpaikka-alueiden sekä muiden taajamatoimintojen sijoittumis- ja laajentumisalueet. Merkintä sisältää alle 5 hehtaarin kokoiset merkittävän
rakennetun kulttuuriympäristön kohteet (ma/k). Merkintä sisältää myös taajaman sisäiset
liikenneväylät, virkistysalueet ja -yhteydet, yhdyskuntateknisen huollon alueet, muut erityisalueet sekä paikalliset suojelualueet.
Suunnittelumääräys
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon taajaman erityispiirteet ja
edistää yhdyskuntarakenteen eheytymistä sekä keskusta-alueen kehittämistä taajaman
toiminnalliseksi ja taajamakuvaltaan selkeäksi kokonaisuudeksi. Suunnittelussa tulee
kiinnittää huomiota taajamakuvaan ja taajaman sisäisen viherverkoston, arvokkaan kulttuuriympäristön ominaispiirteiden sekä luonnonympäristön ja rakennetun ympäristön
kohteiden erityisarvojen säilyttämiseen. Laajennusalueiden suunnittelussa tulee ottaa
huomioon taloudellisuus, palvelujen saavutettavuus kaikilla liikennemuodoilla ja kävelyn
ja pyöräilyn sekä joukkoliikenteen toimintamahdollisuudet.
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Työpaikka-alue (TP-1). Aluevarausmerkinnällä osoitetaan aluerakenteen kannalta merkittävää työpaikka-aluetta, jolla on vähintään seudullista merkitystä. Alue on tarkoitettu
pääasiassa ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien tuotanto-, varasto- ja tilaa vievän kaupan ja muiden palvelujen alueeksi. Lisämerkinnällä -1 osoitetaan alueita, jotka sijaitsevat
osittain tai kokonaan luokitelluilla pohjavesialueilla.
Suunnittelumääräys
Alueelle ei saa suunnitella sellaisia työpaikkatoimintoja, joilla on merkittäviä haitallisia
ympäristövaikutuksia lähialueille. Lisämerkinnällä -1 osoitettujen alueiden suunnittelussa on otettava huomioon pohjavesien suojelu.
Alakeskus tai paikalliskeskus, kohdemerkinnällä (ca) osoitetaan Joensuun kaupunkiseudun alakeskukset sekä maakunnan paikalliskeskukset, joihin sijoittuu asumisen ohella
keskustahakuisia palvelu-, hallinto- ja muiden toimintojen alueita niihin liittyvine liikenne- ja viheralueineen. Merkinnän osoittamalle alueelle ei saa sijoittaa seudullisesti
merkittäviä vähittäiskaupan suuryksikköjä.
Suunnittelumääräys
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota taajamakuvaan, kulttuuriympäristön ominaispiirteiden säilymiseen, keskusta-alueen toimivuuteen ja liikennejärjestelyihin, joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn toimintamahdollisuuksiin ja keskustan liittymiseen muuhun taajamarakenteeseen.
Palvelujen ja hallinnon alue (p) merkinnällä osoitetaan vähintään seudullisesti merkittäviä julkisten tai yksityisten palvelujen ja hallinnon alueita.
Tärkeä tai vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue (pv) -merkinnällä osoitetaan tärkeät
tai vedenhankintaan soveltuvat pohjavesialueet.
Suunnittelumääräys
Aluetta koskevat toimenpiteet on suunniteltava siten, etteivät ne vaaranna pohjaveden
määrää tai laatua.
Merkinnällä ohjeellinen moottorikelkkailureitti osoitetaan maakunnallisesti tai valtakunnallisesti merkittävimmät ohjeelliset moottorikelkkailureitit.
Suunnittelumääräys
Moottorikelkkailureitit tulee ohjata kulkemaan siten, että niistä aiheutuu mahdollisimman
vähän haittaa asutukselle, elinkeinoille ja luonnonympäristölle. Yksityiskohtaisempi
suunnittelu tulee tehdä yhteistyössä maanomistajien ja viranomaisten kanssa. Suunnittelussa tulee lisäksi ottaa huomioon ympäristövaikutukset.
Viheryhteystarve -merkinnällä osoitetaan Joensuun kaupunkiseutuun liittyviä olemassa
olevia tai tavoitteellisia viheryhteyksiä. Yhteydet nitovat seudulliset virkistysalueet toisiinsa ja mahdollistavat ensisijaisesti ihmisten liikkumisen niiden väillä, mutta toimivat
samalla toissijaisesti myös ekologisina yhteyksinä.
Suunnittelumääräys
Yksityiskohtaisessa suunnittelussa tulee määrittää viheryhteyden tarkempi sijainti sekä
varmistaa maastokäytävän riittävä leveys, jotta alueellinen viheralueiden muodostama
verkosto voidaan toteuttaa riittävän yhtenäisenä kokonaisuutena.
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Joukkoliikenteen ja pyöräilyn kehittämiskäytävä -merkinnällä osoitetaan Joensuun
seudun joukkoliikenteen ja pyöräilyn pääreittejä, joilla on korkeatasoiset joukkoliikenteen sekä pyöräilyn palvelut.
Suunnittelumääräys
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee parantaa joukkoliikenteen saavutettavuutta
muodostamalla toimivia joukkoliikenteen yhteyksiä ja esteettömiä kevyen liikenteen väyliä joukkoliikenteen pysäkeille, sekä pyöräilyn mahdollisuuksia rakentamalla korkeatasoisia, turvallisia ja sujuvia pyöräilyväyliä. Uusia alueita suunniteltaessa on otettava huomioon joukkoliikenteen hyvä saavutettavuus, polkupyöräilyn mahdollisuudet sekä liitännät niille.
Kaksiajorataiseksi kehitettävä päätie tai -katu -merkintä. Alueella on voimassa
MRL:n 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus.
Maakuntakaavassa on esitetty yleismääräyksenä rantojen käytön osalta yksi koko
maakuntakaava-aluetta koskeva suunnittelumääräys ja suunnittelusuositus:
Suunnittelumääräys:
Ranta-alueita tulee kehittää viihtyisinä monimuotoisen asumisen ja virkistyksen alueina.
Rantojen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on huomioitava luonto- ja maisema-arvot, vesihuollon järjestäminen ja maanomistajien tasapuolinen kohtelu. Rantarakentaminen tulee mitoittaa siten, että suunnittelussa turvataan alueen luonnon monimuotoisuus,
riittävä vapaan rantaviivan määrä sekä yleisen virkistyskäytön tarpeet ja vesille pääsyn
mahdollisuudet.
Suunnittelusuositus
Taajamien ja kylien läheisyydessä voidaan rantarakentamisessa käyttää kunnassa yleisesti käytettyä rantarakentamisen mitoitusta tiiviimpää mitoitusta.
Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040, 1.vaihe
Kaavatyö jatkuu vaihemaakuntakaavojen laadinnalla. Maakuntahallitus käynnisti
18.5.2020 vaihemaakuntakaavan eli Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040, 1.vaiheen
laadinnan, jonka pääteemoina ovat turve, arvokkaat suot ja rakennettu kulttuuriympäristö.
Vaihemaakuntakaavan käynnistyspäätöksen yhteydessä maakuntahallitus käsitteli ja hyväksyi vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) luonnoksen.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman luonnos oli nähtävillä ja lausunnoilla 25.5.–
26.6.2020.
Pohjois-Karjalan maakuntahallitus on hyväksynyt kokouksessaan 26.10.2020 PohjoisKarjalan maakuntakaava 2040 1.vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman.
Rakennetun kulttuuriympäristön inventointi on aloitettu kesällä 2020 ja siinä keskitytään
moderniin rakennusperintöön.
2.1.2 Yleiskaava
Suunnittelualueella on voimassa Ympäristöministeriön 29.12.2009 vahvistama Joensuun
seudun yleiskaava 2020 (kts. kuva 4).
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KUVA 4: Ote suunnittelualueen osalta voimassa olevasta Joensuun seudun yleiskaavasta.

2.1.3 Asemakaava
Honkalammen taajama-alueelle on laadittu asemakaava.

KUVA 5: Ote Ylämyllyn ajantasa-asemakaavasta suunnittelualueen kohdalta.
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2.2

Pohjakartta
Suunnittelualueella on käytössä Liperin kunnan ylläpitämä numeerinen 1:2000 mittakaavainen asemakaavan pohjakartta. Yleiskaavamuutos laaditaan 1:10 000 mittakaavaiselle
peruskartta-aineistolle.

2.3

Rakennusjärjestys
Liperin kunnan rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.2.2012.

2.4

Maankäytön nykyrakenne

2.4.1 Kokonaisrakenne
Yleiskaavamuutosalueen kokonaisrakenne on seuraava:












Kaava-alue sijaitsee valtaosin valtatien 9, Liperintien, Susiahon ja Honkalammen itäosan välisellä alueella. Suunnittelualueeseen kuuluu Liperin Ylämyllyn taajaman länsiosa Honkalammen ja Liperintien väliseltä alueelta sekä Ylämyllyn keskusta-aluetta.
Suunnittelualueen läpi kulkevat valtatie 9 (Turku-Kuopio-Niirala), sekä osittain
kaava-alueen itäreunaa rajaava maantie 476 (Pohjoislahti-Heinävesi-Ylämylly).
Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Pieksämäki-Joensuu -rataan. Muilta osin kaavaalueen tiestö on katuja ja yksityisteitä.
Suuri osa kaavamuutosalueesta on tiiviisti rakennettua taajama-aluetta. Kaava-alueen
keski- ja pohjoisosassa on runsaasti omakotitaloasutusta sekä Ylämyllyn liikekeskus
palveluineen. Luoteisosassa sijaitsee Honkalampi-keskus. Kaupallisia palveluita löytyy Ylämyllyn alueelta laajasti.
Honkalammen teollisuusalue sijaitsee valtatie 9 eteläpuolella Ylämyllyn keskustan
läheisyydessä.
Alueen eteläosa on maa- ja metsätalousvaltaista haja-asutusaluetta.
Honkalammen pohjois- ja itäpuoliset ranta-alueet ovat kaavamuutosalueen osalta osin
rakennettuja.
Honkalammen itäreunan Paloniemi, Honkalammen keskuslaitosta ympäröivät kankaat sekä kaava-alueen keskiosan Kiimasuon pohjois- ja eteläpuoliset kankaat, ovat
tärkeitä lähivirkistysalueita. Lisäksi ne edustavat luonnonmaisemaltaan arvokkainta
aluetta. Näillä alueilla kulkee useita polkuja ja ulkoilureittejä.
Kaava-alueen pohjoisosassa on tärkeä pohjavesialue, Honkalampi (1E lk), jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen.

2.4.2 Palvelut
Kaavamuutosalue tukeutuu Ylämyllyn ja läheisen Liperin kirkonkylän taajamapalveluihin. Liperin hallinnollisten palvelujen keskus sijaitsee Liperin kirkonkylällä, jossa mm.
kunnanvirasto sijaitsee.
Ylämyllyn alueen julkisia palveluita ovat mm. peruskoulu, päiväkodit, kirjasto, terveysasema, seurakuntatalo, hammashoitola, hoivakoti, monitoimitalo ja Honkalampi-keskus,
joka tarjoaa kehitysvammaisten palveluja. Uusi Ylämyllyn yläkoulu on parhaillaan rakenteilla.
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Ylämyllyn Honkalammen alueella kaupallisia palveluja tarjoaa mm. kaksi ruokakauppaa,
tavaratalo, huoltoasema, apteekki, pankki, motelli, ravintoloita, kirpputori, kuntokeskus,
parturi-kampaamo, ompelija, metsäpalvelutoimisto, peltiurakoitsija, ikkunaliike ym. Alueella sijaitsee myös pienteollisuutta ja museo.
Ylämyllyn taajamassa sijaitsee mm. liikuntahalli, urheilukenttiä ja lähiliikuntapaikka.
Ylämylly on lähellä hienoja ulkoilu- ja luontokohteita, joissa on puitteet kaikenlaiseen
harrastamiseen, esimerkiksi hiihtoon, pyöräilyyn, retkeilyyn ja muuhun monipuoliseen
ulkoiluun.
2.4.3 Liikenneverkko
Kaava-alueen pohjoisosan läpi kulkee Turku-Kuopio-Niirala -valtatie 9 (Kuopiontie), junaradan eteläpuolella länsi-itäsuunnassa. Valtatie on merkittävä alueellisesti sekä maakunnan elinkeinoelämän kuljetusten kannalta. Valtatieltä 9 on yhteydet mm. Joensuuhun.
Honkalammen pohjoispuolella kulkee kokoojakatuna Ylämyllyn paikallistie (Ylämyllyntie), jatkuen aina Joensuuhun saakka. Kaava-alueen koillisosasta valtatieltä 9, kulkee
kaava-alueen läpi, maantie 476 (Liperintie) kaava-alueelle. Maantietä 476 on yhteys Liperin kirkonkylälle. Muu yleiskaava-alueen tiestö on asemakaavoihin sisältyviä katuja ja
haja-asutusalueen osalta yksityisteitä. Maanteiden liikennemäärät on esitetty kuvassa 7.

KUVA 6: Ote tienumerokartasta. Viivamerkinnät: pinkki valtatie 9, violetti seututie (476), punainen
yhdystie (15641, on muutettu kaduksi), vihreä kävelyn ja pyöräilyn väylä (85641, 70476) ( (Väylävirasto
2020).
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KUVA 7: Alueen liikennemäärät 2020 (Väylävirasto).

Honkalammella ja Liperintiellä Honkatien liittymän kohdalla on alueellinen nopeusrajoitus 40 km/h. Vuorostaan Ylämyllyntiellä nopeusrajoitus on 50 km/h ja Liperintiellä 80
km/h. Valtatiellä 9 nopeusrajoitus on pääosin 100 km/h. Ainoastaan Liperintien liittymän
kohdalla tällä hetkellä pistemäinen 80 km/h. Valtatie 9, Ylämyllyntie, Liperintie ja Honkatie ovat etuajo-oikeutettuja.
Valtatie 9 ja Ylämyllyntie Liperintien kiertoliittymästä itään kuuluvat erikoiskuljetusten
tavoiteverkkoon.
Rataverkko, lentoyhteydet
Yleiskaavamuutosalueen pohjoisreuna rajautuu Joensuu – Viinijärvi - Pieksämäki -rataan. Lähimmät henkilöliikenteen rautatieasemat sijaitsevat Viinijärvellä ja Joensuussa.
Kaava-alueen tuntumassa sijaitsee myös Ylämyllyn liikennepaikka tai liikennepaikan
osa.

KUVA 8: Rataverkko suunnittelualueen lähialueella (Väylävirasto, Valtion rataverkko
1.1.2018).

Lähin lentoasema, Joensuun lentokenttä, sijaitsee kaava-alueelta koilliseen, noin kymmenen kilometrin päässä Joensuun kaupungin alueella.
Kävelyn ja pyöräilyn verkko
Ylämyllyntien eteläpuolella kulkee yhdistetty kävelyn ja pyöräilyn väylä, joka jatkuu yhtenäiseltä Joensuuhun saakka. Ylämyllyntien ja maantien 476 (Liperintie) risteyskohdasta
alkaa kävelyn ja pyöräilyn väylä. Väylä kulkee mt 476 länsipuolella Liperin kirkonkylälle
saakka.
Ylämyllyn Honkalammen_YK_selostus_16032021.docx
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Joukkoliikenne

KUVA 9: Joukkoliikennetilanne 2019 vuonna.

Yleiskaavamuutosalueella liikennöi bussilinja 102 Liperin ja Joensuun välillä. Se kulkee
arkipäivinä kerran tunnissa. Matka-aika Joensuuhun noin 25 min ja Liperiin noin 20 min.
Ylämyllyntietä kulkee myös joukkoliikenteenlinja Outokumpu-Joensuu. Arkipäivinä
vuoroja on kuusi molempiin suuntiin. Lisäksi koululaisliikenne kulkee Ylämyllyntietä ja
Liperintietä.
Moottorikelkkareitistö
Kirkonkylän ja Ylämyllyn välillä, kaava-alueen länsi- ja pohjoispuolella on moottorikelkkaura. Uraa ylläpitää Pohjois-Karjalan virkistysreitistöyhdistys. Ylämyllyltä ura jatkuu pohjoiseen kohti Polvijärveä ja Joensuuta.
Jyrinkylän ja Välikankaan alueella maankäytön muuttuessa on tullut tarve linjata moottorikelkkaura uudelleen. Tämän johdosta on vuonna 2020 tehty Ylämyllyn moottorikelkkaurat, reittisuunnitelma (Ylämyllyn moottorikelkkaurat. Reittisuunnitelma, 08/2020, Liperi). Suunnitelman mukaan Ylämyllyn alueelle perustettaisiin moottorikelkkareittejä.
Reitit tulevat hyödyntämään mahdollisimman paljon Liperin kunnan ja Joensuun kaupungin omistamia maita sekä vesistöjä.
Suunnitteilla olevan Honkalammen osayleiskaava-alueella kulkee Harinjärven reitti.
Reitti kulkee vanhaa uraa pitkin Honkalammelle asti, jonka jälkeen reittiä on linjattu uu-
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delleen. Reitti on suunniteltu kulkemaan Honkalammen uimaranta-alueen läpi, jonka jälkeen kyseisestä reitistä on suunniteltu kaksi eri vaihtoehtoa. Reittivaihtoehdoista lopullisesti toteutettava vaihtoehto valitaan myöhemmin.

KUVA 10: Nykytila, ote Suomen moottorikelkkareitit ja -urat - Kelkkareitit.fi -kartta-palvelusta, v. 2020.

KUVA 11: Suunniteltu uusi reittilinjaus Honkalammen yleiskaava-alueen osalta. Harinjärvi
1 ja Harinjärvi 2 -reitit yhdistyvät yhdeksi Harinjärven reitiksi Matkalammen ja Sompalammen välisellä maa-alueella, ja jatkavat yhtenä reittinä kohti Sompaharjua (Ylämyllyn
moottorikelkkaurat. Reittisuunnitelma, 08/2020, Liperi).
Ylämyllyn Honkalammen_YK_selostus_16032021.docx
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2.4.4 Valtatie 9 kehittäminen Ylämyllyn alueella
Taustaa ja tavoitteita
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on 8.10.2020 kuuluttanut tiesuunnitelman laatimisen aloittamisesta, valtatiellä 9 välillä Välikangas – Honkalampi. Väyläviraston arvion mukaan tiesuunnitelma valmistuu joulukuussa 2021 ja on
toteutettavissa arviolta noin 2-4 vuoden päästä. Hankkeen tavoitteena on liikenneturvallisuuden ja sujuvuuden parantaminen rakentamalla eritasoliittymä Ylämyllyn kohdalle
sekä nykyisen 2+2-kaistaisen osuuden jatkaminen Ylämyllylle asti.
Aikaisemmin alueelle on laadittu valtatie 9 Ylämyllyn toimenpideselvitys, jossa suunnittelualue oli pituudeltaan noin 6 kilometriä. Selvitystyössä kartoitettiin valtatie 9 liikenteellisen toimivuuden ja turvallisuuden parantaminen sekä eritasoliittymän ja alueen katuverkon linjaukset. Samalla selvitettiin Ylämyllyn alueen tulevat liikennemäärät.
Liperin elinympäristölautakunta on kokouksessaan 13.10.2020 käsitellyt valtatie 9 Ylämyllyn eritasoliittymä- ja liikennejärjestelyiden toimenpideselvitystä ja jatkosuunnitteluvaihtoehtojen valintaa, todeten mm. seuraavaa:
-

Valtatie 9 kehittämisen päälinjat on osoitettu maakuntavaltuuston 7.9.2020 hyväksymässä maakuntakaavassa
valtatien 9 suunnitteluosuus on osoitettu kaksiajorataiseksi kehitettäväksi päätieksi ja
Viinijärvi-Joensuu-rataosa on osoitettu pääradaksi.
Valtatien 9 ja maantien 476 liittymä on osoitettu eritasoliittymäksi kehitettäväksi liittymäksi ja eritasoliittymästä on osoitettu ohjeellinen tai vaihtoehtoinen tie- tai katulinjaus kohti luodetta valtatien 9 ja Viinijärvi-Joensuu-rataosan poikki.
Suunnitteluosuus kuuluu liikenteen kehittämiskäytävään, Ysikäytävään, joka on kahden eri kulkumuodon (tie- ja raideliikenne) kansallisesti merkittävä poikittainen liikennekäytävä Pohjois-Karjalan kautta Venäjälle.

Liperin kunnan tavoitteena on valtatien 9 liikenneturvallisuuden ja sujuvuuden parantaminen sekä Ylämyllyn elinvoimaisuuden, vetovoimaisuuden parantaminen. Tavoite kehittää alueen kaavoitusta ja maankäyttöä sekä korjata puutteet valtatien etelä- ja pohjoispuolen maankäytön välisissä yhteyksissä niin ajoneuvoliikenteen kuin jalankulun ja pyöräilyn osalta.
Tiesuunnitelmavaihtoehdot
Selvitystyössä tarkasteltiin useita eri vaihtoehtoja, mutta jatkotarkasteluihin on valittu
kaksi vaihtoehtoa, vaihtoehdot K1ve1 ja K1ve2. Lisäksi vaihtoehdosta 2 oli kaksi vaihtoa
ve2 ja ve2.1. Selvitystyön johtopäätöksenä on todettu, että eritasoliittymän toimivuuden
ja kävelyn ja pyöräilyn turvallisuuden näkökulmasta kadun rakentaminen Ylämyllyntieltä
(vaihtoehto K1ve2) on suositeltavin vaihtoehto. Vaikka vaihtoehto 2 on rakentamiskustannuksiltaan kalliimpi kuin vaihtoehto 1, vaihtoehdon 2 valintaa jatkosuunnitteluun
puoltaa mm. parempi eritasoliittymän toimivuus sekä ja kävelyn ja pyöräliikenteen turvallisuus. Vaihtoehto 2 mahdollistaa Ylämyllyn keskustan osalta toimivamman sisäisen
liikenteen, jossa mm. uusi joukkoliikennekäytävä ja asiointiliikenne kulkee uuden kauppakeskuksen ohitse.
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 16.11.2020 hyväksynyt esitetyn vaihtoehdon 2
(K1ve2) käynnistettävän Vt 9 Ylämyllyn eritasoliittymän jatkosuunnittelun pohjaksi.
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KUVA 12: Valtatie 9 Ylämyllyn eritasoliittymä ja liikennejärjestelyt. Yleissuunnitelmakartta vaihtoehtoon
2 (Liite-1_2), ote kaavamuutosalueen kohdalta.

KUVA 13: Valtatie 9 Ylämyllyn eritasoliittymä ja liikennejärjestelyt. Toinen yleissuunnitelmakartta
vaihtoehtoon 2 (Liite-1_2.1), ote kaavamuutosalueen kohdalta.
Ylämyllyn Honkalammen_YK_selostus_16032021.docx
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Melutarkastelu
Valtatie 9 Ylämyllyn toimenpidesuunnitelmassa on mallinnettu päivä- ja yöaikaista melua ennustetilanteessa v. 2050.

KUVA 14: Päiväaikainen ennustemelu (v. 2050) suunnittelualueen läheisyydessä (Vt 9 Ylämyllyn toimenpidesuunnitelma).

KUVA 15: Yöaikainen ennustemelu (v. 2050) suunnittelualueen läheisyydessä (Vt 9 Ylämyllyn toimenpidesuunnitelma).
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2.4.5 Yhdyskuntatekninen huolto
Ylämyllyn taajama kuuluu kokonaisuudessaan kunnan vesi- ja viemärihuollon piiriin.
Yleiskaava-alue on kokonaisuudessaan vesijohto- ja viemäriverkostojen ulottuvilla.
Liperin kunnan vesilaitos toimittaa kuluttajille laatuvaatimukset ja -suositukset täyttävän
talousveden. Laitos myös vastaanottaa jäteveden ja johtaa sen Joensuun Veden Kuhasalon
jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi. Vesilaitoksella on käytössään viisi vedenottamoa.
Niistä kaksi sijaitsee Ylämyllyllä, yksi kirkonkylällä ja kaksi Viinijärvellä.
2.4.6 Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt
Suunnittelualueella tai sen läheisyydessä ei ole ympäristöhäiriöitä aiheuttavia toimintoja,
eikä niitä ole yleiskaavan myötä suunnitteilla.
Alla olevien pilaantuneiden maa-alueiden nyky- /kunnostustilanne tarkistetaan kaavaehdotukseen mennessä.

KUVA 16: Maaperän tila ja pilaantuneet maa-alueet, maaperän tilan tietojärjestelmän
kohteet suunnittelualueella (Karpalo 3 karttapalvelu).

2.4.7 Maanomistus
Alue, jolle yleiskaavamuutos kohdentuu, on Liperin kunnan ja yksityisten maanomistajien omistuksessa.
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3 Selvitykset ja suunnitelmat
Kaavasuunnittelussa hyödynnetään Ylämyllyn aikaisempien yleiskaavojen yhteydessä
tehtyjä selvityksiä. Lisäksi on tehty seuraavat selvitykset:






3.1

rakennetun kulttuuriympäristön selvitys
muinaisjäännösselvitys
luontoselvitys
liikenneselvitys osana kaavaselostusta
taajaman ulkopuolella emätilaselvitys

Rakennuskulttuuri
Alueen yleiskuvaus
Tarkastelualueen kulttuurimaisema jakautuu eteläosan maaseutumaisemaan ja pohjois- ja
koillisosan taajamaan, palvelu- ja asuinalueineen. Länsiosan metsäalueet muuttuvat eteläosaa kohti kylämäiseksi haja-asutukseksi ja edelleen viljellyiksi pelloiksi. Taajamarakenteen seutu on muodostunut hiekkakankaalle, siellä maastossa on suuremmat korkeuserot, nekin melko loivia.
Maisemallisesti merkittävät tai tyypilliset alueet, alla muutamia esimerkkejä:

Kuva 17: Inventointialueen eteläosan viljelymaisemaa.

Kuva 18: Katunäkymä Honkalammen asuinalueelta. Matalalinjaisissa, loivakattoisissa
pientaloissa on rakentamisajalleen, 1970-luvulle ominaisia räystäskoteloita "päätykontteineen".

Aiempien kulttuuriympäristöselvitysten mukaan:
Ylämyllyn osayleiskaava-alueella vuonna 1999 Saija Laitilan tekemän rakennusinventoinnin kohteiksi otetuista - vuoden 2020 inventointialueella ovat:
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8 Keskusraitti
9 Honkalammen asuntoalue
20 Pesosen talo, (Ylämyllyntie 73). Oli vuoden 1999 Ylämyllyn osayleiskaavassa merkinnällä
SR-1; "kohde, joiden suojelua suositellaan (SR-1) kulttuurihistoriallisesti, rakennushistoriallisesti tai maisemakuvan kannalta." Sittemmin mm. Pesosen taloa koskeva osa em. kaavasta on
kumottu, eikä nykyisin voimassa olevassa Joensuun seudun yleiskaavassa ole suojelumerkintää.
21 Susiaho, Maatila Piiroinen (Susiahontie 3)

Joensuun seudun kulttuuriympäristöselvitys 2005, Outi Suoranta -raportissa mainitut,
vuoden 2020 inventointialueella olevat seudullisesti merkittävät kulttuuriympäristökohteet, (OS-merkityt ovat ELY:n inventointitietokannassa):





OS-67: Puoliväli (Ylämyllyntie 73), joka oli jo v. 1999 inventointikohteena (katso edellä kohde
nro 20)
OS-68: Susiaho (Susiahontie 3), jo v. 1999 inventointikohteena 21
OS-73: Honkalammen keskuslaitos nyk. Honkalampi-keskus, jo v. 1999 inventointikohteena 2
OS-74: Honkalammen asuinalue, jo v. 1999 inventointikohteena 9

[Liperi-osuus: pdf:n sivut 91-104. Kartat sivuilla. Liperi4 (14) ja Liperi14 (14) eli pdf:n sivut 94 ja 104]

Tarkastelualueella ei ole:








Rakennussuojelulailla suojeltuja kohteita (sr).
Valtakunnallisesti merkittäviä kulttuurihistoriallisia ympäristöjä / rakennettuja kulttuuriympäristöjä. (RKY 2009).
Pohjois-Karjalan maakuntakaavan rakennussuojelukohteita (sr-1).
Pohjois-Karjalan maakuntakaavan valtakunnallisesti merkittäviä kulttuuriympäristöjä tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeitä alueita (ma/kv).
Pohjois-Karjalan maakuntakaavan maakunnallisesti merkittäviä kulttuuriympäristöjä tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeitä alueita (ma/km).
Kulttuurihistorian ja maiseman kannalta valtakunnallisesti merkittävä teitä (ma/kv).
Kulttuurihistorian ja maiseman kannalta maakunnallisesti merkittävä teitä (ma/km).

Kuvat 19-20: Vasen kuva: alkuperäisen tasakattoisena säilytetty pientalo Honkalammen
Honkatiellä. Kuvassa oikealla: Honkalampi-maatilan ikkuna koristeleikkauksineen
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3.2

Rakennuskulttuurin inventointi 2020
Vireillä olevaan Honkalammen osayleiskaavan muutokseen liittyen on vuoden 2020 aikana yleiskaava-alueelle laadittu kulttuuriympäristöselvitys ja rakennusinventointi (Liperi, Honkalammen osayleiskaava-alueen rakennuskulttuurin tarkastelu ja merkittävien
kohteiden kuvaus, Arkkitehtuuritoimisto J-P Husso, 2020).
Rakennetun kulttuuriympäristön selvitys sisältää inventointialueen kulttuuriympäristöarvojen selvittämisen, jolloin tarkastelualueelta huomioitiin merkittävimmät, osayleiskaavan laatimisen kannalta olennaiset valtakunnalliset, maakunnalliset ja seudulliset rakennuskohteet ja alueet, joihin voisi kohdistua kaavallisia suojelumerkintöjä. Huomioitiin
erityisesti jo aiemmissa kulttuuriympäristöselvityksissä esitettyjen alueiden ja kohteiden
ulkopuolinen nykytila, joka todennettiin arviointikäynneillä kohteissa ulkopuolien valokuvaamisineen. Sisätiloja ei siis inventoitu.
Tarkastelualueen rakennukset katsottiin ulkopuolelta. Ulkopuolisen tarkastelun ja paikan
historiatietojen pohjalta tehdyssä arvotuksessa on otettu kantaa, ovatko ne rakennushistorian, kulttuurihistorian, henkilöhistorian tai kulttuurimaiseman kannalta tärkeitä rakennus- tai aluekohteita, jotka olisi syytä huomioida kaavaa laadittaessa.
Yleiskaavatyötä varten laadittiin inventoinnista lyhyt yhteenvetoraportti kohdekartan
kera. Laadittava selvitys kulttuurihistoriallisesti, historiallisesti tai maisemallisesti merkittävimmistä rakennuskohteista tai alueista liitetään osaksi kaava-aineistoa.
Tarkastelussa rakennuskohteet on luokiteltu kohteiden merkittävyyden mukaan seuraavasti:
Luokittelutunnus I
Rakennushistoriallisesti inventointialueen merkittävimmät rakennukset ja aluekokonaisuudet, joiden säilyminen on syytä turvata esim. yleis- tai asemakaavalla.
Luokittelutunnus II
Kohde on rakentamisaikansa tyypin hyvä esimerkki ja hyvin tai melko hyvin säilynyt. Kohteiden säilymisen turvaaminen on suotavaa.
Luokittelu III
Muut vähempiarvoiset inventoidut kohteet, joihin ei kohdistuisi erityisiä suojeluintressejä. Kohde on mainitsemisen arvoinen, vaikkakin tavanomainen rakennusaikansa edustaja, tai on voinut olla aiemmin tyylikkäämpi, mutta muutosten tai kunnon huonontumisen myötä menettänyt aiempaa edustavuuttaan. Voi olla
aluekokonaisuuden osana. Voi myös olla esimerkinomaisena kohteena mukana, vaikka muitakin vastaavan
tasoisia, mutta kohteiksi ottamattomia on inventointialueella tai kunnan muissa osissa.
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KUVA 21: Inventoidut rakennuskulttuurikohteet. Kohde H1 Honkalampi, lk I ja kohde H2
Puoliväli ns. Pesosen talo, lk II. Kohteisiin H3 Honkalampi-keskus ja H4 Honkalammen
asuinalue ei kohdistu erityisiä suojeluintressejä.

3.2.1 Alueelle sijoittuvat rakennuskulttuurikohteet
Luokittelutunnuksen I mukaiset kohteet
I = Rakennushistoriallisesti, kulttuurihistoriallisesti tai maisemakuvan kannalta inventointialueen merkittävimmät rakennukset ja aluekokonaisuudet.
Näiden säilyminen on syytä turvata esim. yleis- tai asemakaavalla.
Honkalampi
tunnus kartalla: H1
osoite: Lampitie 13, 80400 Ylämylly
RH

Kuva 22: Honkalampi, asuinrakennus

Honkalammen Kotilahden rannan tuntumassa, metsäalueiden ympäröimänä, muusta asutuksesta erillään oleva maatilan asuinrakennus piha-alueineen on edelleen pitkälti rakentamisaikansa, vuoden 1901 ulkoasussaan, jossa talonpoikaistyylin rakennukseen on tehty koristeellisemman tyylin sisäänkäyntikuisti, "vistiksi" kutsuttu. Sen ikkunoissa ja värityksessä on vaikutteita 1800-luvun puukaupunkitaloista.
Ylämyllyn Honkalammen_YK_selostus_16032021.docx
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1900-luvun alkupuolella tehdyt aitta ja riihi sivurakennuksineen ovat peltikatteita lukuun ottamatta vanhassa tyylissään. Saunoja pihapiirissä on kolme, vanhimmasta (oli savusauna) tosin
on tehty 1960-luvulla autosuoja, kun uudeksi saunaksi tuotiin lähistöltä siirretty sauna. Pihan
eteläreunassa on nykyisin käytössä oleva hirsinen sauna. Navetta on tehty 1960-luvulla valaen
betonia siirrettäviin seinien "suurharkko"-muotteihin. Ei ole enää maanviljelytilana, vaan vapaa-ajan käytössä.

Kuvat 23-27: Honkalammen maatilan pihapiiriä ja rakennuksia.

Luokittelutunnuksen II mukaiset kohteet
II = rakentamisaikansa rakennustyypin hyvä esimerkki.
Kohde on rakentamisaikansa tyypin hyvä esimerkki ja hyvin tai melko hyvin säilynyt.
Kohteiden säilymisen turvaaminen olisi suotavaa.
Puoliväli, ns. Pesosen talo
tunnus kartalla: H2 (OS-67)
osoite: Ylämyllyntie 73, 80400 Ylämylly
Seudullisesti merkittävä, ollut SR-1
RH
Kuva 28: Puoliväli, ns. Pesosen talo.

Ylämyllyn pääkadun varrella oleva ns. Pesosen talo on 1880-luvulta, kestikievarina 1920-luvulle, jolloin asuinkäyttöön ja tehty pitkä umpikuisti ikkunanauhoineen. Sauna ja karjasuojaaittarakennus 1800-luvulta. Taloon kuulunut vesikäyttöinen myllyrakennus (Ylämylly) on
myyty 1940-luvulla. Vuonna 2016 valmistuneessa asuinrakennuksen perusteellisessa ulko- ja
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sisäremontissa on uusittu mm. vesikate ja julkisivut; ulkoverhouslaudoitus samanlaisena (pystylauta + rima) kuin ennenkin oli ja asuintilojen uusiksi ikkunoiksi entisen malliset. Lähes julkisivun pituisen lasikuistin ikkunat kunnostettiin, samoin ullakkopäätyjen kaari-ikkunat. Entisten kahden sisäänkäyntioven sijalla on nykyään yksi, keskelle sijoitettuna.
Entisen navetta-aittarakennuksen korjaustyö oli inventoinnin aikaan meneillään.
Ylämyllyn osayleiskaavan kumotussa osassa Pesosen talolla oli suositusluonteinen SR-1 suojelumerkintä. Nykyisin inventointialueella voimassa olevassa Joensuun seudun yleiskaavassa
ei enää ole SR-1 kohteena.

Kuvat 29-31: Vasen kuva: asuinrakennus. Keskellä: entinen navetta-aittarakennus. Oikealla: saunarakennus.
Lähdeteoksia:
 Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 3. vaihe 2014. Maakuntakaavaselostuksen liite; Liperi
mm. sivuilla 103-115.
 Pohjois-Karjalan kulttuuriympäristöt -julkaisu (Pohjois-Karjalan liitto 2004)
 Joensuun seudun kulttuuriympäristöselvitys (Outi Suoranta 2005).
Valokuvat kuvattu 26.9. - 28.9.2016 ja 11.6. - 12.6.2020, kuvaaja J-P Husso.

3.3

Muinaisjäännösinventointi
Vuoden 2020 aikana alueella suoritettiin arkeologinen inventointi Mikroliitti Oy:n toimesta (Liperi Honkalammen osayleiskaavan arkeologinen inventointi 2020, Hannu Poutiainen, Timo Sepänmaa, Johanna Rahtola, Mikroliitti Oy). Maastotyöt tehtiin 21.7. ja
23.7.2020.
Inventoinnin tarkoituksena oli selvittää kaava-alueen muinaisjäännökset ja etsiä ennestään tuntemattomia muinaisjäännöksiä ja muita suojeltavaksi katsottavia arkeologisia
jäänteitä.
Alueen maankäyttöhistoriaa
Alueen maankäyttöhistoriaa selvitettiin historiallisilta kartoilta (1850, 1847/1891), sekä
vuosien 1951, -74, -80 ja 96 peruskartoilta. Alue on vanhaa Liperin pitäjän Konttilansalmen aluetta. Vuoden 1850 kartalle ja vuosina 1847–1891 laaditulle pitäjänkartalle alueelle on merkitty 6 taloa/torppaa. Talojen/torppien paikat sijaitsevat yhtä lukuun ottamatta
edelleen rakennetuilla alueilla nykyisten Honkalammen ja Paavolan kohdalla. Näitä edelleen rakennettuja historiallisia asuinpaikkoja ei tarkastettu maastossa. Nykyisin autio talon/torpan paikka sijaitsee Paavolan eteläpuolella. Vuosien 1847/1891 pitäjänkartalla
paikka on nimeltään Susiaho. Kyseisellä kohdalla on vuosien 1951, -74, -80 ja 96 peruskartoilla kartoilla ja nykyisin pelto. Tutkimusajankohtana viljelyksellä olevalla pellolla
sijaitsevalla historiallisella asuinpaikalla ei ollut mahdollista tehdä tarkentavia tutkimuksia (koekuoppia tai pintapoimintaa). Autioitunut talonpaikka on tämän raportin kohde nro
4 Susiaho, mahdollinen muinaisjäännös.
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Täyssinän 1595 rauhan ja Stolbovan 1617 rauhan välisenä aikana ja heti jälkimmäisen
jälkeen alueen väestöpohja muuttui suurelta osaltaan. Vanhempaan asutukseen liittyvät
talonsijat ovat tuolloin osittain autioituneet, osittain tulleet myöhemmin asutetuiksi. Ilmeisesti kaikkiin tuota vaihetta aikaisempiin, ortodoksisen ajan asutuksiin ovat lisäksi
liittyneet tsasounat ja kyläkalmistot. Näistä ei kuitenkaan ole kartta- tai asiakirjatietoja –
paikannimet tai paikallinen perimätieto voivat kuitenkin antaa viitteitä 1600-luvun alkua
vanhemmasta asutuksesta.

KUVAT 32-33: Historiallisille kartoille on merkitty kuusi taloa/torppaa, jotka sijaitsevat
tutkimusalueella. Vasemmalla ote vuoden 1850 kartasta. Nykyisin autio tontti rajattu
vaaleanpunaisella. Oikealla ote vuosina 1847 ja 1891 laaditusta pitäjänkartasta.
Tonttipaikat rajattu sinisellä.

KUVAT 34-35: Vasemmalla - vuoden 1850 kartalta paikannettujen talojen/torppien paikat
ympyröitynä v.1975 kartalla ja oikealla - nykykartalla: vihreällä edelleen rakennetut alueet,
vaaleanpunaisella nykyään autioitunut talon / torpan paikka.

Alueen koillisnurkassa pitäjänkartalle vuosina 1847 ja 1891 laaditulle pitäjänkartalle on
merkitty mylly ja nähtävästi myllyyn liittyvä rakennus. Myllypaikka on tämän raportin
kohde Ylämylly nro 3, muu kulttuuriperintökohde.
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3.3.1 Tulokset
Alueelta ei entuudestaan tunnettu muinaisjäännöksiä.
Arkeologisen inventoinnin tuloksena alueelta tunnetaan kaksi kiinteää muinaisjäännöstä
(kaavamerkintä ”sm”): historiallisen ajan tervahauta ja hiilihauta Mustalammi (raportin
kohde nro 1) ja historiallisen ajan tervahauta Petra-Aho (2). Yksi muu kulttuuriperintökohde (kaavamerkintä ”s”) ja historiallisen ajan myllypaikka Ylämylly (3), kaava-alueen
ulkopuolella. Sekä yksi muu kohde tiedoksi, historiallisen ajan mahdollinen torpanpaikka
Susiaho (4).

KUVA 36: Yleiskartta. Tutkimusalue (rajaus vihreällä) ja tulos. Arkeologisen inventoinnin
2020 kohteet eri värisin palloin ja raportin kohdenumerot. Punaisella pallolla kiinteät
muinaisjäännökset (sm): kohde 1 Mustalampi, kohde 2 Petra-aho. Sinisellä muu kulttuuriperintökohde, kohde 3 Ylämylly, joka sijoittuu kaava-alueen rajan ulkopuolelle. Pinkillä muu kohde (torpanpaikka), kohde 4 Susiaho.
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3.3.2 Arkeologisen inventoinnin kohteet
Muinaisjäännökset
KOHDE 1. MUSTALAMPI
Mjtunnus:
Status:
Ajoitus:
Laji:
Koordin:
Tutkijat:

uusi kohde
kiinteä muinaisjäännös (sm)
historiallinen
tervahauta ja hiilihauta
N: 6944553 E: 628017
Poutiainen & Sepänmaa
2020 inventointi.

KUVA 37: Muinaisjäännösalueen rajaus
punaisella

Huomiot:

Tervahauta hiekkapohjaisella mäntykankaalla. Jäännös on pienehkö ja laakeahko, mutta siinä näkyy selvät vallit. Halkaisija on 8 m, syvyys keskellä 0,5
m. Alarinteen puolella on halssi. Maanäytekairauksessa keskeltä tuli runsaasti
hiiltä. Kohde sijaitsee Joensuun keskustasta noin 15 km länteen, Honkalammen
etelä- ja Mustalammen itäpuolella.
Hiilihauta (N 6944573 E 628023). Tervahaudasta noin 20 m likimain pohjoiseen
on pieni hiilihauta. Sen halkaisija on 2 m, syvyys 40 cm. Alarinteen puolella
erottuu valli. Kairanäytteessä näkyi runsaasti hiiltä ja alkavaa huuhtoutumiskerrosta.
Alue on täysi-ikäistä mäntyä kasvavaa hiekkakangasta.
Molemmat kohteet rajattiin yhden ja saman muinaisjäännösalueen sisään.

KUVAT 38-39: Vasemmalla,kairanäytteessä runsaasti hiiltä. Oikealla, kairan kohdalla
juoksutuskuoppa, sen takana tervahaudan vallia.
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KUVAT 40-41: Vasemmalla, hiilihaudan kairanäytteessä runsaasti hiiltä. Oikealla, hiilihauta
kairan kohdalla.

KOHDE 2. PETRA-AHO
Mjtunnus:
Status:
Ajoitus:
Laji:
Koordin:
Tutkijat:

uusi kohde
kiinteä muinaisjäännös (sm)
historiallinen
tervahauta
N: 6944078 E: 628428
Poutiainen & Sepänmaa
2020 inventointi.

KUVA 42: Muinaisjäännösalueen rajaus
punaisella.

Huomiot:

Tervahauta tiheässä nuoressa kuusikossa. Pyöreähkössä tervahaudassa on selvät
ja suhteellisen korkeat vallit ja se on suppilomainen. Sen halkaisija on 16 m,
syvyys keskellä 1,5 m. Alarinteen puolella on halssi. Maanäytekairauksessa tuli
runsaasti hiiltä. Kohde sijaitsee Joensuun keskustasta noin 15 km länteen, Honkalammen eteläpuolella, soiden välisellä kannaksella.

KUVAT 43-44: Vasemmalla, Liperi Petra-aho, Tervahaudan vallia ja keskiosaa. Oikealla,
tervahauta on tiheässä nuoressa kuusikossa.
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Muu kulttuuriperintökohde (kaava-alueen rajan ulkopuolella)
KOHDE 3. YLÄMYLLY
Mjtunnus:
Status:
Ajoitus:
Laji:
Koordin:
Tutkijat:

uusi kohde
muu kulttuuriperintökohde (s)
historiallinen
mylly
N: 6945330 E: 630874
Poutiainen
&
Sepänmaa
2020 inventointi.
KUVA 45: Muu kulttuuriperintökohde,
alue-rajaus sinisellä.

Huomiot:

Kaava-alueen koillisnurkassa pitäjänkartalle (4223 06 Liperi, 1891) on merkitty
mylly ja nähtävästi myllyyn liittyvä rakennus. Inventoinnissa todettiin, että jokseenkin samalla paikalla on myllyrakennus, myllypadon jäännöksiä ja silta. Niiden yläjuoksun puolella on lampi, joka lienee toiminut myllylampena. Se on
vielä v. 1951 peruskartalla (4223 06 Ylämylly) osa Nuottilampea. Mylly on aikoinaan sijainnut aivan Nuottilammen eteläpään tuntumassa ja Ylämyllynpuron
yläjuoksulla. Kohde sijaitsee Kuopiontien ja Ylämyllyntien välisellä alueella,
noin 13 km Joensuun keskustasta. Myllyn ikä eli perustamisaika ei ole tiedossa
koska vanhempia karttoja ei ole eikä paikasta kohtuullisella hakemisella löytynyt parempaa tietoa.

KUVAT 46 - 48: Vasemmalla, lampi, silta ja patorakennelma taustalla, myllyrakennus
etualalla. Keskikuvassa, silta ja patorakennelma etualalla, taustalla myllyrakennus.
Oikealla, silta ja patorakennelma etualalla, taustalla lampi.

KUVAT 49 - 50: Vasemmalla, mylly merkittynä vuosina 1847 ja 1891 laaditulla pitäjänkartalla. Oikealla, myllypaikka vuoden 1974 kartalla sinisen rajauksen sisällä.
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Muu kohde
KOHDE 4. SUSIAHO
Mjtunnus:
Status:
Ajoitus:
Laji:
Koordin:
Tutkijat:

uusi kohde
muu kohde
historiallinen
talon/torpan paikka
N: 6943349 E: 629087
Poutiainen & Sepänmaa 2020 inventointi.

Huomiot:

Vuoden 1850 kartalle Paavolan tilan eteläpuolelle on merkitty rakennus. Rakennus
liittynee Paavolan tilaan. Rakennuksen kohdalla karttamerkintä ”eh”, Paavolan tilan tunnus on samalla kartalla ”EH”. Vuosina 1847 ja 1891 laaditulla pitäjänkartalla paikalle on merkitty rakennus ja teksti ”Susiaho”. Pitäjänkartalle paikalle ei
ole merkitty rakennuksia, vaan alue on peltoa. Alue on peltoa myös vuosien 1951,
-74, - 80 ja -96 kartoilla. Alue on nykyisin peltoa, joka oli tutkimusajankohtana
viljeltynä. Vuoden 1850 kartalta paikannetulla talonpaikalla ei siten maastossa
voitu tehdä koekuoppia tai muita tutkimuksia paikannuksen varmistamiseksi ja
mahdollisten pellon kyntökerroksen alla olevien jäänteiden toteamiseksi. Aluetta
kuvaavia 1800-lukua vanhempia karttoja ei ole saatavilla.

KUVAT 51-52: Vasen. Talon/torpan paikka vuoden 1850 kartalla sinisen rajauksen sisällä.
Oikea. Susiaho vuosina 1847 ja 1891 laaditulla pitäjänkartalla vaaleanpunaisen rajauksen
sisällä.

KUVAT 53-54: Nykyisin autio talon/torpan paikka pellolla vasemmalla ilmakuvassa pallon
kohdalla, oikealla kartalla ympyrän kohdalla.
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3.4

Luontoselvitys
Honkalammen yleiskaavamuutos-alueen luontoselvitys on tehty vuonna 2020 (Honkalammen osayleiskaava-alueen luontoselvitys, Ympäristökonsultointi Welling Ky). Luontoselvitys sisältää kaava-alueen kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityksen.

3.4.1 Selvityksen aineisto ja menetelmät
Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityksen maastotyöt tehtiin 1.-2.8.2020. Luontoselvityksen tarkoituksena oli löytää kaava-alueella sijaitsevat metsälain (10 §), luonnonsuojelulain (29 §) ja vesilain (2:11 §) mukaiset arvokkaat elinympäristöt sekä uhanalaiset luontotyypit. Lisäksi havainnoitiin kohteiden kasvillisuutta. Maastotöiden yhteydessä tehtiin
samalla havaintoja mahdollisista luontodirektiivin liitteen IV(a) lajien elinympäristöistä.
Maastotyöt kohdennettiin pääasiassa luonnontilaisimmiksi arvioiduille alueille, joista ei
ollut olemassa olevaa luontotietoa. Maastopäivinä kuljettiin kuitenkin paljon myös rakennetuilla tai muuten käsitellyillä alueilla.
Maastotöiden lisäksi selvityksessä käytettiin hyväksi kirjallisuusluettelossa mainittujen
lähteiden lisäksi seuraavia aineistoja ja lähteitä:






Ympäristöhallinnon Karpalo-tietojärjestelmä 2020
Ympäristöhallinnon Laji-GIS uhanalaistiedot 8/2020
Maanmittauslaitos, kartta- ja ortokuva-aineisto 2020
Maanmittauslaitos, Paikkatietoikkuna VII/2020
Metsäkeskus, erityisen tärkeät elinympäristökuviot, 31.7.2020

Uhanalaisuusluokissa käytetään IUCN:n luokituksia sulkuihin merkittynä luontotyypin
tai lajin perässä: NT = silmälläpidettävä, VU = vaarantunut, EN = erittäin uhanalainen,
CR = erittäin uhanalainen.
3.4.2 Alueen yleiskuvaus
Selvitysalue sijaitsee Liperin Ylämyllyn taajaman länsi- ja eteläpuolella. Alue kuuluu
etelä-boreaalisella vyöhykkeellä Järvi-Suomen alueeseen (2b) ja suokasvillisuutensa puolesta Sphag-num fuscum -viettokeitaiden alueeseen. Alueen maaperässä vallitsevat
hiekka ja karkea hieta. Alueen kallioperä on pääosiltaan grauvakkaa ja kiilleliusketta/kiillegneissiä (Paikkatietoikkuna 7/2020). Alavimmillaan ollaan Honkalammella 86.5 mmpy
sekä Kiimasuon alueella noin 85-87 mmpy. Korkeimmat kangasmaat sijaitsevat noin 105107 mmpy.
Honkalammen pohjoisosat ovat osa Liperin alueella olevaa laajempaa harjujaksoa.
Kaava-alueen pohjoisosat ovatkin pääosin kuivia ja kuivahkoja mäntykankaita. Alueen
keski- ja eteläosat ovat puolestaan pääosin tuoreita ja lehtomaisia kankaita. Alueen keskiosassa on laaja Lehmosuon - Kiimasuon suoalue. Suota on myös Honkalammen Kotilahden rannalla. Myös alueen muutamien purojen ja ojien ympäristöihin liittyy korpisuutta.
Selvitysalueesta noin kolmannes (n. 1.6 km2) on taajama -rakennettua aluetta. Alueen
keski- ja pohjoisosassa on runsaasti omakotitaloasutusta sekä Ylämyllyn liikekeskus.
Alueen luoteisosassa sijaitsee Honkalampi-keskus. Alueen eteläosassa on maaseutumaista haja-asutusaluetta noin 50 hehtaaria.
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KUVAT 55-56: Vasemmalla taajama-alueen läpi kulkevan Honkatien asutusta, oikealla
Honkatien länsipää ja Honkalampi-keskuksen piha-alue.

Maisemakuvaltaan kaava-alue on osaltaan rakennettua ja osaltaan maaseutumaista. Valtatie 9:n ja Ylämyllyn taajaman rakentamattomassa ympäristössä maisemakuvaa hallitsevat avoimet mäntypuustoiset kankaat.
Luonnonmaisemaltaan arvokkainta aluetta edustavat Honkalammen itäreunan Paloniemi,
Honkalammen keskuslaitosta ympäröivät kankaat sekä kaava-alueen keskiosan Kiimasuon pohjois- ja eteläpuoliset kankaat, jotka ovat myös tärkeitä lähivirkistysalueita omakotitaloalueelle ja näillä alueilla kulkeekin useita polkuja.
3.4.3 Suojelualueet ja uhanalaiset lajit
Selvitysalueen pohjoisreunaan junaradan varteen sijoittuu seitsemän erityisesti suojeltavan lajin suojelualuerajausta (kuva 57). Alueen koillisnurkkaan rajautuu Nuottilammen
yksityinen suojelualue sekä Jaamankankaan alueen soidensuojeluohjelmaan kuuluva
alue.
Selvitysalueesta noin puolet kuuluu Honkalammen vedenhankintaa varten tärkeälle pohjavesialueelle, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen.
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KUVA 57: Selvitysalue ja lähialueen suojelualueet (1 = Honkalammen erityisesti suojeltavan
lajin suojelualue ERA204123, 2 = Nuottilammen yksityinen suojelualue YSA205762 ja Jaamankankaan alueen soiden soidensuojeluohjelman alue SSO070191, 3 = Lisäkummun luonnonsuojelualue YSA073692, 4 = Susiahon luonnonsuojelualue YSA076894 ja Susiahon luonnonsuojelualue 2 YSA207722).

Kaava-alueen keskiosan Kiimasuo on soidensuojelun täydennysohjelmaan kuuluva alue.
Suon pinta-ala on 34 hehtaaria ja se on luonnonarvoiltaan merkittävä lettosuo. Suo on
tulossa perustettavaksi suojelualueeksi.
Selvitysalueelle sijoittuvat huomionarvoiset lajit on esitetty taulukossa 1 sekä kuvassa 60.
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Taulukko 1. Selvitysalueen huomionarvoiset lajit (Ympäristöhallinnon Hertta-tietokanta
8/2020).

Selvitysalueella sijaitsee useiden uhanalaisten perhoslajien esiintymiä ja elinympäristöjä.
Pääosa esiintymistä sijoittuu junaradan varressa oleville erityisesti suojeltavan lajin suojelualueille.

KUVAT 58-59: Vasemmalla junaradan alueen erityisesti suojeltavan lajin elinympäristöä,
oikealla alueella kasvavaa kangasajuruohoa.

Kangasajuruoho
Maastotöissä havaittu kangasajuruoho (Thymus serpyllum subsp. serpyllum) on alueellisesti uhanalainen (RT) laji, jota esiintyy Liperin alueella verrattain yleisesti. Kasvin
elinympäristönä ovat kuivat, paahteiset kankaat ja harjurinteet sekä ravinteiset kalliot,
kuivat kedot ja hiekkaiset tienvarret. Elinvoimaisimmat esiintymät ovat teiden varsilla.
Kasvin leviämiskyky on huono. Lajin hoitotarpeena on umpeenkasvun estäminen ja avoimuuden lisääminen (Saaristo ym. 2010).
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Kangasajuruoho on erittäin tärkeä harjusinisiiven (Scolitantides vicrama) ja muurahaissinisiiven (Phengaris arion) toukkien ravinnonlähde. Muurahaissinisiipi on äärimmäisen
uhanalainen (CR, Critically Endangered), luonnonsuojeluasetuksella rauhoitettu ja luontodirektiivin liitteen IV laji. Lajilla on kaava-alueella yksi esiintymä suojelualueiden ulkopuolella.
3.4.4 Kasvillisuus ja luontotyyppiselvitys
Luontoselvityksen maastotyöt kohdennettiin pääosin alueille, joista ei ollut olemassa olevaa luontotietoa. Maastotöiden yhteydessä tarkastettiin myös eräitä Metsäkeskuksen erityisen tärkeiksi elinympäristöiksi rajattuja kuvioita.
Maastotöiden tulokset esitetään seuraavassa kohdekuvauksena sekä kuvassa 60.

KUVA 60: Selvitysalue ja huomionarvoiset luontokohteet.
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Kiimasuo (kohde 1), (kohteet a-d, h)
Kiimasuon 34 hehtaarin alue on alueellisesti arvokas suokokonaisuus, jossa on useita lettosuoluontotyyppejä. Suo on inventoitu soidensuojelun täydennysohjelmaa varten ja
suolle sijoittuu uhanalaisista luontotyypeistä rimpiletto (CR), lettoräme (CR), lettonevaräme (CR) ja ruohokorpi (EN). Suolla tavattavia huomionarvoisia lajeja ovat punakämmekkä, suovalkku (RT), käyrälehtisammal (RT), äimäsara (RT), korpisara (RT), kultasirppisammal (RT) ja punasirppisammal. Suolla kasvaa myös alueellisesti uhanalaista vilukkoa (RT = alueellisesti uhanalainen eteläboreaalisella Järvi-Suomen alueella 2b).

KUVAT 61-62: Vasemmalla Kiimasuo ja siellä kasvavaa suovalkkua, kuvassa oikealla, joka
on koko maassa rauhoitettu ja alueellisesti uhanalainen kasvilaji.

Kiimasuolle on Metsäkeskuksen avoimessa aineistossa merkitty erityisen tärkeiksi
elinympäristöiksi:
 kohde a: puro; rajautuu itäosastaan Kiimasuohon. Saniaislehto, jossa lajistossa
muun muassa käenkaali, oravanmarja, sananjalka, korpi-imarre, hiirenporras, velholehti, vadelma, ja kangaskorte. Puusto koostuu järeistä männyistä, koivuista ja
harmaalepistä.
 kohde b-c: vähäpuustoinen suo.
 kohde d: noro.
Lisäksi Kiimasuon tuntumassa, sen eteläpuolisen harjualueen notkelmassa, Multamäen juurella, sijaitsee metsälain tarkoittama erityisen tärkeä elinympäristö:
 kohde h: vähäpuustoinen suo.
Kaavamerkintäsuositus: Kiimasuo = SL, Metsäkeskuksen kohteet = luo-1.
Kiimasuon reunakankaat (kohteet 2 ja 3) – Lehmonsuo (kohde 4)
Kiimasuon pohjoispuolella olevat rantakankaat ovat lähivirkistyksellisesti arvokkaita
harjumetsiä. Kiimasuon läpi kulkeva, ojaksi peratun Honkapuron yli menee silta lähialueen omakotitaloalueelta suon eteläpuolen harjulle.
Kiimasuon eteläpuolen harju on vanha maa-ainesten ottoalue. Harjun ottamaton itä- ja
pohjoisrinne on myös virkistyksellisesti arvokasta aluetta. Alueella harrastetaan ulkoilua
ja marjastusta. Harjun metsät ovat harvennettuja varttuneita kasvatusmänniköitä. Maaainesten ottoalue on potentiaalinen huomionarvoisten perhoslajien elinympäristö, joskaan
kangasajuruohoa ei sieltä havaittu.
Harjun länsipuolinen Lehmonsuo on laajalti jo kertaalleen harvennettua, koivupuustoista
rämemuuttumaa ja turvekangasta.
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KUVAT 63-64: Vasemmalla Honkapuron ylittävä silta ja oikealla Kiimasuon pohjoispuolista
järeämäntyistä harjukangasta.

Paloniemi (kohde 5)
Honkalammen itäpuolelle sijoittuvan Paloniemen metsät ovat pääosin varttuneita ja uudistuskypsiä harvennettuja kasvatusmäntykankaita. Rannassa on vanhoja kilpikaarnaisia
mäntyjä. Niemi on maisemallisesti arvokas erityisesti rannan vanhojen puiden takia. Paloniemen itäreunassa tien varressa sijaitsee kuusi kappaletta vanhoja erittäin järeitä mäntyjä, jotka suositellaan jätettäväksi maisemapuiksi.

KUVAT 65-66: Vasemmalla Paloniemen järeää rantametsää, oikealla tien varressa olevia
vanhoja mäntyjä.

Kotilahti (kohde 6), (kohteet e-g)
Honkalammen Kotilahteen laskee kaksi puroa, toinen kaava-alueen itäpuolelta Mustalammesta ja toinen, Kanahäkinpuro etelästä.
Mustalammesta laskevasta purosta on Metsäkeskuksen avoimessa aineistossa merkitty
osa erityisen tärkeäksi elinympäristöksi (kuva 60, kohde e). Maastokartoituksessa myös
tämän kohteen länsipuolinen puroalue arvioitiin metsälain tarkoittamaksi erityisen tärkeäksi elinympäristöksi noin 80 metrin matkalta (kohde f). Purouoma kulkee syvässä uomassa ja sen ympäristö on kapealti lehtomaista kangaskorpea, jossa kasvilajistossa tavataan muun muassa korpi-imarre, hiirenporras, oravanmarja, orvokit, sudenmarja, mustikka, mansikka, korpikarhunsammal, isomyyränsammal ja lehväsammaleet. Uoman varren puusto on koivua sekä harmaa- ja tervaleppää. Puroa ympäröivät kankaat ovat kaavaalueen reunalle tultaessa nuoria lehtipuuvaltaisia metsiä ja tien läheisyydessä varttuneita
kasvatusmänniköitä.
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Kanahäkinpurosta on valtaosa kuvioitu Metsäkeskuksen toimesta erityisen tärkeäksi
elinympäristöksi (kohde g).
Kaavamerkintäsuositus: molemmat kohteet = luo-1, metsälain tarkoittama elinympäristö.

KUVAT 67-68: Vasemmalla Mustalammesta laskevan puron uomaa, oikealla Kanahäkinpuron vartta.

Kangasajuruohon esiintymät (kohteet KA1-KA5)
Kangasajuruohoa tavattiin kaava-alueelta viideltä alueelta (kuva 60, kohteet KA1-KA5).
Jokaisella alueella esiintymiä oli useita. Esiintymät sijaitsivat tien- tai rautatien penkereillä sekä maa-ainesten ottopaikoilla.
Tienpientareiden sopivuus paahdelajeille riippuu tien penkereen suuntautuneisuudesta,
leveydestä, jyrkkyydestä sekä maaperästä ja kasvillisuuden peitteisyydestä. Etelään tai
lounaaseen suuntautuneet, jyrkät hiekkapohjaiset penkereet, joissa on paljasta mineraalimaata, voivat vastata kasvupaikkaolosuhteiltaan harjujen paahderinteitä. Arvokkaimpia
ovat vanhat pientareet, joiden kasvillisuus on ehtinyt kehittyä monimuotoiseksi (Tukia
ym. 2015).
Seuraavassa on lyhyet kuvaukset kohteilta:
Honkalampi-keskus, kohde KA1
Honkalammen keskuslaitosta ympäröivät kankaat ovat tuoreita, uudistuskypsiä mäntykankaita. Paikoin on sekä kuivahkoja että lehtomaisia kangasjuotteja. Alueella sijaitsevien ajourien/reittien varsilta löytyi kangasajuruohoa ainakin viisi eri esiintymää.
Lampitie, kohde KA2
Lampitien kankaat ovat nuoria ja varttuneita kuivahkoja mäntykankaita, paikoin myös
kuivia laikkuja. Tien varressa kasvaa kangasajuruohoa yleisenä. Paikoin esiintymät ovat
kasvamassa umpeen. Esiintymien pohjoispuolella alle sadan metrin etäisyydellä on kangasajuruohosta riippuvaisen nunnakirjokoisan esiintymätieto.
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KUVAT 69-70: Kangasajuruohon kasvupaikkoja: vasemmalla Honkalampi-keskuksen alue,
oikealla Lampitien vartta.

Radanvarsi, kohde KA3
Kaava-alueella on radan varressa rajattu erityisesti suojeltavan lajin elinympäristöinä. Radan varressa on kangasajuruohoa yleisesti (kuvat 58 ja 59).
Taajama, kohde KA4
Omakotitaloalueiden väliin jätetty kangas on lähivirkistysmetsää, jossa kulkee kävely- ja
pyöräilypolku. Kuivahkon ja tuoreen mäntykankaan mosaiikkia, puusto on varttunutta ja
uudistuskypsää mäntyä. Pohjakerroksessa kasvaa kangasajuruohoa useiden neliömetrien
alueella.

KUVAT 71-72: Omakotitaloalueiden välisten kankaiden polkujen reunoissa on kangasajuruohon kasvupaikkoja.

Valtatie 9, kohde KA5
Valtatien pohjoispuolella olevalla pienellä maa-ainesten ottopaikalla kasvaa runsaasti
kangasajuruohoa useiden neliömetrien alueella. Metsät ovat nuoria harvennettuja kasvatusmänniköitä.
Kangasajuruohoesiintymien kaavamerkintäsuositus: luo-2: kangasajuruohoesiintymä.
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3.4.5 Yhteenveto
Honkalammen osayleiskaava-aluetta luonnehtii toisaalta taaja-asutus ja toisaalta maaseutumainen haja-asutus. Taajama-asutuksen yhteyteen sijoittuu virkistyksellisesti ja maisemallisesti arvokkaita alueita erityisesti Kiimasuon pohjois- ja eteläpuoleisille mäntykankaille. Maisemallisesti erityisen arvokasta aluetta ovat Paloniemi sekä Honkalampi-keskusta ympäröivät mäntykankaat.
Kiimasuo on alueellisesti merkittävä, useita uhanalaisia suoluontotyyppejä sisältävä lettosuokokonaisuus. Suo toimii asutuksen välittömässä läheisyydessä myös lähivirkistysalueena. Kaava-alueella on useita pienialaisia metsälain mukaisia suojeltavia elinympäristöjä lähinnä Kiimasuolla sekä kaava-alueen purojen varsilla.
Liperin seudulle ominaisia harvinaisia luontoarvoja ovat kangasajuruohon kasvupaikat
sekä tästä kasvista riippuvaiset perhoslajit. Ajuruohoesiintymiä tulisi pyrkiä huomioimaan maankäytön suunnittelussa siten, että esiintymiä ei hävitettäisi rakentamisen yhteydessä.
Luontokohteita koskevat kaavamerkintäsuositukset ovat:




Luo-1 = metsälain 10§ mukaiset kohteet, säilytettävä luonnontilaisina
Luo-2 = kangasajuruohoesiintymä
SL = Kiimasuon lettoalue
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4 Tavoitteet
4.1

Yleistä
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan
yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen
sovittaminen.
Tavoitteena on myös vuorovaikutteisuus ja avoimuus kuntalaisten ja eri sidosryhmien
kanssa.
Yleiskaavasuunnittelulle tavoitteita asettavat mm.







4.2

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Maakunnalliset suunnitelmat kuten maakuntakaava
Paikallistason (kunnan) tavoitteet
Yleiskaavoituksen yleiset suunnitteluperiaatteet
Yleiskaavan laadinnan aikana pidettävät neuvottelutilaisuudet
Luonto-, maisema- ja kulttuuriympäristöön liittyvät arvot

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT)
Valtioneuvosto päätti uusista valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 14.12.2017.
Päätös on tullut voimaan 1.4.2018. Päätöksellä valtioneuvosto korvaa valtioneuvoston
vuonna 2000 tekemän ja 2008 tarkistaman päätöksen valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista.
Maakunnan suunnittelussa ja muussa alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään
niiden toteuttamista (maankäyttö- ja rakennuslaki 24 §).
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet koskevat nyt yleiskaavoitettavaa aluetta erityisesti seuraavilta osin:
Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen




Edistetään koko maan monikeskuksista, verkottuvaa ja hyviin yhteyksiin perustuvaa
aluerakennetta, ja tuetaan eri alueiden elinvoimaa ja vahvuuksien hyödyntämistä. Luodaan edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämiselle sekä väestökehityksen edellyttämälle riittävälle ja monipuoliselle asuntotuotannolle.
Merkittävät uudet asuin-, työpaikka- ja palvelutoimintojen alueet sijoitetaan siten, että ne
ovat joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kannalta hyvin saavutettavissa.

Terveellinen ja turvallinen elinympäristö



Ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta aiheutuvia ympäristö- ja terveyshaittoja.
Haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä aiheuttavien toimintojen ja vaikutuksille herkkien toimintojen välille jätetään riittävän suuri etäisyys, tai riskit hallitaan
muulla tavoin.

Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat
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4.3

Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden ja ekologisten
yhteyksien säilymistä.
Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyydestä sekä viheralueverkoston jatkuvuudesta.

Maakuntakaavan asettamat tavoitteet
Pohjois-Karjalan maakuntakaavassa 2040 yleiskaavamuutosalue on pääosin osoitettu taajamatoimintojen alueeksi (A) ja osin työpaikka-alueeksi (TP-1). Alueelle on osoitettu
myös merkinnät alakeskus tai paikalliskeskus (ca) ja palvelujen ja hallinnon alue (p).
Alueen pohjoisosa kuuluu tärkeään vedenhankintaan soveltuvaan pohjavesialueeseen
(pv).
Lisäksi alueelle on osoitettu merkinnät joukkoliikenteen ja pyöräilyn kehittämiskäytävästä, viheryhteystarve -merkintä ja merkintä kaksiajorataiseksi kehitettävä päätiestä tai
-kadusta (valtatie 9). Alueen kautta on merkitty kulkevaksi myös ohjeellinen moottorikelkkareitti.
Liperin Ylämylly ja koko Honkalammen yleiskaavamuutosalue sisältyy maakuntakaavassa maakunnan kehittämisen kohdealueisiin. Kaupunkiseudun kehittämisen kohdealue (ks) -merkinnällä osoitetaan Joensuun kaupunkiseutuun liittyvää yhdyskuntarakenteen kehittämisen kannalta tärkeää ylikunnallisesti suunniteltavaa aluetta, joka kuuluu läheisesti kaupunkiseudun vaikutukseen asumisen, palvelujen, elinkeinotoiminnan ja työpaikkaliikenteen kautta. Alueelle sijoittuu sekä valtakunnan että maakunnan kehittämisen
kannalta tärkeitä toimintoja ja siinä on tarvetta kuntien yhteistoimintaan alueidenkäytön
suunnittelussa ja toimintojen yhteensovittamisessa.
Alueelle on annettu suunnittelumääräys:
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa asuminen, palvelut ja työpaikat tulee ensisijaisesti ohjata nykyisen taajama- ja kylärakenteen yhteyteen eheyttämään yhdyskuntarakennetta ja tukemaan palvelujen, kävely- ja pyöräilyolosuhteiden sekä joukkoliikenteen ja
muun liikenteen sekä tietoliikenneyhteyksien kehittämistä.
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee parantaa joukkoliikenteen saavutettavuutta
muodostamalla toimivia yhteyksiä ja esteettömiä kevyen liikenteen väyliä pysäkeille. Uusia alueita suunniteltaessa on otettava huomioon joukkoliikenteen hyvä saavutettavuus.
Maaseutuelinkeinojen kannalta hyvät peltoalueet tulee turvata muulta rakentamiselta.

4.4

Kunnan asettamat tavoitteet
Liperin kunnan kaavoituskatsaukseen 2019 on sisältynyt Honkalammen alueen osayleiskaavan laatiminen.
Suunnittelualueelta on aikaisemmin kumottu osa Ylämyllyn osayleiskaavasta. Siten alueella on voimassa Joensuun seudun yleiskaava, jossa nyt suunniteltava alue on pääosin
osoitettu pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AP), maa- ja metsätalousvaltaisiksi alueiksi
(M), virkistysalueeksi (V), aluekeskuksen keskustatoimintojen alueeksi (CA), palvelujen
ja hallinnon alueeksi (P) ja teollisuusalueeksi, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle
erityisiä vaatimuksia (TY). Tarkoituksena on päivittää alueen yleiskaava vastaamaan tämän hetken lähtökohtia ja tavoitteita.
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Yleiskaavoituksella tarkastellaan mm. taajama-alueen laajenemissuuntia, alueen liikenneverkostoa, hajarakentamisen mahdollisuuksia ja myös Honkalammen rantarakentaminen. Samalla tarkastellaan osin myös Ylämyllyn keskuksen maankäyttöä, tavoitteena turvata maankäytöllisesti keskusta-alueen elinvoimaisuutta, palveluita ja yritystoimintaa.
Yhtenä keskeisenä tavoitteena on selvittää uusien asuinalueiden mahdollisuudet erityisesti Honkalammen läheisillä alueilla suunnittelualueen länsiosassa.
Suunnittelutyön periaatteena mm. rakentamisen, virkistyskäytön, luonnonarvojen ja liikenteen tarpeiden yhteensovittaminen.
Maankäytön toteuttamisohjelma 2021
Liperin kunnan Maankäytön toteuttamisohjelmassa 2021 (MATO-21) kuvataan kunnan
yleisiä tavoitteita kaavoitukselle. Lisäksi siinä on tarkasteltu kunnan väestönkehitystä,
väestöennustetta ja asuntorakentamista suhteessa väestön määrään.
Maankäytön toteuttamisohjelmassa esitetään lyhyen tähtäimen tavoitteiden lisäksi myös
pitkän aikavälin tavoitteita maankäytön suunnittelusta, maanhankinnasta, kaavoituksesta
ja tonttien luovutuksesta sekä kunnan asuntorakentamisen päälaajentumissuunnista. Ohjelma päivitetään vuosittain. Lisäksi kaavoituksen tavoitteita kuvataan vuosittain tarkemmin kaavoituskatsauksessa.
Kaavoituksen yleisenä tavoitteena on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden sekä
MRL mukaisten tavoitteiden lisäksi edistää kestävän kehityksen mukaista yhdyskuntarakennetta ja seudullisia ja kuntatason strategisia tavoitteita, joita ovat muun muassa:
 asukasluku saadaan kasvuun, profiloituminen kestävän kehityksen kuntana.
 Taajamia ja kyliä kehitetään huomioiden niiden ominaispiirteet.
 Panostetaan Liperin näkyvyyteen ja houkuttelevuuteen asuinkuntana.
 Liperin kunta on houkutteleva työnantaja.
 Muutoksia ja uudistuksia tehdään osallisuuden kautta.
 Mahdollistetaan monipuoliset yritysalustat ja -alueet.
Lisäksi kaavallisena tavoitteena on:
 edistää suunnitelmallista maankäyttöä ja toteuttaa maankäytön toteutusohjelman
mukaista suunnittelua.
 Mahdollistaa kaikkien osallisten avoin vuorovaikutus ja osallistuminen maankäytön suunnitteluun eri kaavatasoilla.
 Turvata maanomistajien ja asukkaiden yhdenvertainen kohtelu.
 Luoda ja taata viihtyisä ja houkutteleva asuin-, sekä elinympäristö.
Kunnan tavoitteina on pitää yllä riittävää asuntorakentamisen, yritys- ja elinkeinotoiminnan sekä palvelujen tarpeen mukaista tonttitarjontaa ja mahdollistaa kohtuuhintainen ja
monipuolinen tonttitarjonta Liperin kunnan alueella. Sekä varmistaa, että kaavoitetut tontit ja rakennettu kunnallistekniikka tulevat oikea-aikaisesti tehokkaaseen käyttöön.
Tonttireservi pyritään pitämään riittävänä kunnan kaikissa kolmessa taajamassa. Kerrostalo-, rivitalo- ja teollisuustontteja luovutetaan kysynnän mukaisesti vuosittain. Asumiseen asemakaavatontteja luovutetaan kysynnän mukaisesti, kuitenkin niin että vuodesta
2021 alkaen Liperin kunnan tavoitteena on luovuttaa 15 asuinpientalotonttia vuosittain.
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Pientalotonttien kysyntä on ollut vilkkainta Ylämyllyn alueella. Ylämyllyn alueella monipuolisesta pientalotonttitarjonnasta on tällä hetkellä pulaa. Alueella on kysyntää pientalo- ja rivitalotonteille.
Tonttitarjontaa pyritään lisäämään uusilla kaavoitushankkeilla kunnan omistamilla maaalueilla lähivuosina pientalo- ja rivitalotonttien lisäksi myös kerrostalotonttien osalta. Kysyntään pyritään vastaamaan kaavoittamalla asuintontteja Ylämyllyn alueelle.
Ylämyllyn alueella pientalotonttien vuotuinen luovutusmäärä on arvioitu 20 tonttiin vuosittain alkaen vuodesta 2021.
Tavoitteena on Jyrinkylän uusien kaava-alueiden toteuduttua siirtyä Honkalammen alueelle, josta kunta on ostanut raakamaata kaavoitettavaksi.

KUVA 73: Ote, Ylämyllyn uusien pientalovaltaisten alueiden sekä keskusta-alueen täydennysrakentamisen toteutuksen ajoitus 2021-2040 (Liperi, Maankäytön toteuttamisohjelma
2021).

Väestön kehitys. Väestöennuste 2021–2040
Vuodesta 2001 alkanut kasvava väestön kehitys on taittunut ja Liperin kunnan asukasmäärä on kääntynyt laskuun vuonna 2013. Lasku on ollut loivaa ja näyttää tasaantuneen
reiluun 12 000 asukkaaseen.
Liperin väestönkasvu on pitkään pohjautunut luonnolliseen väestön kasvuun ja positiiviseen tulomuuttoon.
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KUVA 74: Liperin väkiluvun kehitys 1987-2019 (MATO-21, lähde Tilastokeskus).

Väestön kehityksen tarkastelujaksona ovat vuodet 1987-2019. Kuolleisuus on säilynyt
lähes samalla tasolla koko tarkastelu jakson ajan. Syntyvyyden nousu ajoittuu Jyrinkylän
kiivaimman rakentamisen aikaan, jolloin alueelle muutti paljon lapsiperheitä. Viimeisinä
vuosina syntyvyys on kuitenkin laskenut. Syntyvyyden osalta trendi noudattaa koko maan
syntyvyyden trendiä, joka on ollut laskeva viimeiset vuodet. Kaikkiaan syntyvyys on pudonnut lähes kolmanneksen viimeisen kymmenen vuoden aikana.
Kuntien välisessä muuttoliikkeessä on suuria vuosittaisia vaihteluita. Kuitenkin viimeisimmät vuodet ovat olleet negatiivisia. Tämä ja vähenevä syntyvyys ovat saattaneet kunnan väkiluvun laskuun. Tilastokeskuksen seuraavan 20 vuoden väestöennusteen mukaan
väestö näyttää vähenevän Liperissä sekä Pohjois-Karjalassa.
Liperin kunta on kuitenkin tehnyt toimia väestön vähenemisen hillitsemiseksi ja lähtenyt
aktiivisesti parantamaan palveluverkkoa, kaavoittamaan uusia asuin- ja teollisuusalueita,
jotka luovat hyvän pohjan väestön vähenemisen hillitsemiseen. Nämä toimet näkyvät jo
vuoden 2018 tilastossa väestön vähenemisen pysähtymisenä.
Keskeisimpiä tekijöitä väestön vähenemisen pysäyttämisessä ovat nykyväestön pitäminen kunnassa ja luonnollisen väestön lisäämisen tukeminen ja lisääminen, joka tarkoittaa
lapsiperheiden muuttoa kuntaan. Ikääntyvä väestö aiheuttaa kuitenkin luonnollista väestön vähenemistä, joka kiihtyy suurten ikäluokkien poistuessa. Tämä voi hillitä kunnan
väestön kasvua tulevaisuudessa.
Asuntorakentaminen suhteessa väestöön
Maankäytön toteuttamisohjelmassa kerrotaan, että kunnan vuotuinen uudisasuntomäärä
on seurantajakson 2012 – 2018 ajan säilynyt noin 60 asunnossa, mutta laskua on havaittavissa viimeisen kahden kolmen vuoden ajan, jolloin asuntomäärä on lähes puolittunut.
Samalla väestön määrä on myös vähentynyt. Asuntomäärään keskeisesti vaikuttavat kerros- ja rivitalojen valmistuminen. Tällä hetkellä Liperissä ei ole rakenteilla kerros- ja rivitaloja
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KUVA 75: Liperin väestön ja asuntojen kehitys (MATO-21).

Liikenneverkko
Maankäytön toteutusohjelmassa 2021 esitetään uuden katuyhteyden rakentamista Ylämyllyntieltä Kononovintielle, Kuopiontien ja radan alitse toimenpideselvityksessä esitetyn vaihtoehdon 2 mukaisesti (kuvat 12 ja 13). Tämä yhteys on liikenteen toimivuuden ja
liikenneturvallisuuden kannalta parempi vaihtoehto ja lisäksi yhteys mahdollistaa parhaiten Ylämyllyn sisäisen liikenteen toimivuuden ja palvelujen saatavuuden.
Ylämyllyn kehittämisessä on tiedostettu tarve eritasoliittymälle. Vuoden 2019 aikana on
laadittu Valtatien 9 perusparannus ja Ylämyllyn eritasoliittymän osalta toimenpideselvitys. Varsinainen tiesuunnitelman laatiminen käynnistyi tammikuussa 2021. Asiasta on
kerrottu kohdassa 2.4.4 Valtatie 9 kehittäminen Ylämyllyn alueella.
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KUVA 76: Toimenpideselvityksen mukainen eritasoliittymä ja pääkatuyhteys Sompakankaalle (Liperi, Maankäytön toteuttamisohjelma 2021).

KUVA 77: Luonnosteltu pääkadun yhteys Ylämyllyntieltä Jyrinkylään (Liperi, Maankäytön
toteuttamisohjelma 2021).

Liperin kuntastrategia 2021-2025
Liperin kuntakonsernin strategisena tavoitteena ovat väestön kasvu, työllisyys ja talouden
tasapaino. Vuonna 2020 päivitettiin Liperin kuntastrategia 2021-2025. Valtuusto hyväksyi päivitetyn kuntastrategian 28.9.2020. Tarkemmat käytännön toimenpiteet ja tavoitteet
strategian toteuttamiseksi määritellään palvelualueiden talousarvioissa ja taloussuunnitelmissa.
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Kuntastrategian konsernitavoitteita (2021–2025) ovat mm.:




Väestön kasvu. Asukasluku saadaan kasvuun, profiloituminen kestävän kehityksen kuntana. Taajamia ja kyliä kehitetään huomioiden niiden ominaispiirteet. Panostetaan Liperin näkyvyyteen ja houkuttelevuuteen asuinkuntana sekä houkuttelevana työnantajana. Muutoksia ja uudistuksia tehdään osallisuuden kautta.
Työllisyys ja elinvoimaisuus. Mm. mahdollistetaan monipuoliset yritysalustat ja
alueet luomalla uusia ja vetovoimaisia yritysalueita hyvien liikenneyhteyksien
varteen. Panostetaan yhdessä Liperin näkyvyyteen ja houkuttelevuuteen asuin- ja
yrittäjyyskuntana.

Liperin elinympäristöpalveluiden toiminta-ajatuksena on mm. edistää sekä toteuttaa kunnan strategian tavoitteita ja vastata mm. toteuttavasta maankäytön kaavoituksen ja rakentamisen ohjauksesta, joka puolestaan mahdollistaa riittävän laajat monipuoliset ja houkuttelevat, tonttitarjonnat hyvien palvelujen ja yhteyksien päässä.
4.5

Maankäytölliset suunnitteluperiaatteet
Taajama-alueet
Yleiskaavamuutoksen keskeisenä tavoitteena on päivittää yleiskaava vastaamaan tämän
hetken tarpeita, tarkastelemalla taajaman laajenemissuuntia, liikenneverkostoa, hajarakentamisen mahdollisuuksia taajama-alueen ulkopuolella ja Honkalammen rantarakentamista.
Yleiskaavamuutoksessa tarkastellaan myös Ylämyllyn keskuksen maankäyttöä, turvaten
maankäytöllisesti keskusta-alueen elinvoimaisuutta, palveluita ja yritystoimintaa.
Suunnittelun keskeisenä tavoitteena on selvittää uusien asuinalueiden mahdollisuudet erityisesti Honkalammen läheisillä alueilla suunnittelualueen länsiosassa.
Taajaman ulkopuoliset hajarakentamisalueet
Rakentamismahdollisuudet ratkaistaan taajaman ulkopuolisilla alueilla suoraan osayleiskaavan pohjalta. Taajama-alueen läheisyydessä suositaan pysyvää asutusta.
Tavoitteena on osoittaa sijoitettavissa olevien asuntojen tai loma-asuntojen, rakennuspaikkojen kokonaismäärä ja likimääräinen sijainti tilakohtaisesti tarkasteltuna.
Rakennusoikeutta käsitellään haja-asutusalueilla maanomistaja- ja tilakohtaisesti. Rakennusoikeutta voidaan siirtää saman maanomistajan omistamien tilojen välillä, mikäli se on
kokonaisrakenteellisesti perusteltavissa. Rakennusoikeutta pyritään siirtämään erityisesti
luonto- ja maisemasuhteiltaan herkkien alueiden osalta muille saman maanomistajan alueille. Rakennusoikeuden siirrot eivät saa kuitenkaan johtaa maanomistajan tai ympäristön
kannalta kohtuuttomaan lopputulokseen.
Rakennusoikeuden kohdistamisessa kiinnitetään huomiota alueiden sijaintiin suhteessa
toiminnalliseen kokonaisrakenteeseen, ympäristölliseen rakennettavuuteen sekä toisaalta
maanomistajien / emätilojen kesken yhdenvertaiseen kohteluun.
Tavoitteena on myös, että virkistyksen kannalta keskeisten alueiden käyttömahdollisuudet yleiseen virkistykseen säilyvät ja että jokamiehen oikeudella käytettäviä vapaita alueita säilyy riittävästi.
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Toisaalta tavoitteena on rakentamisalueiden sijoittaminen keskitetysti siten, että alueille
järjestettävät liikenneyhteydet, vesihuoltoverkostot, sähkö- ym. yhteydet ovat hyödynnettävissä mahdollisimman tehokkaasti.
Emätilaperiaate, haja-alueiden rakennusoikeuden määrittelyssä
Rakennusoikeuden tasapuolisessa määrityksessä lähdetään ns. emätilaperiaatteesta. Poikkileikkausajankohta on 15.10.1969.
Tarkastelussa selvitetään ne tilat (emätilat), jotka alueella olivat noina ajankohtina. Mikäli
tilalla on tapahtunut runsaasti lohkomisia ennen ko. ajankohtaa, voidaan emätilatarkastelu
tapauskohtaisesti ulottaa ko. ajankohtaa kauemmaksikin.
Emätilaperiaatetta noudatettaessa jaetaan mitoitusnormituksen mukaan tuleva rakennusoikeus ko. emätilan alkuperäisen pinta-alan (taajaman ulkopuolisten ns. kyläalueen rakennusoikeutta määriteltäessä) perusteella. Emätilan uusien rakennuspaikkojen määrä
saadaan vähentämällä ko. emätilan kokonaisrakennusoikeudesta jo rakennetut ja lohkotut
sekä rakennusluvan saaneet rakennuspaikat (mukaan lukien rantarakennuspaikat).
4.5.1 Palvelut, elinkeinot
Palvelujen osalta kaavan tavoitteisiin kuuluu niin julkisten kuin yksityistenkin palvelujen
säilyttäminen ja uusien mahdollistaminen nykyisten alueiden yhteydessä. Teollisuusalueelle osoitetaan tarvittavat laajennusmahdollisuudet. Taajaman ulkopuolella maa- ja metsätalouden harjoittamisen kannalta tarpeellista rakentamistoimintaa ei yleiskaavalla tulla
rajoittamaan.
4.5.2 Virkistyskäyttö
Yleiskaavalla osoitemaan riittävä määrä rakentamattomia alueita virkistyskäyttöön, ulkoiluun ja yleensä luonnossa liikkumiselle. Virkistäytyminen ja ulkoilu voi toteutua taajaman virkistysalueilla ja jokamiehen oikeudella taajaman ulkopuolisilla metsätalousalueilla. Jokamiehen käytön turvaamiseksi tulisi kaavassa osoittaa riittävän laajoja rakentamattomia kokonaisuuksia, mutta virkistyskäyttöä ei tule ohjata alueille, joilla se ei voi
tapahtua luonnonarvoja vaarantamatta.
Moottorikelkkareitille osoitetaan tarvittavilta osin ohjeellinen uusi linjaus.
4.5.3 Liikenne ja yhdyskuntatekniikka
Ylämyllyn kehittämisessä on tiedostettu tarve eritasoliittymälle. Vuoden 2019 aikana on
laadittu Valtatien 9 perusparannus ja Ylämyllyn eritasoliittymän osalta toimenpideselvitys.
Maankäytön osalta keskeinen tavoite on uuden rakennuskannan mahdollisimman tehokas
tukeutuminen olevaan tieverkostoon sekä varata liikenneverkon kehittämisen kannalta
riittävät maa-alueet kaavassa katu-/tiealueiksi. Uusia asuinrakennuspaikkoja ei osoiteta
maanteiden melualueille. Kävelyn ja pyöräilyn keskeiset yhteystarpeet osoitetaan kaavassa.
Vesihuoltoverkostoihin liittymisen perusteet sisällytetään tarvittavissa määrin kaavamääräyksiin. Yleisenä tavoitteena on, että verkostojen ulottuvilla olevat kiinteistöt liittyvät
kunnallisteknisiin verkostoihin.
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4.5.4 Luonto- ja kulttuuriympäristön suojelu ja maisemanhoito
Luonnonympäristön suojelun kannalta keskeistä on turvata arvokkaiden alueiden ja erilliskohteiden säilyminen lähiympäristöineen riittävän laajoilla aluevarauksilla ja myös
kaavamääräyksillä.
Luontoselvityksessä on osoitettu suunnittelualueen luonnon kannalta arvokkaat alueet.
Selvitys osoittaa herkät, suojelua vaativat alueet ja kohteet. Kokonaan rakentamattomiksi
tulisi jättää uhanalaisten ja harvinaisten eliölajien todetut elinpaikat.
Yleensä luonnonarvoiltaan merkittäviä alueita ovat luonnontilaiset suot, kalliokasvillisuus, jokien suualueet, lähteet ja lähteiköt, rehevät lahdet ja ruohikot.
Rakennetun ympäristön kannalta tärkeää on turvata monimuotoinen ja eri aikakausista
kertova kulttuuriympäristö. Täydennysrakentaminen tulee sopeuttaa olevaan ympäristöön. Rakentamisen sijoittamisessa pyritään huomioimaan maisema-arvojen säilyttäminen. Maisemallisesti arvokkaita yksittäisiä kohteita ovat esim. yhtenäiset peltoaukeat,
avoimet rannanosat.
Kulttuurimaiseman osalta keskeisiä tavoitteita ovat alueen elinvoimaisuuden säilyttäminen ja parantaminen, viljelymaiseman avoimuuden säilyttäminen, luonnon monimuotoisuuden turvaaminen, ekologisen kestävyyden lisääminen (esim. suojavyöhykkeet) sekä
virkistysmahdollisuuksien kehittäminen.
Peltojen ja niittyjen metsittämistä tulisi välttää kulttuurimaisemallisesti arvokkailla alueilla. Maisemakuvaa ei tulisi sulkea jatkossakaan, olipa kyseessä arvokas kylämaisema
tai yhtenäinen viljelymaisema. Kaavasuosituksilla tulee mahdollisuuksien mukaan pyrkiä
ohjaamaan maisema-arvojen säilyttämistä.

5 Suunnittelun vaiheet ja osallistuminen
5.1

Yleiskaavamuutoksen tarve
Liperin kunnan kaavoituskatsaukseen 2019 on sisältynyt Honkalammen alueen osayleiskaavan laatiminen. Tavoitteena on laatia yleiskaava vastaamaan tämän hetken tarpeita ja
tavoitteita.

5.2

Suunnittelun vaiheet
Päätöksenteon, suunnittelun ja osallistumisen keskeiset vaiheet ovat olleet seuraavat:





Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu 31.10.2019
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) ja kaavaluonnoksen laatiminen
Kaavahanketta esittelevä esittelytilaisuus pidettiin 22.1.2020
Kaavan valmisteluvaiheessa 12.8.2020 pidettiin maanomistajille suunnattu neuvottelutilaisuus
 Luonto-, rakennuskulttuuri-, muinaisjäännösselvitykset laadittiin vuonna 2020
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5.3

Osalliset
Maankäyttö- ja rakennuslain (1.1.2000) myötä kaavoituksen ominaisuuksiin on kuulunut
huolehtia siitä, että eri intressiryhmien (osallisten) mahdollisuus osallistua asioiden käsittelyyn on riittävän laajaa, oikeisiin asioihin kohdistuvaa ja oikein ajoittuvaa. Suunnitteluun osallistutetaan päättäjät, kuntalaiset ja ne intressiryhmät, joita tarkastelualueen kehittäminen erityisesti koskettaa.
Osallisia ovat kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa
vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.
Tämän hankkeen osalta keskeiset osalliset:












5.4

Liperin kunta, hallintokunnat, päättäjät
Maanomistajat, asukkaat, kuntalaiset
Pohjois-Karjalan ELY-keskus ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue
Pohjois-Savon ELY-keskus liikenne- ja infrastruktuuri / Väylä-virasto
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
Pohjois-Karjalan alueellinen vastuumuseo
Pohjois-Karjalan sähkö Oy
Pohjois-Karjalan pelastuslaitos
Teknisten verkkojen haltijat
Metsäkeskus
Pohjois-Karjalan Virkistysreitistöyhdistys ry

Osallistuminen ja vuorovaikutus
Kaikista merkittävistä kuulemis- ja päätöksentekovaiheista ilmoitetaan Liperin kunnan
ilmoitustaululla ja internet -sivuilla www.liperi.fi sekä kunnan virallisessa ilmoituslehdessä.
Kaava-aineistot pidetään nähtävillä kunnanvirastossa ja kunnan nettisivuilla.
Yleiskaavamuutos laaditaan vuorovaikutteisesti keskeisiä osallisia kuullen. Yleiskaavaprosessi ja osallistumismahdollisuudet on kuvattu yksityiskohtaisemmin osallistumis- ja
arviointisuunnitelmassa.
Tähän on koottu eri osallistumisvaiheissa esille tullut keskeinen asiasisältö.

5.4.1 Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelun keskeinen sisältö
Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin 31.10.2019. Käsiteltiin alustava osallistumis- ja arviointisuunnitelma.
Todettiin, että moottorikelkkareitin sijoittumista tarkasteltaessa on yhteys Shellille yksi
huomioitava tekijä.
Suunnittelussa tulee varautua valtatien nelikaistaistamiseen, ramppisuunnitelmiin ja näiden tilavarauksiin. Yleiskaavassa varautuminen osoitetaan sopivan väljästi.
Alueen liikenteellinen saavutettavuus todettiin hyväksi.
Todettiin myös, että alueen täydennysrakentaminen eheyttää taajamarakennetta. Taajaman ns. lievealueella rakentaminen on tarpeen pitää ns. maltillisena.
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5.4.2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatu palaute
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin kahdeksan (8) lausuntoa.
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto toteaa 7.5.2020 lausunnossaan, että osayleiskaavan
muutostyössä tulee huomioida maakuntakaavamerkinnät määräyksineen.
Honkalammen taajama-alueen laajentaminen Ylämyllyn alakeskuksen palvelujen läheisyydessä joukkoliikenteen kehittämiskäytävän varrella on järkevää ja samalla tulisikin
selvittää myös alueen täydennysrakentamismahdollisuudet.
Osayleiskaavassa on syytä huolehtia, ettei vaikeuteta Kuopiontien ja Liperintien eritasoliittymän rakentamista tai Kuopiontien nelikaistaistamista tulevaisuudessa. Lisäksi kaavatyön yhteydessä olisi hyvä linjata ohjeellisen viheryhteystarpeen sijainti Ylämyllyn alakeskuksesta Pärnävaaran ja Joensuun suuntaan. Myös moottorikelkkauran sijaintia taajama-alueella on hyvä pohtia laajemminkin Ylämyllyn ympäristössä.
Pohjois-Karjalan maakuntaliitolla ei ole muuta huomautettavaa osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan.
Vastine:
Maakuntakaavamerkinnät ja määräykset otetaan huomioon kaavaratkaisuissa.
Kaava-alueen rajauksessa on otettu huomioon, että se mahdollistaa valtatien 9 Ylämyllyn
eritasoliittymän ja siihen mahdollisesti liittyvän nelikaistaistamisen tarkastelun eritasoliittymän länsipuolella.
Vuonna 2020 on kunnan toimesta tehty Ylämyllyn moottorikelkkaurat, reittisuunnitelma,
jossa moottorikelkkauran linjausta on pohdittu ja selvitetty. Yleiskaavassa esitettävä kelkkauran viitteellinen linjausratkaisu perustuu em. suunnitelman linjauksiin.
Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue (ELYkeskus) lausuu 5.2.2020 mm. seuraavaa:
Rakennetun kulttuuriympäristön osalta tulee laatia selvitys, jossa tarkastellaan alueen rakentumisen vaiheet sekä tutkitaan suunnittelualueen kulttuurihistoriallisesti ja arkkitehtonisesti merkittävimmät rakennukset ja rakennusryhmät. Uusien rakennusinventointien
lisäksi huomioon tulee ottaa kolme aikaisempaa rakennusinventointia. Ne tulee täydentää
ajantasaisiksi.
Pihapiirien ja pienalueiden osalta selvityksessä on hyvä esitellä mahdolliset kantatilat
sekä Honkalammen asuinalueen ja Honkalampi-keskuksen yleiset kehityspiirteet. Perinteisen rakentamisen tavan mukaan toteutettujen rakennusten ja pihapiirien lisäksi tulee
selvityksessä tarkastella myös modernia rakennusperintöä. ELY-keskus esittää, että ajallisesti selvitys ulotettaisiin 1970- ja 1980-lukujen taitteeseen saakka.
ELY-keskus toivoo, että selvityksen laadinnassa huomioitaisiin Museoviraston ja Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen toteuttamat rakennettua kulttuuriympäristöä käsittelevät
inventointiohjeet (lausunnon liitteenä).
Vastine:
Rakennetun kulttuuriympäristön selvitys kaava-alueelle on tehty vuonna 2020 yleiskaavan laadintaan liittyvän työohjelman mukaisesti. Tarvittaessa kulttuuriympäristön tarkastelua voidaan laajentaa esitetyllä tavalla, mikäli kunta näin päättää, ennen kaavaehdotusvaihetta.
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Pohjois-Savon ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue (ELY-keskus) esittää lausuntonaan 7.2.2020 seuraavaa:
Kaava-alueen rajaus on hyvä, koska se mahdollistaa valtatien 9 Ylämyllyn eritasoliittymän ja siihen mahdollisesti liittyvän nelikaistaistamisen tarkastelun eritasoliittymän länsipuolella. Kaavan eteneminen ja tavoiteaikataulu tulee kytkeä yhteen eritasoliittymän
tie-/yleissuunnittelun etenemisen kanssa ja tästä on hyvä mainita kaavaselostuksessa.
Kaavatyön yhteydessä tehtävässä liikenneselvityksessä on hyvä ottaa huomioon vuonna
2014 tehty liikennetarkastelu Honkatien ja Ylämyllyntien alueelta. Liikenneselvityksessä
tulee huomioida myös mahdollisen eritasoliittymän ns. pohjoisen (Nuottiharjun suunnan)
yhteyden vaikutuksia liikenteeseen.
Vastine:
Vuoden 2019 aikana on laadittu Valtatien 9 perusparannus ja Ylämyllyn eritasoliittymän
osalta toimenpideselvitys. Varsinainen tiesuunnitelman laatiminen käynnistyi tammikuussa 2021. Em. suunnitelmat otetaan huomioon yleiskaavan aluevarauksissa.
Tiesuunnitelmien edetessä, niissä esitettävät ratkaisut otetaan tarvittavissa määrin huomioon yleiskaavaratkaisussa. Kaavaselostukseen sisältyvää liikennetarkastelua täydennetään näiltä osin tarpeen mukaan ennen yleiskaavan ehdotusvaihetta.
Museovirasto ilmoitti 20.1.2020 siirtävänsä asian lausuntopyynnön Pohjois-Karjalan museolle, alueelliselle vastuumuseolle.
Pohjois-Karjalan museo Hilma lausuu 24.1.2020 mm. seuraavaa:
Honkalammen lähistöltä tunnetaan Muinaismuistolain (295/1963) suojaamia kohteita,
kuten Sompalammen sekä Suolammen pyyntikuoppajärjestelmät (muinaisjäännösrekisterin tunnukset 426010062 ja 426010063), joten on mahdollista, että myös kaava-alueella
sijaitsee esihistoriallisia ja historiallisia kohteita.
Rakennetun kulttuuriympäristön osalta tulee laatia selvitys, jossa tarkastellaan alueen rakentamisen vaiheet sekä tutkitaan suunnittelualueen kulttuurihistoriallisesti ja arkkitehtonisesti merkittävimmät rakennukset ja rakennusryhmät. Uusien rakennusinventointien lisäksi huomioon tulee ottaa aiemmat rakennusinventoinnit ja täydentää ne ajantasaiseksi.
Museo toivoo, että selvityksen laadinnassa huomioidaan liitteenä oleva rakennettua kulttuuriympäristöä käsittelevä inventointiohje.
Koska muinaisjäännösten ja rakennetun kulttuuriympäristön selvitystyöt luvataan tehdä,
ei Pohjois-Karjalan alueellisella vastuumuseolla ole osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan erityistä huomautettavaa.
Vastine:
Rakennetun kulttuuriympäristön selvitys kaava-alueelle on tehty vuonna 2020 yleiskaavan laadintaan liittyvän työohjelman mukaisesti. Tarvittaessa kulttuuriympäristön tarkastelua voidaan laajentaa esitetyllä tavalla, mikäli kunta näin päättää, ennen kaavaehdotusvaihetta.
Suomen Metsäkeskus toteaa Honkalammen yleiskaavasta seuraavaa:
Suunnitellulla kaava-alueella on huomioitavia elinympäristöjä. Kanahäkinpuron ja Honkapuron varressa on pienveden välittömiä lähiympäristöjä, jotka paikoitellen laajenevat
kosteiksi lehdoiksi ja reheviksi korviksi. Elinympäristöt ovat luonnontilaisuuden ja puustorakenteen perusteella muita arvokkaita tai metsälain tarkoittamia erityisen arvokkaita
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elinympäristöjä. Tilan elinympäristöistä on solmittu Metsäkeskuksen kanssa ympäristötukisopimus vuonna 2015 kymmeneksi vuodeksi.
Kaava-alueella on lisäksi muutama pienialainen, kooltaan noin 0,1-0,9 ha, metsälain tarkoittama vähäpuustoisen suon elinympäristö.
Vastine:
Honkalammen yleiskaavamuutosalueen luontoselvitys on tehty vuonna 2020. Luontokohteet otetaan huomioon kaavaratkaisuissa.
Pohjois-Karjalan Sähkö Oy esittää lausunnossaan 4.2.2020 kaavan seliteosassa mainittavan seuraavaa: Alueella sijaitsevien rakennusten ja muiden sähköä käyttävien laitteiden
sähköistystä varten on maankäytössä varattava riittävästi tilaa 20 kV sähköjohtojen ja
muuntamoiden rakentamiselle ja ylläpidolle. Ja lisäksi ilmoittavat tarkentavansa asemakaavan laatimisen yhteydessä 20kV johtoalueen ja muuntamoalueen varaukset.
PKS Sähkönsiirto Oy toimitti 20 kV verkkokarttaotteen.
Vastine:
Esitetty sähköverkkoihin liittyvä yleismaininta sisällytetään yleiskaavan yleisiin määräyksiin.
Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksella ei ole huomautettavaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys ilmoittaa, että sillä ei ole lausuttavaa ko. kaavamuutokseen liittyen.
Lisäksi osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin neljä (4) mielipidettä.
1. mielipide, Pyhäselän osakaskunta, hoitokunta (pöytäkirjaote 6.2.2020) lausuu, että
Honkalammen taajaman alueelle suunnitellun kaavan rantarakentamista hoitokunta vastustaa, mutta kuivanmaan rakentamista hoitokunta ei vastusta. Ja huomauttaa, että alueelle rakentaminen ei saa häiritä kaavoitusalueella sijaitsevan luonnonpuron ekosysteemiä.
2. mielipide, 27.3.2020. Ylämyllyllä syntynyt paluumuuttaja esittää mielipiteessään huomioita ja toiveita Honkalammen alueen luonnon ja lähiliikunta-alueiden huomioimisesta
kaavoituksessa.
Honkalammen alueen luonto muodostaa merkittävän terveyttä edistävän liikunta- ja virkistyskäytön ja toimii myös suojana liikenteen aiheuttamilta haitoilta. Honkalammen laitoksen alue on 70-luvulta lähtien muodostanut Ylämyllyn asukkaille tärkeän lähiliikuntaalueen. Mielipiteen 2 antaja on huolestunut nykyisen valaistun ulkoilureitin kohtalosta mm. onko ulkoilureitin tilannetta kaavoituksessa otettu huomioon ja ollaanko ulkoilureittiä säilyttämässä? Ulkoilureitti on erittäin suurella käytöllä niin Honkalammen alueen,
mutta myös koko Ylämyllyn alueen asukkaiden sekä Siun Soten Honkalampikeskuksen
asukkaiden keskuudessa.
Rantarakentaminen estäisi myös Honkalammen rantojen virkistyskäytön, koska käytännössä suunnittelualueen toinen puoli on jo täynnä mökkejä. Nämä rannat ja vesistöt ovat
monelle alueen asukkaille muodostuneet tärkeäksi ja ne ovat myös tämän alueen yksi
vetovoimatekijä - myös heille, jotka eivät asu rannalla, vaan ihan kaava-alueella.
Etenkin Honkalammen Paloniemen alue on muodostunut tärkeäksi ja luonnonkauniiksi
paikaksi Honkalammella asuville, jossa voi virkistäytyä. Lisäksi alue sopii myös mm.
marjastukseen. Pelkkä nykyinen uimaranta ei riitä rantojen osalta virkistysalueeksi.
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Lisäksi huolena on lisääntyneet Honkalammen vesistön kuormitustekijät, jotka puhdasvetiseen Honkalampeen rantarakentaminen toisi. Vesistöön kohdistuu vääjäämättä mm
hulevesien kautta tulevaa kuormittumista.
Mielipiteen 2 antaja toivoo, että kunnassa tunnistettaisiin nämä luontoarvot -mitkä tänne
on houkutellut nykyisiä asukkaita esimerkiksi Joensuusta ja Kontiolahdelta. Yksi keskeinen tekijä on virkistysmahdollisuudet, kirkkaat vesistöt ja ulkoliikuntamahdollisuudet. Se
on myös Liperin kunnan vahvuus uusien asukkaiden ja myös täällä asumiseen sekä pysymiseen vaikuttava tekijä.
Vastine mielipiteisiin 1 ja 2: Alueen luontoarvot on kartoitettu ja ne huomioidaan kaavaratkaisussa. Riittävien virkistysreittien järjestäminen ratkaistaan kaavasuunnitteluvaiheessa. Mahdolliset uudet asuinalueet muuttavat nykyisiä ulkoilureittilinjauksia. Kaavassa osoitetaan tällöin kuitenkin uudet alueelle sijoittuvat korvaavat reittiyhteydet. Paloniemen alueen maankäyttö ratkaistaan mm. alueen maanomistajan kanssa erikseen neuvotellen.
3.mielipide, 8.2.2020. Maanomistajat – kaksi yksityishenkilöä, esittävät kartallisen ehdotuksen omistamansa kiinteistön tulevalle maankäytölle. Ehdotus sisältää 5-6 asuinrakennuspaikkaa, joiden pinta-ala voisi olla tarpeen mukaan jopa 2 hehtaaria.
Vastine: Asuinrakennuspaikkojen sijoittuminen ja määrät tullaan pohtimaan kaavasuunnitteluvaiheessa.
4.mielipide. Yksityishenkilö esittää mielipiteen mm. yksityisten maanomistajien tonteille
järjestettävien tieliittymien ja -yhteyksien muodostamisesta ja esittää myös Liperin kunnalle toiveen tulla tieasioissa vastaan kaavoittaessaan haja-asutusalueen tontteja.
Vastine: Tilojen maankäyttöön liittyvät toiveet ja tieyhteyksien järjestäminen ratkaistaan
kaavan suunnitteluvaiheessa.
5.4.3 Yleiskaavaluonnoksesta saatu keskeinen palaute ja muutokset kaavaan
Täydennetään prosessin edetessä
5.4.4 Yleiskaavaehdotuksesta saatu keskeinen palaute ja muutokset kaavaan
Täydennetään prosessin edetessä
5.4.5 Suunnitteluvaiheen käsittelyt ja päätökset
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6 Yleiskaava ja sen perustelut
6.1

Yleisperustelut
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, maakuntakaavan ja paikallisen tason tavoitteet
huomioidaan yleiskaavassa mm. seuraavasti:












6.2

Yleiskaava tukee Ylämyllyn kokonaisrakenteen eheytymistä; taajama-alueella on
mahdollisuuksia täydennysrakentamiseen erityisesti asuinrakentamisen (Honkalemmen ympäristö), liikerakentamisen (Ylämyllyn keskusta-alueet) sekä yritysja teollisuusrakentamisen (Valtatien ja Ylämyllyntien väliset alueet) osalta.
Taajaman ulkopuolisilla alueilla haja-asutusmainen rakentaminen mahdollistuu.
Yleiskaavalla huolehditaan, että asunto- ja työpaikkarakentamiseen on tarjolla
riittävästi tonttimaata.
Yleiskaavaratkaisun mukaiset uudet taajamaluonteiset aluevaraukset tukeutuvat
nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen, päätieverkostoon ja kunnallisteknisiin verkostoihin. Valtatiehen liittyvät suunnitelmat, kuten ramppiratkaisu valtatien ja
Ylämyllyn taajaman liittymään, on otettu huomioon.
Kaavassa on huomioitu viheralueet ja erityisesti niiden jatkuvuuteen liittyvät yhteystarpeet ulkoilu- ja muine reitteineen.
Kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaat kokonaisuudet ja rakennuskohteet ja luontoarvot on tunnistettu kaavaratkaisuissa ja edistetty niiden säilymistä.
Kaavaratkaisun perusteet eivät ensisijaisesti ole määrällisissä tarpeissa vaan ennen kaikkea laadukkaan ja kysyntää vastaavan maankäytön mahdollistamisessa.
Aluevaraukset tarjoavat erityisesti asumiseen ja yritystoimintaan uusia maankäytöllisiä mahdollisuuksia niille hyvin soveltuvilla ja otollisilla alueilla.
Taajaman ollessa kehittyvä ja vetovoimainen luo se puitteet myös palvelurakenteen säilymiselle.

Kokonaisrakenne
Nykyinen Honkalammen taajama-alue täydennysrakentuu siihen soveltuvilla alueilla.
Alueella tapahtuva rakentaminen on eheyttävää, määrältään suhteellisen vähäistä täydennysrakentamista.
Asutus
Yleiskaavamuutosalueen jo asemakaavoitetut asuinalueet ovat jo lähes kokonaisuudessaan rakentuneita. Yleiskaavassa on osoitettu rakennettujen asuinalueiden ohella osittain
toteutuneita ja kokonaan uusia asuinalueita. Nämä alueet sijaitsevat taajaman länsireunalla, jossa varaudutaan asuinrakentamiseen Honkalammen pohjois- ja itäpuolisilla alueilla. Lisäksi liperintien varrelle sen länsipuolelle nykyisen taajaman eteläkulmaan on
osoitettua pienialainen asuinpientaloalueen selvitysalue.
Taajaman länsipuolinen Honkalammen alue mahdollistaa uusien, osin rantaankin tukeutuvien asuinalueiden toteuttamisen. Uudet rannanläheiset asuinalueet tarjoavat määrän
ohella ns. laadullista lisää Ylämyllyn asuinpaikkatarjontaan.
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Yleiskaavassa osoitetuille uusille tai täydentyville asemakaavoitettaville asuinalueille
voidaan muodostaa (asemakaavaratkaisusta riippuen) arviolta noin 50-70 uutta asuinpientalon (rivitalon tai omakotitalon) rakennuspaikkaa. Määrät tarkentuvat yleiskaavaratkaisun täsmentyessä kaavaehdotusmuotoon.
Taajama-alueen ulkopuoliselle haja-asutusalueelle on osoitettu noin 20 olevan asuinrakennuspaikan lisäksi mahdollisuus noin 30 uuden asuinrakennuspaikan muodostamiseen
suoraan yleiskaavan pohjalta. Mitoitusperusteena näillä alueilla on käytetty maksimissaan 4 rak.paikkaa 10 ha kohden emätilakohtaisesti tarkasteltuna.
Teollisuus, yritystoiminta ja palvelut
Ylämyllyn keskusta-alueen länsipuolella valtatien ja Ylämyllyntien välisellä alueella hyvien liikenneyhteyksien varrella varaudutaan olevan teollisuusalueen vähäiseen laajentamiseen ja täydennysrakentamiseen.
Julkisten palvelujen ja hallinnon alueet sekä keskustatoimintojen alueet keskittyvät Ylämyllyn keskustan alueelle välittömästi aikanaan rakentuvan valtatien ramppialueen eteläpuolelle. Honkalammen keskuslaitoksen alue säilyy palvelujen ja hallinnon alueena.
Viheralueet ja reitit
Yleiskaavassa korostetaan viherväylästön jatkuvuutta edellä kuvatun taajamarakenteen
sisällä. Viherverkostoa on perusteltua kehittää siten, että ulkoilureiteistä voidaan muodostaa katkeamaton kokonaisuus. Nykyinen taajamarakenne mahdollistaa viherverkoston
toteuttamisen ”kustannustehokkaasti” siten, että se voi palvella yhteisesti kaikkia taajamaympäristössä toimijoita – erityisesti koululaisia ja asukkaita.
Kulttuuri- ja luontoarvot
Yleiskaava mahdollistaa tunnistettujen kulttuuriarvojen säilyttämisen, osin rakennusten
ja muinaismuistojen suojelun / suojelusuositusten muodossa. Myös luontoarvot on tunnistettu ja merkitty niille soveltuvin merkinnöin.
6.2.1 Vaihtoehtotarkastelu
Suunnittelualueen maankäytön kokonaisrakenne on jo aikaisemmin hyvin pitkälle muotoutunut. Varsinaisia vaihtoehtoisia maankäyttöratkaisuja ei yleiskaavatasolla ole ollut
tarve sinänsä tarkastella.
Tavoiteasettelun mukaisesti uudet asuinalueet voivat sijoittua Honkalammen alueelle
kaava-alueen länsipäähän. Ko. alueet ovat osin kunnan ja osin yksityisten omistuksessa.
Eteläpuolella taajama-aluetta luontaisesti rajaa Kiimasuon alue, eikä tarkoituksen mukaista taajaman laajentumissuuntaa siten ole muille suunnille kuin em. Honkalammen lähialueille.
Lopullinen yleiskaavaratkaisu määräytyy valmisteluvaiheessa käytävien maanomistajaneuvottelun pohjalta.
Keskusta-, palvelu-, yritys- ja teollisuusalueiden osalta esitetyt aluevaraukset ovat lähtökohtaisesti yksiselitteisiä ja uutta mahdollistavia olevan rakenteen yhteydessä. Vaihtoehdoille näiden osalta ei ole mitään yleiskaavallisia tarpeita eikä mielekkäitä vaihtoehtoja.
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Edellä mainitut kaikki uudet aluevaraukset ovat kytkettävissä kohtuullisin kustannuksin
taajaman nykyisiin vesihuolto- ja katuverkostoihin. Yleiskaavassa on perusteltua varautua kaikkien uusien alueiden toteutumiseen; mikään näistä alueista yksinään ei mahdollista toteuttamiselle riittävää ns. maapoliittista pelivaraa.
6.3

Asuinalueet
Kokonaisrakenteen kuvauksen mukaisesti yleiskaavassa on osoitettu olevien asuinalueiden ohella osittain toteutuneita ja kokonaan uusia asuinalueita. Taajama-alueilla uuden
asuinrakentamisen yksityiskohtaiset ratkaisut tullaan määrittelemään alueille vaiheittain
laadittavilla asemakaavoilla kulloisenkin tarpeen mukaisesti.
Yleiskaavaan rajattujen asemakaavoitettavien taajama-alueiden ulkopuoleisilla haja-asutusluonteisilla alueilla rakennuspaikat on todettu yksiselitteisinä aluevarauksina.

6.3.1 Aluevarausmerkinnät
Asutuksen osalta on käytetty seuraavia kaavamerkintöjä.
Asuntoalue (A), myös kerrostalot mahdollisia.
Merkinnällä on osoitettu nykyiset kerrostaloalueet keskustan yhteydessä.
Pientalovaltainen asuinalue (AP)
Merkinnällä on osoitettu kaikki asemakaavoituksen piiriin kuuluvat olevat ja uudet rivitalo- ja omakotitaloalueet. Alueiden tarkempi määrittely joko rivitalo- tai omakotitalorakentamiseen ratkaistaan asemakaavoituksen yhteydessä.
Honkalammen uudet ja olevat asuinpientaloalueet on osoitettu tällä merkinnällä.
Erillispientalojen asuinalue (AO)
Alue on tarkoitettu erillispientalojen rakentamiseen. Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden tai kahden huoneiston enintään kaksikerroksisen asuinrakennuksen lisäksi yhden erillisen saunan huoneistoa kohti ja pienimuotoisia talous- ja tuotantorakennuksia. Rakennusoikeus on rantarakennuspaikkoja lukuun ottamatta enintään 500 k-m2. Omarantaisen
rakennuspaikan rakennusoikeus on enintään 400 k-m2. Olevilla alle 5000 m2 rakennuspaikoilla rakennusoikeus on enintään 10 % ja rantarakennuspaikoilla enintään 8 % rakennuspaikan pinta-alasta. Olevien maatilojen talouskeskusten alueella saa sijoittaa maa- ja
metsätaloutta sekä maaseutuyrittämistä palvelevia rakennuksia rakennusoikeuden enimmäismäärästä poiketen.
Tätä merkintää on käytetty asemakaava-alueiden ulkopuolisten, haja-asutusluonteisten
yksittäisten erillispientalotonttien osalta. Rakennusluvat näille rakennuspaikoille voidaan
myöntää suoraan yleiskaavan pohjalta. Merkinnällä on osoitettu noin 30 uutta asuinrakennuspaikkaa haja-asutusalueelle.
Uudet tai merkittävästi täydentyvät alueet
(Kirjaimet ja reunaväri alueen sisällä osoittavat alueiden käyttötarkoituksen) Alueiden
toteuttaminen edellyttää asemakaavan laadintaa. Asemakaavoitettujen ja toteutumattomien alueiden osalta tulee tarvittaessa määräajoin arvioida asemakaavan ajantasaisuutta.
Tällä merkinnällä on osoitettu Honkalammen itä- ja pohjoispuoliset uudet pientalovaltaiset asuinalueet (AP).
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Mahdollisen asuinpientaloalueen selvitysalue (APsel)
Ennen alueen asuinkäyttöön ottoa ja asemakaavoitusta tulee selvittää mahdolliset liikenneyhteydet alueelle.
Tämä merkintä osoittaa Honkalammen taajaman kaakkoispuolella, Liperintien länsipuolella sijaitsevan uuden asuinpientaloalueen selvitysalueen.
Maankäytön selvitysalue (sel)
Alueen mahdollinen maankäyttö ratkaistaan kaavaehdotusvaiheeseen mennessä.
Tällä merkinnällä on osoitettu Paloniemen alue Honkalammen kaakkoispuolella.
Maatilojen talouskeskusten alue (AM)
Alue on varattu maatilojen talouskeskuksille. Alueelle saa sijoittaa maa- ja metsätaloutta
sekä maaseutuyrittämistä palvelevia rakennuksia ympäristöön sopivasti. Talouskeskuksen yhteyteen saa rakentaa enintään kaksi kaksiasuntoista asuinrakennusta. Rakennusoikeus on 500 k-m2. Maa- ja metsätaloutta sekä maaseutuyrittämistä palvelevia rakennuksia
saa rakentaa rakennusoikeuden enimmäismäärästä poiketen.
Merkinnällä on osoitettu kaksi (2) nykyistä alueella olevaa maatilojen talouskeskusta.
6.4

Palvelu-, yritys- ja teollisuusalueet
Yleiskaavassa on osoitettu alueita monilla palvelu- ja yritystoimintoja mahdollistavilla
aluemerkinnöillä. Uudet aluevaraukset mahdollistavat maankäytöllisesti yritystoiminnan
monipuolistumisen.
Keskustatoimintojen alue (C)
Merkinnällä on osoitettu Ylämyllyn keskusta-alue. Merkintä mahdollistaa kaiken keskusta-alueelle soveltuvan maankäytön kuten julkiset ja yksityiset palvelut, kaupat, liikeyritykset, majoitustilat, ravintolat, myös soveltuvan asumisen.
Palvelujen ja hallinnon alue (P)
Merkinnällä on osoitettu Honkalammen keskuslaitoksen alue Honkalammen taajaman
länsipuolella.
Julkisten palvelujen ja hallinnon alue (PY)
Merkinnällä on osoitettu Ylämyllyn monitoimitalon ja päiväkodin alueet. Useat muut julkiset palvelut sijoittuvat yleiskaavan mukaisille keskustatoimintojen (C) alueille.
Teollisuusalue, jolle ympäristö asettaa erityisiä vaatimuksia (TY)
Teollisuusalueet sijoittuvat nykyisen mukaisesti Honkalammentien ja valtatien 9 väliselle
alueelle, Honkalammen taajaman asuinalueen ja keskuslaitoksen pohjoispuolelle.
Uudet tai merkittävästi täydentyvät alueet
(Kirjaimet ja reunaväri alueen sisällä osoittavat alueiden käyttötarkoituksen) Alueiden
toteuttaminen edellyttää asemakaavan laadintaa. Asemakaavoitettujen ja toteutumattomien alueiden osalta tulee tarvittaessa määräajoin arvioida asemakaavan ajantasaisuutta.
Tällä merkinnällä on osoitettu Honkalammen teollisuusalueen laajentumismahdollisuus
(TY).
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6.5

Virkistys- ja ulkoilualueet, reitit
Yleiskaavassa on käytetty seuraavia virkistysaluemerkintöjä.
Virkistysalue (V)
Merkinnällä on osoitettu taajamarakenteen puistomaiset ja eri maankäyttömuotoja toisistaan jaottelevat lähivirkistysalueet. Tarkempi jaottelu eri virkistysalueisiin tehdään asemakaavoituksen yhteydessä. Tavoitteena on koko taajama-alueen kattava yhtenäinen ja
jatkuva viherverkosto ulkoilureitteineen.
Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue (VU)
Merkinnällä on osoitettu taajaman urheilukenttäalue.
Uimaranta-alue (VV)
Honkalammen uimaranta Honkalammen rannalla on osoitettu tällä merkinnällä.
Moottorikelkkareitin tarkka sijainti määritellään erillisellä reittisuunnitelmalla. Moottorikelkkareitti tulee menemään Honkalammen jäältä kaava-alueen länsireunassa Kuopiontien reunaan ja sieltä kohti Sompalampea.
Honkalammen uusien asuinalueiden toteuttamisen yhteydessä tulee uudelleen suunniteltavaksi alueen ulkoilureitistö valaistuksineen. Uusien asuinalueiden toteuttaminen edellyttää myös tarvittavien kevyenliikenteen väylien rakentamisen. Näille on yleiskaavassa
osoitettu tarvittavat merkinnät.

6.6

Liikenneverkko
Merkittävin muutos alueen tieverkostossa tulee olemaan, tekeillä olevan valtatien ramppialueen yleissuunnitelman mukaisesti, rampin toteuttaminen Ylämyllyn taajaman sisääntuloristeyksen yhteyteen.
Kaava-alueen itäosan eli nykyisen Ylämyllyn keskustan maankäyttö tukeutuu nykyiseen
liikenneverkkoon. Alueen länsiosaan uusille asuinalueille pitää rakentaa uutta katuyhteyttä ja uutta kävelyn ja pyöräilyn väylää.
Kaava-alueen eteläosa on luonteeltaan maa- ja metsätalousvaltaista hajarakentamisaluetta. Nämä alueet tukeutuvat nykyiseen yksityistieverkostoon.
Nykyisen tieverkon liittymäjärjestelyt ovat aikaisemmin suunniteltujen parantamistoimenpiteiden jälkeen riittäviä palvelemaan lisääntyvää liikennemäärää.
Koska jalankulun ja pyöräilyn väylä kulkee kaava-alueen ja Liperintien välissä, ei ole
tarvetta uusille alikuluille Liperintien osalta. Kävelyn ja pyöräilyn yhteydet pitää huomioida myös linja-autopysäkeille.
Liikennemäärät eivät yleiskaavassa osoitetun uuden maankäytön johdosta juurikaan lisäänny. Kyse on tavanomaisesta taajamarakenteen sisäisestä liikenteestä.

Ylämyllyn Honkalammen_YK_selostus_16032021.docx

Sivu 57 / 65

Maankäytönsuunnittelu

LIPERIN KUNTA Ylämyllyn Honkalammen yleiskaavamuutos

KAAVAHARJU

YLEISKAAVASELOSTUS

Yleiskaavassa on käytetty seuraavia liikenneverkkoon liittyviä merkintöjä.
Tieliikenteen alue (LT)
Merkinnällä osoitetaan valtatien 9 - Turku-Kuopio-Niirala - (Kuopiontie) alue yleiskaava-alueella, mahdollisine valtatien ramppiratkaisuineen ja eritasoristeyksineen.
Maakuntakaavassa on varauduttu toteuttamaan eritasoristeys ramppialueineen Ylämyllyn
nykyisen valtatien liittymän kohdalle. Näistä tiejärjestelyistä on laadittu omat yksilöidymmät mahdolliset eri vaihtoehdot sisältävät tarkastelunsa ja suunnitelmansa, tiesuunnitelma on parhaillaan tekeillä.
Rautatieliikenteen alue (LR)
Merkinnällä osoitetaan Joensuu – Viinijärvi - Pieksämäki -radan alue yleiskaava-alueella.
Melualue (me)
(liikenne päivämelu ennuste 2030 55 dBA) Alueiden yksityiskohtaisessa maankäytön
suunnittelussa ja rakentamisessa tulee ottaa huomioon melualueen vaikutukset, mm. valtioneuvoston antamat ulko- ja sisämelua koskevat ohjearvot.
Melualueelle ei ole osoitettu uusia asuinrakennuspaikkoja.
6.7

Erityisalueet
Suojaviheralue (EV)
Erityisalueina yleiskaavaan on merkitty suojaviheralueet (EV) valtatien 9 varrelle, yleiskaava-alueen luoteisosaan.

6.8

Kulttuuriarvot
Kaavanlaadinnassa on otettu huomioon lähtötiedoissa ja selvityksissä mainitut rakennuskulttuuriarvot.
Rakennuskulttuurin ja muinaismuistojen osalta merkittävät kohteet on osoitettu kaavakartalla SR-2, S- ja SM- merkinnöin.
Kaavamerkintöinä on käytetty seuraavia:
Arvokas rakennus tai rakennusryhmä (SR-2)
Kulttuurihistoriallisesti tai maisemallisesti arvokas rakennus tai rakennusryhmä. Rakennuksissa suoritettavat korjaus- ja muutostoimenpiteet sekä pihapiirin uudisrakentaminen
tai muut lähiympäristöön kohdistuvat toimenpiteet tulee toteuttaa siten, että kohteen kulttuurihistoriallisesti ja/tai maisemallisesti arvokas luonne säilyy. Numero viittaa kaavaselostuksen kohdenumerointiin.
Merkinnällä on osoitettu seuraavat kohteet:
1. Honkalampi
2. Puoliväli, ns. Pesosen talo
Muinaismuistolailla (295/63) rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös (SM)
(Kohdenumero viittaa kaavaselostukseen). Kohteen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu siihen kajoaminen on kielletty. Kohdetta koskevista suunnitelmista on pyydettävä alueellisen vastuumuseon lausunto.
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Merkinnällä on osoitettu (katso kohta 3.3.2 Arkeologisen inventoinnin kohteet) muinaisjäännösselvityksessä todetut kohteet:
SM 1 Mustalampi, kiinteä muinaisjäännös, historiallinen, tervahauta ja hiilihauta
SM 2 Petra-aho, kiinteä muinaisjäännös, historiallinen, tervahauta
Muu historiallinen kohde (S)
Talon / torpan paikka (kohdenumero viittaa kaavaselostukseen) Alueella mahdollisesti
olevat historialliset rakenteet on säilytettävä. Suuremmista kohdetta koskevista suunnitelmista tulee neuvotella alueellisen vastuumuseon kanssa.
Merkinnällä on osoitettu (katso kohta 3.3.2 Arkeologisen inventoinnin kohteet):
S 1 Susiaho, muu kohde, historiallinen, talon/torpanpaikka
6.9

Luontoarvot
Kaavanlaadinnassa on otettu huomioon alueen luontoarvot, jotka perustuvat kaavan laadinnan aikana tehtyihin selvityksiin (katso kohta 3.4 Luontoselvitys).
Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen arvokas alue (luo-1)
(Kohdenumero viittaa kaavaselostukseen) Alueella on todettu metsälain 10 §:n tarkoittamia suojeltavia elinympäristöjä. Alueella ei saa suorittaa luontoarvoja heikentäviä toimenpiteitä. Mahdollisesta toimenpidettä koskevasta lupahakemuksesta on pyydettävä
alueellisen ELY-keskuksen lausunto.
Yleiskaava-alueella on kahdeksan pienialaista metsälain mukaista suojeltavaa elinympäristöä, lähinnä Kiimasuolla sekä kaava-alueen purojen varsilla (katso kohta 3.4.4 Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys, kohteet a-h).
Merkinnällä on osoitettu:




Kiimasuon alueen kohteet: itäosastaan Kiimasuohon rajautuva puro, saniaislehto
(a); vähäpuustoinen suo (b-c) ja noro (d)
Kotilahden alueen kohteet: Mustalammesta laskeva puro (e, f) osittain ja Kanahäkinpuro (g) osittain
Kiimasuon eteläpuolella harjunnotkossa, Multamäen läheinen kohde: vähäpuustoinen suo (h).

Alueellisesti uhanalaisen lajin elinympäristö (luo-2)
Alueen maankäytössä tulee huomioida, ettei uhanalaisia lajiesiintymiä hävitetä.
Merkinnällä on osoitettu kangasajuruohon esiintymät:






Honkalampi-keskus. Alueella sijaitsevien ajourien/reittien varsilla sijaitsee kangasajuruohoa ainakin viisi eri esiintymää
Lampitie. Tien varressa kasvaa kangasajuruohoa yleisenä
Radanvarsi. Radanvarressa on kangasajuruohoa yleisesti
Taajama. Omakotitaloalueiden väliin jätetty lähivirkistysmetsä, pohjakerroksessa
kasvaa kangasajuruohoa useiden neliömetrien alueella.
Valtatie 9. Maa-ainesten ottopaikka, jossa kasvaa runsaasti kangasajuruohoa useiden neliömetrien alueella.
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Lisäksi yleiskaava-alueella sijaitsee useiden uhanalaisten perhoslajien esiintymiä ja
elinympäristöjä. Pääosa esiintymistä sijoittuu junaradan varressa oleville uhanalaisen lajin suojelualueille. Kangasajuruoho (Thymus serpyllum subsp. serpyllum) on erittäin tärkeä harjusinisiiven (Scolitantides vicrama) ja muurahaissinisiiven (Phengaris arion)
toukkien ravinnonlähde. Muurahaissinisiipi on äärimmäisen uhanalainen (CR, Critically
Endangered), luonnonsuojeluasetuksella rauhoitettu ja luontodirektiivin liitteen IV laji.
6.10 Maa- ja metsätalousalueet
Yleiskaavassa maa- ja metsätalousalueet on jaoteltu nykyisen käyttötarkoituksensa mukaan joko pelto- tai metsäalueisiin.
Metsätalousvaltainen alue (M-1)
Alue on tarkoitettu pääasiassa maa- ja metsätalouden harjoittamiseen. Alueella on voimassa MRL 43 § 2. momentin mukainen rakentamisrajoitus.
Tällä merkinnällä on osoitettu ne yleiskaava-alueen tavanomaiset metsätalousalueet,
joilla ei ole todettu erityisiä luonto- ja/tai maisema-arvoja.
Maatalousvaltainen alue (MT-1)
Alue on tarkoitettu maatalouden harjoittamiseen. Merkinnällä osoitetaan maatalouteen
hyvin soveltuvia maaperältään, ilmastoltaan ja maatilojen tilarakenteen kannalta parhaita
alueita. Alueella on voimassa MRL 43 § 2. momentin mukainen rakentamisrajoitus.
Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY-1) (alueen
osoittaminen mahdollisesti luonnonsuojelualueeksi selvitetään kaavaehdotusvaiheeseen
mennessä).
Alue on tarkoitettu pääasiassa metsätalouden harjoittamiseen. Metsätalouden harjoittamisella ei saa vaarantaa alueeseen liittyviä luontoarvoja. Alueella on voimassa MRL 43 § 2.
momentin mukainen rakentamisrajoitus.
Merkinnällä on osoitettu:


Kiimasuon lettoalue

Kiimasuo on alueellisesti merkittävä, useita uhanalaisia suoluontotyyppejä sisältävä lettosuokokonaisuus.
6.11 Yleiskaavan yleiset määräykset
Asemakaavoitettavan taajama-alueen ulkopuolisilla alueilla rakennusoikeus on tilakohtaisesti osoitettu AO- ja AM- alueille. Yleiskaava on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain
44 § sekä 72.1 § ja 72.2 § mukaisesti oikeusvaikutteisesti siten, että rakennusluvat näille
rakennuspaikoille voidaan myöntää suoraan yleiskaavan pohjalta. Muilta osin taajaman
ulkopuolisilla alueilla (M-1, MT-1, MY-1) rakennuspaikkojen muodostaminen ei ole sallittua.
Asemakaavoitettavan taajaman ulkopuolella uuden rakennuspaikan pinta-alan on oltava
vähintään 5000 m2. Rakennuksen etäisyyden rantaviivasta ja sijainnin rakennuspaikalla
tulee olla sellainen, että maiseman luonnonmukaisuus mahdollisuuksien mukaan säilyy.
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Muun kuin saunarakennuksen etäisyyden keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta
tulee olla vähintään 40 metriä, saunarakennuksen, jonka kerrosala on enintään 30 m2, vähintään 15 metriä rantaviivasta.
Alle 2000 m2 suuruisilla rakennuspaikoilla sallitaan rakennusten korjausrakentaminen,
purettavan tai tuhoutuneen rakennuksen korvaava rakentaminen käytetyn rakennusoikeuden puitteissa.
Vesihuoltolaitosten toiminta-alueella sijaitsevilla kiinteistöillä on velvollisuus liittyä yleiseen viemäriin. Liittymisvelvollisuus on myös vesijohtoon vesihuoltolain mukaisesti.
Muilla ranta-alueilla talousjätevesien puhdistustason on oltava hajajätevesiasetuksen
(209/2011) 4 §:n pilaantumiselle herkkien alueiden mukainen.
Tieyhteydet yleiskaavan mukaisille uusille rakennuspaikoille tulee ensisijaisesti järjestää
olevia liittymiä hyödyntäen. Ennen rakennusluvan myöntämistä on uusille maanteihin tukeutuville rakennus- paikoille haettava tienpitoviranomaiselta liittymälupa tai liittymän
käyttötarkoituksen muutoslupa.
Alueella sijaitsevien rakennusten ja muiden sähköä käyttävien laitteiden sähköistystä varten on maankäytössä varattava riittävästi tilaa sähköjohtojen ja muuntamoiden rakentamiselle ja ylläpidolle.
Alueiden rakentamisessa noudatetaan kunnan rakennusjärjestyksessä olevia määräyksiä,
ellei yleiskaavassa ole toisin määrätty. Rakentamiseen osoitettujen alueiden rajoista voidaan yleiskaavaa yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa poiketa yleiskaavan yleispiirteisyyden ja pohjakartan tarkkuusvaatimusten puitteissa.

7 YLEISKAAVAN VAIKUTUKSET
7.1

Yleistä
Kaavasta aiheutuvien vaikutusten arvioinnin yhtenä tarkoituksena on tukea päätöksentekoprosessia. Toisaalta vaikutustarkastelu on ohjannut suunnitteluratkaisuja ja toiminut siten myös perusteena kaavan maankäytöllisille aluevarauksille ja kaavamerkintöjen sisällöille.
Eri intressitahojen, maanomistajien sekä suunnittelijoiden välisen osallistuvan suunnittelun ja edelleen vaikutusten arvioinnin kautta pyritään eheyttämään ja kehittämään suunnittelualueen maankäytöllistä ja toiminnallista kokonaisuutta.
Suunnittelutyön pohjaksi määritellyillä tavoitteilla – ja edelleen toiminnallisen kokonaisrakenteen hahmottamisella - on pyritty ohjaamaan suunnitteluratkaisuja siten, että yksittäisten maankäytöllisten aluevarausten vaikutukset olisivat mahdollisimman myönteisiä
koko yleiskaava-alueen kehittämisen kannalta.
Suunnittelun yhteydessä arvioitiin tarvittavissa määrin vaikutukset:
 taajamarakenteeseen
 rakennettuun ympäristöön / kulttuuriympäristöön / asutukseen
 kunnallisteknisiin verkostoihin
 liikenneverkostoon
 viher- ja ulkoilureittiyhteyksiin ja luontoon
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7.2

Vaikutukset suhteessa ylikunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin
Yleiskaavaratkaisun perusteita / vaikutuksia suhteessa valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin ja maakuntakaavaan on kuvattu kohdassa 6.1 Yleisperustelut. Keskeiset vaikutukset ovat siis seuraavat:







7.3

Yleiskaava tukee Ylämyllyn Honkalammen alueen kokonaisrakenteen eheytymistä
Kevyenliikenteelle yleiskaavassa esitetyt väyläratkaisut toteuttavat valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita liikenneturvallisuuden parantamiseksi
Yleiskaavaratkaisun mukaiset uudet taajamaluonteiset aluevaraukset tukeutuvat
(valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti) nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen, päätieverkostoon ja kunnallisteknisiin verkostoihin
Kaavassa on huomioitu viheralueet ja erityisesti niiden jatkuvuuteen liittyvät yhteystarpeet ulkoilureitteineen. Viheraluevarauksissa on huomioitu myös ekologisten yhteyksien säilyminen
Yleiskaava-alueen kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaat kokonaisuudet ja rakennuskohteet ja luontoarvot on tunnistettu kaavaratkaisuissa ja edistetty niiden säilymistä
Honkalammen alueen maankäytön kehittäminen sille ominaisten mahdollisuuksien pohjalta toteuttaa niin valtakunnan kuin maakuntatason tavoitteita

Maankäytölliset vaikutukset

7.3.1 Kokonaisrakenne
Yleiskaavan merkittävimmät vaikutukset suunnittelualueen kokonaisrakenteeseen ovat
seuraavat:




Yleiskaava määrittelee Honkalammen alueen uudet maankäyttömahdollisuudet
(maankäytön toiminnallinen jako selkiintyy).
Uuden rakentamisen ja osa-alueita toisiinsa yhdistävien kevyenliikenteen väylien
ja viherverkostojen jatkuvuuden myötä alueen yhdyskuntarakenne eheytyy ja liikenneturvallisuus parantuu.
Kokonaisuudessaan yleiskaava-alueen toiminnallisuus monipuolistuu ja aktivoituu.

7.3.2 Rakentaminen / taajama / haja-asutus
Yleiskaava määrittelee taajama-alueet (joiden toteuttaminen edellyttää asemakaavoitusta)
sekä toisaalta taajamaa ympäröivät ns. haja-asutusalueet. Rakentamiseen liittyvät yleiset
vaikutukset ovat seuraavia.
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Kehittyvät asuinalueet monipuolistavat asuinpaikkatarjontaa.
Taajama-alueiden toteuttaminen edellyttää asemakaavoitusta sekä alueiden liittämistä kunnallisteknisiin verkostoihin.
Taajama-alueiden ulkopuolisille yleiskaavassa osoitetuille rakennuspaikoille,
myös rannoilla, voidaan rakennusluvat myöntää suoraan osayleiskaavan pohjalta.
Uudella rakentamisella on kokonaisrakennetta eheyttävä vaikutus.
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7.3.3 Työpaikka-alueet / palvelut
Yleiskaavassa on osoitettu liikenteellisesti hyvin saavutettavissa olevia ja keskeisesti sijoittuvia yritys-, teollisuus-, ja muiden palveluiden alueita.
Ylämyllyntien ja Kuopiontien väliselle alueelle, entisen teollisuusalueen länsipuolelle, on
osoitettu teollisuusalueen laajentumista varten uusi alue, joka mahdollistaa ko. pääteiltä
liikenteellisesti hyvin saavutettavissa olevien uusien työpaikkayritysten toteuttamisen.
Yleiskaava kaikkinensa mahdollistaa palveluihin liittyvien toimintojen monipuolistumisen.
7.3.4 Yhdyskuntatekniset verkostot
Yleiskaavan keskeisiä vaikutuksia yhdyskuntateknisiin verkostoihin ovat:




Yleiskaavassa osoitettujen asemakaavoitettavien alueiden toteuttaminen edellyttää niiden
liittämistä kunnallisteknisiin verkostoihin.
Yleiskaavaan sisältyvistä taajamien uusista rakentamisalueista ei aiheudu erityisiä uusia
ns. kunnallisteknisiä liityntäkustannuksia – alueiden kunnallistekniset kustannukset ovat
ns. normaaleita alueiden sisäisen verkoston kustannuksia.
Uudet maankäyttöalueet ja täydennysrakentamisalueet sijoittuvat jo rakennettujen kunnallisteknisten verkostojen piiriin/ulottuville ja siten olevien verkostojen hyödyntäminen
tehostuu.

7.3.5 Liikenneverkosto
Ylämyllyn Honkalammen osayleiskaava on liikenteellisten vaikutusten osalta toteutettavissa.
Vaikutuksia liikenneverkostoon:




Liikenneyhteyksien osalta tukeudutaan olevaan päätieverkostoon
Kevyenliikenteenväylän tarve kasvaa mahdollisten Honkalammen alueelle (AP) ja hajaalueelle (AO) osoitettujen asuinalueiden johdosta.
Taajaman sisäisen liikenneverkoston sujuvuutta parantaa kokoojakadun jatkaminen Honkalammen itäpuoliselle uudelle asuinalueelle saakka ja edelleen siitä eteenpäin.

Valtatien 9 ja maantien 476 liittymä on maakuntakaavassa osoitettu eritasoliittymäksi kehitettäväksi liittymäksi ja eritasoliittymästä on osoitettu ohjeellinen tai vaihtoehtoinen tietai katulinjaus kohti luodetta valtatien 9 ja Viinijärvi-Joensuu-rataosan poikki. Tämä tieympäristön parannushanke on huomioitu yleiskaavamuutoksessa tilavarauksin. Valtatien
9 liikenneyhteyksien sujuvuutta ja turvallisuutta parantaa eritasoliittymän rakentaminen
Ylämyllyn kohdalle sekä nykyisen 2+2-kaistaisen osuuden jatkaminen Ylämyllylle asti.
Valtatien 9 liikenneturvallisuuden ja sujuvuuden parantaminen korjaa puutteita valtatien
etelä- ja pohjoispuolen maankäytön välisissä yhteyksissä niin ajoneuvoliikenteen kuin jalankulun ja pyöräilyn osalta. Samalla se parantaa Ylämyllyn elinvoimaisuutta ja vetovoimaisuutta.
Liikennemäärän arvioidaan kasvavan hyvin maltillisesti. Alueen läntisissä osissa liikennemäärän arvioidaan kasvavan noin 260 ajon/vrk. Liikennemäärän kasvu kohdistuu Ylämyllyntielle. Vuorostaan Honkatielle liikennemäärän on arvioitu kasvavan uuden asutuksen seurauksena noin 240 ajon/vrk. Kaavan eteläosissa oleva kylämäisempi rakennuskanta on arvioitu lisäävän liikennettä noin 170 ajon/vrk. Olemassa oleva katuverkko arYlämyllyn Honkalammen_YK_selostus_16032021.docx

Sivu 63 / 65

Maankäytönsuunnittelu

LIPERIN KUNTA Ylämyllyn Honkalammen yleiskaavamuutos

KAAVAHARJU

YLEISKAAVASELOSTUS

vioidaan voivan välittää lisääntyvän liikennemäärän. Maantieverkon parannustoimenpiteiden myötä myös maanteiden olosuhteet pystyvät välittämään kasvavan liikennemäärän.
Osalta aluetta on mahdollista käyttää liikkumiseen joukkoliikennettä. Myös kävelyn ja
pyöräilyn yhteydet ovat hyvät. Varsinkin koululaisliikenteen osalta olosuhteet ovat suotuisat kaava-alueen pohjoisosista. Kaava-alueen etäisyys Liperin keskustan ja Joensuun
keskustan työpaikkoihin ei suosi jalankulkua ja pyöräilyä, vaan alueen asukkaiden liikkuminen tapahtuu pääosin henkilöautoilla tai joukkoliikenteellä. Toki työpaikan sijaitessa
Ylämyllyn alueella ovat etäisyydet suotuisat pyöräilyyn.
7.3.6 Virkistysalueet ja viheryhteydet
Yleiskaavassa on osoitettu koko alueen kattavat sisäiset ja eri alueiden väliset virkistysalueet ja viheryhteydet. Kaavan pohjalta yleisten alueiden – kuten virkistysalueiden ja
reittien – ylläpito ja kehittämistarve on selkeästi määriteltävissä.


Yleiskaava korostaa viheralueiden jatkuvuutta alueelta toiselle, toisaalta viheralueiden merkitystä taajaman sisäisen rakenteen ja eri osien keskinäisessä jäsentelyssä.

7.3.7 Maa- ja metsätalous / luonto
Yleiskaavassa on osoitettu eri luonteisia maa- ja metsätalousvaltaisia alueita. Yleiskaavan
keskeisimmät vaikutukset näihin alueisiin ovat:



Taajama-alueiden ulkopuolella pääasiallisena maankäyttönä tulee nykytilanteen
mukaisesti säilymään maa- ja metsätalous siihen liittyvine toimintoineen.
Erityiset luontoarvot on tunnistettu ja merkitty kaavakartalle, luo-1, luo-2 ja MY1 –merkinnöin. Yksi luontoselvityksen mukainen kangasajuruohoesiintymä tulee
tuhoutumaan valtatien 9 tulevan, uuden ramppialueen rakentamisen vuoksi. Honkalammen alueella on kuitenkin runsaasti em. lajin esiintymispaikkoja, joten tämä
vaikutus ei vaaranna merkittävästi kangasajuruohon ja siitä hyötyvien muiden lajien elinoloja ja säilymistä alueella.

7.3.8 Kulttuuriympäristö
Yleiskaavassa on tuotu esille (lähtötietojen ja selvitysten mukaisesti) alueen kulttuuriarvoja, jotka on edelleen huomioitu kaavaratkaisussa tarvittavin kaavamerkinnöin.
Arvot tulevat nykyistä voimakkaammin yleiseen tietoisuuteen ja niiden säilymistä voidaan kaavan myötävaikutuksella vaalia.
Vanhan säilyttäminen ja uudisrakentaminen eri aikakausina muodostaa rakennuskantaan
ajallisia kerrostumia.
7.3.9 Vaikutukset sosiaalisiin oloihin
Yleiskaavaprosessin ja siihen sisältyvien maankäyttöratkaisujen sosiaalisia vaikutuksia
ovat mm.:
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7.4

Tietoisuus maankäytöllisestä tulevaisuudesta edesauttaa alueen kokonaisvaltaisessa kehittämisessä ja markkinoinnissa.
Tietoisuuden lisääntymisen myötä eri osapuolien sitoutuminen tuleviin maankäyttöratkaisuihin voimistuu.
Edesauttaa kuntaa, elinkeinoelämää, maanomistajia ja muita, joiden oloihin kaavaratkaisu vaikuttaa, valmistautumaan tuleviin muutoksiin ja hyödyntämään alueelle ominaisia maankäytöllisiä mahdollisuuksia.
Maankäyttöhankkeisiin voidaan varautua ja aikatauluttaa.

Yleiskaavan oikeusvaikutukset
Yleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi tarkoitettuna yleiskaavana. Rakennusjärjestyksen määräykset jäävät voimaan oikeusvaikutteisen
yleiskaavan alueella, mikäli ne eivät ole ristiriidassa yleiskaavamääräysten kanssa, jolloin
yleiskaavamääräykset ohittavat rakennusjärjestyksen.
Maankäyttö- ja rakennuslain yleisenä tavoitteena on edellytysten luominen hyvälle
elinympäristölle sekä ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän
kehityksen edistäminen. Lisäksi lailla pyritään turvaamaan jokaisen osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun, suunnittelun laatu ja vuorovaikutteisuus, asiantuntemuksen
monipuolisuus sekä avoin tiedottaminen.
MRL:n 4§:ssä on kuvattu alueiden käytön suunnittelujärjestelmä
Kuntien alueiden käytön järjestämiseksi ja ohjaamiseksi laaditaan yleis- ja asemakaavoja.
Nämä jäävät kuntien hyväksyttäviksi. Kunnat voivat laatia myös yhteisen yleiskaavan.
Maakuntakaava sisältää yleispiirteisen suunnitelman alueiden käytöstä maakunnassa tai
sen osa-alueella.
Lisäksi valtioneuvosto voi hyväksyä alueiden käyttöä ja aluerakennetta koskevia valtakunnallisia tavoitteita.
Suunnittelujärjestelmän periaatteena on, että yleispiirteisempi kaava on ohjeena yksityiskohtaisempia kaavoja laadittaessa. Maankäyttö- ja rakennuslaissa korostuvat eri kaavatasojen toisistaan poikkeava asema ja tehtävät alueiden käytön suunnittelujärjestelmässä.
Yleisesti alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän voidaan katsoa noudattavan ns. korvaavuusperiaatetta. Tämän mukaisesti alueidenkäyttökysymykset pyritään ratkaisemaan
alimmalla mahdollisella suunnittelutasolla, jolla ne ovat ratkaisun laadulliset ominaisuudet ja osallisten vaikutusmahdollisuudet huomioiden parhaiten toteutettavissa.
Alueidenkäytön suunnittelutasot
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Maankäyttö- ja rakennuslain säädökset
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen säädökset
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Maakuntakaava
Oikeusvaikutteinen kunnanvaltuuston hyväksymä yleiskaava
Detaljikaavat (asema- ja ranta-asemakaavat)
Rakennusjärjestys
Oikeusvaikutukseton yleiskaava
Muut suunnitelmat

Alueiden käytön suunnittelujärjestelmä korostaa kuntien itsenäistä asemaa kaavoituksessa. Maakuntakaavalla on erityinen merkitys valtakunnallisten ja paikallisten tavoitteiden yhteen sovittajana.
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