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LIPERIN KUNTA
YLÄMYLLYN LAMPIEN OSAYLEISKAAVA

1

OSAYLEISKAAVA-ALUE
Ylämyllyn lampien alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen osayleiskaava.
Yleiskaava-alue käsittää n. 1700 ha, joka muodostuu Ylämyllyn taajaman ja
Käsämän kylän väliin jäävästä alueesta, ja johon sisältyy rantaa
Nuottilammen, Sompalammen, Matkalammen, Harinjärven, Kalikkalammen,
Myllylammen, Pahakalan ja Kuoringan alueilta. Alustava rajaus ilmenee kuvasta 1.
Osayleiskaavalla muutetaan osaltaan Käsämän osayleiskaavaa (hyväksytty v.
2004) ja Ylämyllyn osayleiskaavaa (hyväksytty v. 1999). Alueella on runsaasti
loma- ja ympärivuotista asutusta, maa-ainesten ottoa, pohjavesien suojelua
ja merkittäviä luontoarvoja, joita on tarve ohjata uudella kaavalla. Alueen läpi
kulkee valtatie 9 sekä rautatie.

Kuva 1.

Suunnittelualueen likimääräinen rajaus

Ylämyllyn taajama on yksi Liperin kolmesta taajamasta ja se sijoittuu Liperin
kunnan pohjoisosaan, Joensuusta itään, valtatie 9:n varrelle. Suunnittelualue
sijoittuu Ylämyllyn asemakaava-alueen itäpuolelle. Liperin kirkonkylään on
matkaa suunnittelualueelta n. 13 km, Joensuuhun n.15 km.
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Kaava-alueen likimääräinen sijainti osoitettu punaisella ympyrällä

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT)
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoituksena on edistää hyvän
elinympäristön ja kestävän kehityksen toteutumista alueiden käyttöä koskevassa päätöksenteossa. MRL:n 24§ velvoittaa: ”Maakunnan suunnittelussa ja
muussa alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten
alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden
toteuttamista.” Tavoitteita on tarkistettu valtionneuvoston päätöksellä
13.11.2008 ja ne astuivat voimaan 1.3.2009. Tavoitteet ovat luonteeltaan
yleisiä ja ne on ryhmitelty kuuteen asiakokonaisuuteen, joista viisi koskee
kaava-aluetta:
 Toimiva aluerakenne
 Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu
 Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat
 Toimivat yhteysverkot ja energiahuolto
Maakuntakaava
Pohjois-Karjalan maakuntavaltuusto hyväksyi Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 1. vaiheen 21.11.2005. Valtioneuvosto vahvisti kaavan 20.12.2007. 1.
vaihe sisältää maankäyttöluokista aluerakenteen, yhteysverkot, taajama- ja
keskustatoimintojen alueet, vähittäiskaupan suuryksikköjen, palvelujen, hallinnon alueet, teollisuus- ja työpaikka-alueet, kyläalueet, kulttuuriympäristöt,
luonnonvarat, erityistoiminnot, suojelualueet, virkistyksen ja matkailun sekä
rantojen käytön.
2. vaiheessa maakuntavaltuusto hyväksyi Pohjois-Karjalan maakuntakaavan
täydennyksen 4.5.2009 ja ympäristöministeriö vahvisti sen 10.6.2010. Toisen
vaiheen täydennykset liittyvät maa-ainesten, turvetuotannon ja energiahuollon kannalta merkittäviin kohteisiin, varuskuntien ampuma-alueisiin sekä
muinaisjäännöskohteiden täydentämiseen.
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Maakuntakaavan 3. vaihe on hyväksytty Pohjois-Karjalan maakuntavaltuustossa 3.6.2013 ja vahvistettu 5.3.2014 ympäristöministeriössä. Kolmannessa
vaiheessa käsiteltiin maankäyttöluokista kalliokiviainesten otto, arvokkaat kalliot, rakennusperintö, tuulivoima, polkupyöräreitit, puolustusvoimien varasto-,
harjoitus- ja ampuma-alueiden suojavyöhykkeet, teollisuusmineraalien ja
malmien esiintymisalueet sekä näistä johtuvat tarkistukset maakuntakaavan
1. ja 2. vaiheisiin.
4. vaiheessa käsitellään Joensuun kaupunkiseutua ja suunnittelualueeseen
liittyen Ylämyllyn taajaman radan pohjois-puolen maankäyttöä ja lentokentän
ympäristöä.
Lisäksi neljännessä vaiheessa tarkastellaan vähittäiskaupan
suuryksiköitä sekä mahdollisia täydennyksiä ja muutoksia aikaisempiin vaiheisiin. 4. vaiheen maakuntakaava on hyväksytty ympäristöministeriössä
18.8.2016.

Kuva 3.

Maakuntakaava 1. vaihe

Kuva 4.

Maakuntakaava 2. vaihe

Kuva 5.

Maakuntakaava 3. vaihe
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Maakuntakaava 4. vaihe

Maakuntakaavan 1. vaiheessa osayleiskaava osoitetaan kuuluvaksi Joensuun
kaupunkiseudun alueeseen (kk-2). Merkinnällä osoitetaan Joensuun kaupunkiseudulla yhdyskuntarakenteen kehittämisen kannalta tärkeää ylikunnallisesti
suunniteltavaa aluetta. Alueelle sijoittuu sekä valtakunnan että maakunnan
kehittämisen kannalta tärkeitä toimintoja ja siinä on tarvetta kuntien yhteistoimintaan alueidenkäytön suunnittelussa ja toimintojen yhteensovittamisessa. Uudisrakentaminen tulee ensisijaisesti ohjata nykyisen taajama- ja kylärakenteen yhteyteen eheyttämään yhdyskuntarakennetta ja tukemaan palvelujen ja joukkoliikenteen säilymistä ja kehittämistä. Yksityiskohtaisemmassa
suunnittelussa tulee luoda edellytykset lentokentäntien alueen kehittämisellekorkeatasoisena työpaikka-alueena sekä seudullisten viher- ja virkistysalueiden sekä ulkoilureittien toteutumiselle.
Suunnittelualueella on maa-alueita, jotka on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaisiksi alueiksi, joilla on erityisiä ympäristöarvoja, arvokas geologinen
muodostuma tai maa-aineslain tarkoittama kaunis maisema (MY). Merkinnällä
osoitetaan maakunnallisesti merkittäviä geologian ja maisemansuojelunalueita, joiden perustana on arvokas harjumuodostuma. Alueella on voimassa
MRL:n 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus. Aluevarauksesta ei aiheudu metsänhoidollisia rajoituksia. Alueen käytön suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota alueen maisemapiirteisiin ja geologisiin ominaisuuksiin. Alueelle
ei tule suunnitella mittavaa maa-ainesten ottoa.
Lampien välisillä maa-alueilla on osoitettu tärkeät tai vedenhankintaan soveltuvat pohjavesialueet pv–merkinnällä. Aluetta koskevat toimenpiteet on
suunniteltava siten, etteivät ne vaaranna pohjaveden määrää tai laatua.
SL – merkinnällä on osoitettu luonnonsuojelulain nojalla suojeltuja tai suojeltavaksi tarkoitettuja alueita, jotka ovat valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai
seudullisesti merkittäviä. Alueet sisältävät valtakunnallisten luonnonsuojeluohjelmien kohteet. Alueella on voimassa MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus. Alueella ei saa suorittaa sellaisia toimenpiteitä, jotka saattavat vaarantaa alueen suojeluarvoja. Suojelumääräys on voimassa, kunnes alue on
muodostettu luonnonsuojelulain mukaiseksi luonnonsuojelualueeksi, kuitenkin
enintään 5 vuotta kaavan voimaan tulosta.
Kuorinka–järvi on osoitettu Natura 2000 -verkostoon kuuluvat tai siihen ehdotetut alueet –merkinnällä (harmaa piste rasteri). Alueilla ja niiden Natura suojeluarvoja koskevissa hankkeissa noudatetaan luonnonsuojelulain 65 ja 66
§:n säännöksiä.
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Suunnittelualueen läpi itä-länsi – suunnassa on linjattu sekä Valtatie 9, että
raideliikenteen päärata. Alueilla on voimassa MRL:n 33§:n mukainen rakentamisrajoitus. Myös pääsähkölinja on osoitettu.
Alueen pohjoisosalle osoitetulla viheryhteystarpeella osoitetaan Joensuun
kaupunkiseutuun liittyviä olemassa olevia tai tavoitteellisia viheryhteyksiä,
joilla on merkitystä erityisesti seudullisen virkistysalueverkoston, mutta myös
ekologisten yhteyksien kannalta. Yksityiskohtaisessa suunnittelussa tulee
määrittää viheryhteyden tarkempi sijainti, sekä varmistaa maastokäytävän
riittävä leveys, jotta alueellinen viheralueiden muodostama verkosto voidaan
toteuttaa riittävän yhtenäisenä kokonaisuutena.
Suunnittelualueen kaakkoisrajalle on osoitettu moottorikelkkailureitti. Merkinnällä osoitetaan ohjeelliset olemassa olevat ja suunnitellut moottorikelkkailun
maakunnalliset runkoreitistöt. Reitit voidaan perustaa joko maanomistajasopimuksilla tai maastoliikennelaissa säädetyllä tavalla. Moottorikelkkareitit tulee ohjata kulkemaan siten, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa asutukselle ja luonnonympäristölle. Yksityiskohtaisempi suunnittelu tulee
tehdä yhteistyössä maanomistajien ja viranomaisten kanssa. Suunnittelussa
tulee lisäksi ottaa huomioon ympäristövaikutukset.
Ylämyllyn taajaman länsiosassa, suunnittelualeen ulkopuolella sijaitseva Honkalammen keskuslaitos on osoitettu palvelujen- ja hallinnon kohdemerkinnällä
(p), jolla osoitetaan Joensuun ydinkaupunkiseudulla vähintään maakunnallisesti merkittäviä julkisten ja yksityisten hallinnon-, opetus-, sivistys-, tutkimus-, terveydenhuollon-, sosiaalitoimen ja vapaa-ajan palvelujen alueita sekä
sen ulkopuolella olevia, muusta yhdyskuntarakenteesta erillään sijaitsevia
seudullisesti merkittäviä julkisten tai yksityisten palvelujen ja hallinnon alueita, jotka eivät sisälly taajamatointojen alueisiin.

Maakuntakaavan 2. vaiheessa on kaava-alueelle osoitettu huomattavia alueita
arvokkaiksi harju- tai moreenialueiksi (ge-1). Merkinnällä osoitetaan maiseman ja luonnonarvojen kannalta vähintään maakunnallisesti arvokkaita harjualueita tai valtakunnallisesti arvokkaita moreenimuodostumia, joilla saattaa
olla maa-aineslain 3 §:n tarkoittamia ominaisuuksia ja niistä maa-ainesten
otolle aiheutuvia rajoituksia. Aluevarauksesta ei aiheudu metsänhoidollisia rajoituksia. Merkintä mahdollistaa myös tavanomaisen kotitarvekäytön. Alueen
käytön suunnittelussa on otettava huomioon alueen geologiset ominaispiirteet, sekä biologiset ja maisemalliset arvot.
Suunnittelualueen keskiosiin, VT 9:n pohjoispuolelle, on osoitettu soranottoalue (EO1-p). Merkinnällä osoitetaan vähintään seudullista merkitystä omaavia soranottoalueita, joista on selvitetty luonnonsuojelun tavoitteiden, pohjaveden hankinnan ja maa-ainesten ottotoiminnan yhteensopivuus. Alueen käytön suunnittelussa tulee ottaa huomioon ympäröivän harjualueen maisemalliset arvot ja harjumuodostuman luonteenomaiset piirteet, ympäröivä vesi- ja
kulttuurimaisema sekä luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät kohteet.
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee selvittää soranoton tarkoituksenmukainen eteneminen ja alueelle soveltuva maisemointi ja jälkikäyttö. Lisämerkinnällä -p osoitetuilla alueilla on otettava huomioon pohjavesien suojelu ja huolehdittava maaperäolosuhteista riippuen riittävän suojakerroksen jätFCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
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tämisestä ainestenoton alarajan ja pohjaveden pinnan ylärajan väliin siten,
ettei haitallisia aineita pääse pohjaveteen.
Ehdotus vaiheessa olevassa maakuntakaavan 3. vaiheessa alueelle ei ole tullut juurikaan lisäyksiä. Luonnonsuojelualue (SL) -merkinnällä on osoitettu 1.
vaiheen lisäksi rautatien ratapenkkaa, jossa on suojeltavia lajeja.
Maakuntakaavan 4. vaiheessa osayleiskaavassa suunnittelualueelle on taajamatoimintojen aluetta (A) ja viheryhteystarve-merkintä.
Taajamatoimintojen alueen määräys: Aluevarausmerkinnällä osoitetaan taajamatoimintojen aluetta, jolla on yhdyskuntarakenteen kehittämisen kannalta
vähintään seudullista merkitystä ja jonka suunnittelussa tulee ottaa huomioon
ylikunnalliset aluetarpeet. Merkintään sisältyy mm. yksityiskohtaista suunnittelua edellyttävät asumisen, palvelujen, merkittäviä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuus- ja työpaikka-alueiden sekä muiden taajamatoimintojen sijoittumis- ja laajentumisalueet. Merkintä sisältää myös taajaman sisäistä
käyttöä palvelevat liikenneväylät, virkistysalueet ja -yhteydet, yhdyskuntateknisen huollon alueet, muut erityisalueet sekä paikalliset suojelualueet.
Suunnittelumääräys: Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ottaa
huomioon taajaman erityispiirteet ja edistää yhdyskuntarakenteen eheytymistä sekä keskusta-alueen kehittämistä taajaman toiminnalliseksi ja taajamakuvaltaan selkeäksi kokonaisuudeksi sekä kiinnittää huomiota taajamakuvaan ja
taajaman sisäisen viherverkoston, arvokkaan kulttuuriympäristön ominaispiirteiden sekä luonnonympäristön ja rakennetun ympäristön kohteiden erityisarvojen säilyttämiseen. Laajennusalueiden suunnittelussa tulee ottaa huo mioon
taloudellisuus, palvelujen saavutettavuus, kevyen liikenteen sekä joukkoliikenteen toimintamahdollisuudet.
Viheryhteystarpeen määräys: Merkinnällä osoitetaan Joensuun kaupunkiseutuun liittyviä olemassa olevia tai tavoitteellisia viheryhteyksiä, joilla on merkitystä erityisesti seudullisen virkistysalueverkoston, mutta myös ekologisten
yhteyksien kannalta.
Suunnittelumääräys: Yksityiskohtaisessa suunnittelussa tulee määrittää viheryhteyden tarkempi sijainti sekä varmistaa maastokäytävän riittävä leveys,
jotta alueellinen viheralueiden verkosto voidaan toteuttaa riittävän yhtenäisenä kokonaisuutena.
Yleiskaavoitus
Joensuun seudun yleiskaava 2020 on hyväksytty 2.12.2008 Joensuun
seudun seutuvaltuustossa. Ympäristöministeriö on päätöksellään 29.12.2009
(N:o YM2/5231/2008) vahvistanut yleiskaavan lukuun ottamatta muutamaa
aluetta, jotka eivät koske tätä kaavaa.
Yhteisellä yleiskaavalla pyritään hallitsemaan seudun yhdyskuntarakenteen
kehittymistä maakuntakaavaa tarkemmin. Kunnat ovat ottaneet aiempaa
vankemman otteen oman seutunsa suunnittelemiseen ja näin on luotu yhtenäinen tietopohja seudun kaiken maakäytön suunnittelun tueksi.
Joensuun seudun yleiskaavalla ohjataan ensisijaisesti kuntien omia toimia.
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Päätösvalta yleiskaavan toteuttamisessa jää viime kädessä kunnille. Toteutusohjelmassa määritellään yhteisesti alueiden toteuttamisen päälinjat. Yleiskaavassa esitetään maankäyttö aluevarauksin ja kohdemerkinnöin. Kaavassa
on esitetty myös kehittämistarpeet ja reitistöt. Yleiskaavassa on määritelty
myös rantarakentamisen mitoitusvyöhykkeet.

Kuva 7.
Ote Joensuun seudun yleiskaava 2020:sta. Suunnittelualueen
likimääräinen rajaus on esitetty punaisella.

Joensuunseudun yleiskaavassa (Kuva 7) kyläalueeksi (AT) on osoitettu Honkavaarantien ympäristöä, Kuoringantien ympäristöä sekä alueita Matkalammen itäpuolelta. Merkinnällä osoitetaan kyläalueet, jonne voi sijoittua asutusta, maatalouden tilakeskuksia, palveluja ja työtiloja. Merkinnällä on osoitettu
sellaiset tiheästi rakennetut tai vetovoimaisiksi rakentamisalueiksi arvioidut
maaseutumaiset vyöhykkeet, jotka on tarkoitettu liitettäviksi vesi- ja jätevesiviemäriverkostoon ja joiden muuta haja-asutusaluetta tiiviimpi uudis- tai
täydennysrakentaminen on mahdollista keskitetyn vesi- ja jätevesihuollon toteuttamisen jälkeen. Alueen rakentamisen ohjaamiseksi olisi syytä laatia
osayleiskaava tai tarpeen vaatiessa asemakaava. Alueelle voi sijoittaa myös
muita toimintoja, jotka mittakaavansa ja ympäristövaikutustensa suhteen sopivat asumisen lomaan.
Maa- ja metsätalousvaltaisia alueita, jolla on ulkoilun ohjaustarvetta (MU)
alueita on linjalla Honkalammelta luoteeseen ja Matkalammen pohjoispuolella.
Alueen pääkäyttötarkoitus on maa- ja metsätalous. Alueelle kohdistuu yleisen
virkistyskäytön kysyntää ja siten tarpeita järjestää ulkoilureittejä.
Seudullisesti merkittävä soran tai hiekan ottoalue (EO/so) on osoitettu Matkalammen lounaispuolelle. Alueella ottotoimintaan käytössä olevan maaaineksien määrä on yli 50 000 m3.
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Luonnonsuojelualue (SL) on osoitettu Pahakalan ja Myllylammen väliselle alueelle, sekä Nuottilammen pohjoisosaan. Merkinnällä osoitetut alueet on perustettu luonnonsuojelulain (LSL 1096/1996) nojalla luonnonsuojelualueiksi. Valtion mailla ne ovat pääsääntöisesti joko lailla tai asetuksella perustettuja kansallispuistoja, luonnonpuistoja tai muita suojelualueita. Yksityiselle kuuluvilla
alueilla luonnonsuojelualue voidaan perustaa alueellisen ympäristökeskuksen
päätöksellä.
Luonnonsuojelualueet SL-1, SL-2 sekä luo/pienvesi alueita on osoitettu Pahakalan koillispuolelle, SL-1 alue on osoitettu myös Nuottilammen eteläosiin.
Maa- ja metsätalousalue, jolla on erityisiä maisema- tai ympäristöarvoja (MY)
on osoitettu Nuottilammen länsipuolelle. Alueen pääkäyttötarkoitus on maaja metsätalous. Aluetta suunniteltaessa ja sitä koskevista toimenpiteistä päätettäessä on otettava huomioon alueen ympäristöarvot.
Kulttuurihistoriallisia kohteita ovat kaksi muinaisjäännöstä (sm) kaava-alueen
itäosassa.
Kaava-alueen pohjoisimpia osia on osoitettu vedenhankinnan kannalta tärkeäksi (1.lk) pohjavesialueeksi (pv-1). Tämän eteläpuolella on osoitettu muu
tärkeä pohjavesialue (pv-2).
Geomorfologisesti arvokkaita harjualueita, maakunnallisesti (geo/har-3) arvokkaiksi arvioituja harju- ja reunamuodostumia on osoitettu myös suurelle
osaa vt.9:n pohjoispuolta.
Maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M) on osoitettu pääasiassa Vt. 9 linjan eteläpuolisia alueita, jonkin verran myös kaava-alueen pohjoispuolisia
alueita.
Lisäksi on osoitettu liikenne- ja yhteysverkostoina valtatie 9, rautatie, ja yhdystie tja paikalliset pääkadut, kevyenliikenteen laatukäytävä vt. 9:n eteläpuolelle, ohjeellinen ulkoilureitti, joka pääasiassa sijoittuu vt 9:n pohjoispuolisille alueille, moottorikelkkaurat, sekä näiden yhteystarpeet. Voimalinjat ja jäteviemärilinjat on myös osoitettu.

Ylämyllyn osayleiskaava on hyväksytty 15.11.1999 §60 ja 20.12.1999 §79
Liperin kunnanvaltuustossa ja vahvistettu Pohjois-Karjalan Ympäristökeskuksessa 20.6.2000. Ylämyllyn yleiskaavan länsiosassa on alueita suunnittelualueelta.
Kaavassa on osoitettu ranta-alueiden rakennuspaikat, Vihurinniemeen on
osoitettu RM-alue. Pääasiassa vt. 9:n pohjoispuolen maa- ja metsätalousalueet on osoitettu MU-merkinnällä ja eteläpuolen maatalousalueet M ja MTmerkinnöillä. Matkalammen lounaispuolella sijaitseva soranottoalue on osoitettu EO-alueeksi. Uimarannat on osoitettu Honkalammen itärannalle ja Sompalammen eteläpäähän. Matkalammen kaakkoispäässä on Venevalkamamerkintä. Lisäksi on osoitettu tiestö, ulkoilureitistö, suojelualueet, pohjavesialueet, sekä yksityinen hauta-alue Myllylammen länsipuolelle.
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Ote Ylämyllyn osayleiskaavasta.

Käsämän osayleiskaava on hyväksytty Liperin kunnanvaltuustossa
26.1.2004 §4. Alueita Käsämän osayleiskaava-alueelta sisältyy Ylämyllyn
lampien osayleiskaavan länsiosiin.
Kaavassa on osoitettu ranta-alueiden rakentamispaikat (RA-1, A-1, A-3), Kuoringan kyläalue tai kylän osa, jolla rakentamista suositaan (AT-1) sekä Kuorinka-järven pohjoisosassa sijainnut leirintäalue (RM). Valtaosa vt.9:n eteläpuolen alueesta on maa- ja metsätalousaluetta (M-1), vt.9:n pohjoispuolella
on maa- ja metsätalousalueen lisäksi Pahakalan pohjoispuolella on alue, jolla
luonto- ja/tai maisema-arvoja (MY) sekä suojelualue (SL). Lisäksi on osoitettu
tiestö, reitistöt ja yhteystarpeet, pohjavesialueet, arvokkaat harjualueet ja
melualueet.
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Ote Käsämän osayleiskaavasta.

Asemakaava
Suunnittelualue rajoittuu itäpuolella sijaitsevaan Ylämyllyn asemakaavaalueeseen.
Muut suunnitelmat
Muita kaavan laadinnassa hyväksikäytettäviä suunnitelmia ovat:
-

Emätilaselvitys ja mitoituslaskelma ranta-alueille laaditaan 2013
suunnittelualueen luonto- ja maisemaselvitys laaditaan vuonna 2013,
Vesihuollon kehittämissuunnitelma
Pohjavesien suojelusuunnitelma (hyväksymismenettelyssä)
Liperin kunnan ympäristösuojelumääräykset 1.6.2012,
Rakennusjärjestys 1.2.2012,
Maakuntakaavan selvitykset
Joensuun seudun yleiskaavan selvitykset

Rakennusjärjestys
Liperin kunnassa voimassa oleva rakennusjärjestys on hyväksytty Liperin
kunnanvaltuustossa 19.12.2011 § 71 ja tullut voimaan 1.2.2012. Rakennusjärjestyksessä on annettu mm. seuraavia määräyksiä:
o

UUSI RAKENNUSPAIKKA ASEMAKAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLA
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Uuden rakennuspaikan on oltava pinta-alaltaan vähintään 5 000
m2
Asumiseen tarkoitetulle rakennuspaikalle saa rakentaa enintään
yhden kaksiasuntoisen tai kaksi yksiasuntoista asuinrakennusta. Rakennuspaikalle toteutettavien rakennusten yhteenlaskettu
kerrosala saa olla enintään 500 m².
Jos olemassa olevan rakennuspaikan pinta-ala on alle 5 000
m², saa rakennuspaikalle toteutettavien rakennusten yhteenlaskettu kerrosala olla 10 % rakennuspaikan pinta-alasta.
Rakennuksen etäisyyden rakennuspaikan rajasta tulee olla vähintään 5 metriä. Rakennuksen etäisyyden toisen omistamalla
tai hallitsemalla maalla olevasta rakennuksesta tulee olla vähintään 10 metriä. Etäisyyksistä voidaan poiketa asianomaisen
naapurin suostumuksella.
Rakennuksen etäisyyden yksityistien keskilinjasta tulee olla vähintään 15 metriä tai tienreunasta vähintään 12 metriä sekä
yhdystien keskilinjasta 30 metriä tai tiealueen rajasta vähintään
20 metriä. Rakennuksen etäisyyden tulee olla seututeistä ja
rautateistä vähintään 100 m tien keskilinjasta.

UUSI RAKENNUSPAIKKA RANTA-ALUEELLA
o Rakennuspaikan rantaviivan pituuden tulee olla vähintään 50
metriä.
o Saari, jonka pinta-ala on alle 10 000m2, ei muodosta rakennuspaikkaa.
o Uuden rakennuspaikan pinta-alan on oltava vähintään 5000 m².
o Rakennuspaikalle toteutettavien rakennusten yhteenlaskettu
kerrosala saa olla enintään 400 m². Jos olemassa olevan rakennuspaikan pinta-ala on alle 5 000 m², saa rakennuspaikalle
to-teutettavien rakennusten yhteenlaskettu kerrosala olla 8 %
rakennuspaikan pinta-alasta.
o Rakennuksen etäisyyden keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta on oltava vähintään 40 metriä, mistä voidaan maasto-olosuhteista johtuvista syistä vähäisesti poiketa.
o Saunarakennuksen, jonka kerrosala on enintään 30 m², saa rakentaa 15 metrin päähän keski-vedenkorkeuden mukaisesta
rantaviivasta, milloin se jätevesien käsittelyn osalta on mahdollista.

Pohjakartta
Osayleiskaavan pohjakarttana käytetään maanmittauslaitoksen pohjakartan ja
kiinteistörekisterikartan yhdistelmää 1:10 000
2.2

Maanomistus
Kaava-alueen maat ovat pääosin yksityisessä omistuksessa.

2.3

Väestö ja työpaikat
Pohjois-Karjalan maakuntaliiton tilastojen mukaan Liperin kunnassa asui vuoden 2016 lopulla 12 301 asukasta. Syyskuussa 2017 asukkaita oli 12 161.
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Kaaviossa 1 on esitetty Liperin kunnan ikä- ja sukupuolijakauma vuoden 2016
lopulla. Kaaviosta on nähtävissä, että peruskouluikäiset ja alle kouluikäiset
muodostavat väestöpyramidille leveän pohjan, mutta sitä vanhemmat ikäryhmät sisältävät huomattavasti pienemmän määrän henkilöitä. Pyramidin
perusteella voi nähdä monen nuoren lähtevän ikävälillä 15-30 vuotta hakemaan koulutusta muilta paikkakunnilta.

Kuva 10.

Kaavio 1. Liperin ikärakenne 2016 (Pohjois-Karjalan maakuntaliitto)

Kuva 11.
Kaavio 2. Liperin väestönmuutokset 2001–2016 (Pohjois-Karjalan
maakuntaliitto)
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Kaaviossa 2 on esitetty Liperin kunnan väestökehitys vuosien 2001 ja 2016
välillä. Väestömäärä on lisääntynyt tarkastelujakson aikana melko selvästi ja
useana perättäisenä vuonna. Väestömäärän vuosittainen kokonaismuutos on
kuitenkin vuonna 2013 kääntynyt laskusuuntaan jääden hieman negatiivisen
puolelle vuonna 2016.
Koko Liperin väestömäärän kehityksen kannalta on suotuisaa yliopistokaupungin ja maakuntakeskuksen Joensuun läheisyys, erityisesti Ylämyllyn taajaman sijaitseminen yhdyskuntarakenteellisesti Joensuun välittömässä läheisyydessä. Esimerkiksi Joensuun seudun yleiskaavassa Ylämyllyn ja Joensuun
Marjalan kaupunginosan väliin jäävä alueelle on suunniteltu uutta asuin- ja
työpaikkarakentamista siten, että viimeistään silloin voidaan sanoa Ylämyllyn
linkittyvän Joensuun kaupunkirakenteeseen.
Liperin kunnan työllisyysaste oli vuonna 2016 67,6 prosenttia. Ylämyllyn lampien osayleiskaava-alueella ei ole suuria työpaikka-keskittymiä.
2.4

Nykyinen maankäyttö
Kokonaisrakenne
Osayleiskaava-alue sijoittuu Ylämyllyn taajaman itäpuolelle, kaava-alueen läpi
kulkee valtatie 9. Kaava-alue sijoittuu Liperin kunnan pohjoisosaan.
Kaava-alueen pohjoisosassa, vt. 9:n pohjoispuolella on useita lampia ja niiden
väliin jääviä maa- ja metsätalousalueita. Ylämyllyn osayleiskaavassa alueet on
osoitettu pääsääntöisesti maa- ja metsätalousalueiksi, joilla on ulkoilun ohjaamistarvetta ja / tai ympäristöarvoja (MU) –merkinnällä. Lampien rannoilla
olevat rakennuspaikat on osoitettu yleiskaavassa pääsääntöisesti erillispientalojen alueiksi (AO) tai loma-asuntoalueiksi (RA).
Kaava-alue käsittää seuraavat lammet: Orilampi, Lehtolampi, Hovatta, Myllylampi, Matkalampi, Sompalampi, Nuottilampi ja Pieni Pahakala, Ranilanlampi,
Likolampi, Paha-Särki ja Mustalampi sekä osan Pahakalasta, Honkalammesta
ja Harinjärvestä.
Kaava-alueen eteläosa, vt. 9:n eteläpuoleinen alue on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta. Alueella on useita maatiloja, niihin liittyviä peltoja ja asutusta, sekä kylämäistä asutusta ja haja-asutusta. Kuorinka-järven rannalla olevat
rakennuspaikat on osoitettu Käsämän osayleiskaavassa loma-asunnoiksi, joitakin vakituiseen asumiseen soveltuvia rakennuspaikkojakin on. Taajamaaluetta ei ole osayleiskaava-alueella.
Suunnittelualue rajoittuu idässä Ylämyllyn asemakaava-alueeseen, koillisessa
Nuortilampeen ja Harinjärveen, pohjoisessa rajaus kulkee Kalikkavaaran eteläpuolelta ja Myllylammen pohjoispuolelta, halki Pahakalan. Lännessä Kaavaalueeseen kuuluu Kuoringan kylä ja osa Kuorinka-järven itärantaa. Etelässä
rajaus ulottuu Ala-Pärttylään ja Matomajaan ja edelleen idässä Mustalammen
itäpuolitse halki Honkalammen.
Liperin tekninen lautakunta tuottaa teknisentoimialan palvelut. Teknisen toimien palveluihin kaavoituksen ja maankäytön lisäksi kuuluvat, yksityistiet,
asuntotoimi, julkiset rakennukset, jätehuolto, liikenneväylät, uima- ja venerannat, muut yleiset alueet, ympäristönsuojelu, rakennusvalvonta, Vesihuol-
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tolaitos, Liperin Aluelämpö Oy, Pohjois-Karjalan pelastuslaitos, vesiosuuskunnat ja vesihuoltoyhtymät.
Sähkönjakelun hoitaa Pohjois-Karjalan Sähkö Oyj.
Asutus
Asutus kaava-alueella on haja-asutusmaista, tihein asutuskeskittymä on Kuoringan ja Honkavaaran kylillä. Liikenneyhteyksien suhteen kaava-alueen asutus on keskittynyt Kuopiontien ja Honkavaarantien varrelle. Myös rantaalueilla on jonkin verran vakituista asutusta loma-asuntojen ohessa. Asutus
on kuitenkin rannoilla pääasiassa loma-asutusta, kylillä ja maatiloilla vakituista.
Erillisissä pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus vuonna 2016 oli Liperin
kunnassa 70,4 % ja rivi- tai ketjutaloissa asuvien osuus 19,9 %. Kesämökkejä kunnassa oli 2 743 vuonna 2016.

Kuva 12.

Yleiskaava-alueen väestön jakautuminen vuoden 2015 lopussa.

Kuvan 12 punaisella rajauksella osoitetun osayleiskaavan alueella asui vuonna
2015 Tilastokeskuksen ruututietokannan 250x250 metrin ruutukoolla laskettuna yhteensä 417 henkilöä. Kuvassa 13 on esitetty väestön muutos kaavaalueen eri osissa vuoden 2013 lopusta vuoden 2016 loppuun. Väestön määrä
on kasvanut hieman eteläisellä ja itäisellä kaava-alueella ja säilynyt sama luoteisella alueella.
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Yleiskaava-alueen väestömuutoksen jakautuminen eri alueilla.

Palvelut ja työpaikat
Lähimmät palvelut ovat Ylämyllyn taajamassa, Liperin hallinnollinen keskus on
kuitenkin Liperin kirkonkylällä.
Ylämyllyllä julkisista palveluista sijaitsee mm. peruskoulu, päiväkoteja, kirjasto, terveysasema, seurakuntatalo, hoivakoti sekä kehitysvammaisten palveluja tarjoava Honkalampi-keskus. Ylämyllyllä sijaitsee myös kaupallisia palveluita ja museoita. Kunnanvirasto sijaitsee Liperin kirkonkylän keskustassa.
Virkistyspalvelut
Valtatie 9:n pohjoispuoleisella alueella sijaitsee 13,3 km pitkä Matkalammen
lenkki, joka on osa lähes 40km pitkää retkeilyreitistöä ”Kinttupolkua”. Kokonaisuudessaan se muodostuu kolmesta ympyräreitistä Liprakan uimahallin ja
Pärnävaaran urheilukeskuksen välillä: Pahakalan, Matkalammen ja Jyrin lenkistä.
Ylämyllyn taajamassa sijaitsee mm. liikuntahalli, urheilukentät ja lähiliikuntapaikka. Kaava-alueen koillispuolella sijaitsee Pärnävaaran urheilukeskus ja
länsipuolella Käsämän kylässä Liprakan uimahalli.
2.5

Liikenne
Seuraavassa on esitetty suunnittelualueen tärkeimmät maantiet. Tienumeron
jäljessä on tien nimi kunnan osoitekartalla. Tiet on luokiteltu tiehallinnon
käyttämän hallinnollisen luokituksen mukaan:
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Kaava-alueella sijaitseva maantie:
Valtatie 9, Kuopiontie (lila, paksu viiva)
Turku-Kuopio-Niirala
Muut lähialueiden tiet:
Seututie 476, Liperintie (violetti, ohut viiva)
Pohjoislahti-Heinävesi-Ylämylly
Yhdystie 15641, Ylämyllyntie
Ylämyllyn Pt
Yhdystie 15648, Häyrylahdentie
Salokylä – Puromäki Pt
Yhdystie 15670, Vaiviontie
Vainion Pt
Yhdystie 15665, Pärnävaarantie
Pärnävaaran Pt

Kuva 14.
Ylämyllyn lampien ja
lähialueiden maantiet (Lähde:
Liikennevirasto)

Kaava-alueen merkittävimmät yksityistiet ovat Honkavaarantie, Kokinniemi,
Huutorannantie, Honkaranta, Vihurinniemi, Kuoringantie, Honkatuvantie, Pahkalantie, Nuottilammentie ja Matkalammentie. Kevyenliikenteen väylä kulkee
Kuopiontien eteläpuolella.
Alueen liikennemäärät (ajoneuvojen lkm/vrk) vuonna 2015 on esitetty ohessa
(Kuva 15). Keskimääräinen ajoneuvomäärä vt. 9:llä kaava-alueen osuudella
on ollut 7481 ajoneuvoa vuorokaudessa. Vuoden 2015 keskimääräinen raskas
ajoneuvoliikenne kyseisellä tieosuudella on ollut 526 ajoneuvoa vuorokaudessa (lähde: liikennevirasto).
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Alueen liikennemäärät 2015 (Lähde: Liikennevirasto)

Suunnittelualueen läpi, itä-länsi–suunnassa kulkee Joensuu - Viinijärvi- rautatieosuus. Rataosuudella liikennöi mm- Joensuu–Pieksämäki – matkustajaliikenne. Rataosuudella vuonna 2012 oli 90 000 matkustajaa ja tavaraliikennettä kuljetettiin 792 000 nettotonnia (lähde: liikennevirasto).
Suunnittelualueen länsipuolella Viinijärvellä rata haarautuu ja tavaraliikennettä kulkee myös Outokummun kautta Kuopioon.
Ylämyllyn asema on poistettu henkilöliikennekäytöstä, mutta toimii edelleen
raakapuun kuormauspaikkana. Lähimmät henkilöliikenteen asemat ovat Viinijärvellä ja Joensuussa.
Joensuun lentoasema sijaitsee kaava-alueesta n. 6 km koilliseen.
2.6

Yhdyskuntatekniikka
Liperin vesihuoltolaitos vastaa vesihuollon palvelujen järjestämisestä ja toimittamisesta toiminta-alueellaan. Vesihuoltolaitosta johtaa ja valvoo tekninen
lautakunta. Ylämyllyn puhdistamon toiminta lopetettiin 3.3.2008, jolloin aloitettiin sekä Ylämyllyn että Viinijärven alueiden jätevesien johtaminen rakennettua Ylämylly – Joensuu siirtoviemärilinjaa pitkin Joensuun Veden verkostoon ja edelleen Joensuun Kuhasalon jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi.
Kaava-alueen luoteisosassa toimii Käsämän vesiosuuskunta ja keski- ja eteläosissa Salokylän vesiosuuskunta. Oheisessa kuvassa (Kuva 16) on esitetty
vesiosuuskuntien toiminta-alueet, sekä vesijohto- ja viemäriverkosto.
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Kuva 16.
Kaava-alueen vesijohtoverkostojen toiminta-alueet (violetilla),
viemäriverkoston toiminta-alue (vaalen ruskea).

2.7

Rakennettu ympäristö
Ranta-alueet ovat pääasiassa loma-asutusta, joitakin loma-asuntoja on muutettu vakituisiksi asunnoiksi. Uusia haja-asutusmaisesti rakennettuja omakotitaloja on tullut viimevuosikymmenten aikana lähinnä Honkavaaran ja Kuoringan kyläalueille. Vt9:n eteläpuoleisilla aluilla on maatiloja talouskeskuksineen.
Maakuntakaavassa ja Joensuun seudun yleiskaavassa osayleiskaava-alueella
ei ole todettu olevan maakunnallisesti tai seudullisesti arvokkaita rakennuskohteita tai kulttuuriympäristöjä.
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Kuva 17.
Keltaisella pisteviivalla on osoitettu alueet, jonne haja-asutusmainen
asuinrakentaminen on pääosin suuntautunut, sinisellä viivalla on osoitettu
maaseutumaisen rakentamisen alueet, ranta-alueet ovat pääosin mökkimäistä lomaasutusta. Kaava-alueen likimääräinen rajaus on osoitettu punaisella.

Maisema-alue
Suunnittelualue jakaantuu likimain vt 9:n kohdalla pohjois-eteläsuunnassa
erilaisiin maisema-alueisiin. Pohjoispuoli on muodostunut harjualueesta ja
eteläosa on enemmän maaperän ja kasvillisuuden mukaan muotonsa saanutta
kulttuurivaikutteista maisemaa.
Rakennettu kulttuuriympäristö
ELY-keskuksen inventointitietokannasta suunnittelualueelta löytyy kolme inventoitua kohdetta: Toivala (405-216), Konnuntalo (405-224) ja Saukkola
(405-225). Saukkola ja Toivala ovat vanhoja maatilan pihapiirejä ja Konnuntalo Kuoringan rannalla sijaitseva asuintilan pihapiiri.
Joensuun seudun yleiskaavaa varten laaditussa kulttuuriympäristöselvityksessä mainitaan 1900 -luvun alun Saukkolan kerroksellinen pihapiiri Honkavaarassa. Saukkolan päärakennus on vasta peruskorjattu (2015 – 2016) sekä siihen on rakennettu uusi siipi.
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Suunnittelu alueelle on laadittu vuoden 2014 ja 2015 aikana rakennetun kulttuuriympäristön inventointi. Inventoinnin on laatinut FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Inventointia on täydennetty ja tarkennettu vuonna 2017 kaavaehdotuksesta saadun palautteen perusteella.
Inventoinnissa on alueelta todettu seuraavat paikallisesti merkittävät kohteet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rattelo
Lahtela
Onnela
Myllypurontie 22
Sorsala, Myllypurontie 25
Sorsalan hautausmaa
Myllypurontie 27

Inventoinnissa on todettu seuraavat paikallisesti merkittävät alueet:
A. Kuoringan koillisrannan viljelys- maisema
A1. Kuopiontie 42, Konnuntalo
A2. Kuopiontie 40, Kankaala
A3. Kuopiontie 36, Patsonlampi
B. Vihurinniemen vapaa-ajan asutus
C. Kalikkavaara 2:n mökkialue
D. Honkalammen vapaa-ajan asutus
D8. Pihatie 2
D9. Pihatie 8
D10. Pihatie 12
E. Honkavaaran maatalojen pihapiirit
E1. Hyttiläntie 18, Hyttilä
E2. Hyttiläntie 22, Sirnihtä
E3. Hyttiläntie 26, Koivula

Kuva 18.

Arvokkaiden kohteiden ja alueiden sijoittuminen
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Muinaisjäännökset
Muinaisjäännökset ovat maassa tai vedessä säilyneitä muistoja menneistä sukupolvista. Ne kertovat elämisestä, asumisesta, liikkumisesta, elinkeinojen ja
uskonnon harjoittamisesta sekä kuolleiden hautaamisesta. Jotkut muinaisjäännökset, kuten hautaröykkiöt, uhrikivet ja linnavuoret, erottuvat maisemassa vielä tänäkin päivänä. Toiset ovat kokonaan maan peitossa kuten
asuin- ja työpaikat ja maahan kaivetut haudat.
Kaava-alueella sijaitsee ennestään tiedossa ollutta kaksi esihistoriallista Museoviraston muinaisjäännösrekisteriin merkittyä kohdetta. Sompalampi niminen kohde sijaitsee Sompalammen ja Nuottilammen välisellä kannaksella,
Sompalammen itärannalla, rannasta noin 60 metrin päässä, vanhalla rantatörmällä. Suolampi niminen kohde sijaitsee noin 200 metriä Joensuu – Kuopion tien (vt. 9) ja sen suuntaisesti kulkevan rautatien pohjoispuolella.
Kesällä 2014 Mikroliitin tekemän selvityksessä löydetyt kohteet ilmenevät
oheisesta kohdeluettelosta ja kartasta.
Kohdeluettelo
Kiinteät muinaisjäännökset
Nro

Nimi

N

E

Laji

Ajoitus

Mjtunnus

1

SOMPALAMPI

6945907

629773

pyyntikuopat

esihistoriallinen

426010062

2

SUOLAMPI

6945572

630515

pyyntikuopat

esihistoriallinen

426010063

3

TYRÄLAHTI

6946344

625425

valmistus, tervahauta

historiallinen

426000022

4

HARINJÄRVI

6947194

628831

valmistus, tervahauta

historiallinen

1000027054 (uusi kohde )

5

ROKKAPADANMÄKI

6946164

625914

valmistus, tervahauta

historiallinen

1000027055 (uusi kohde)

6

MÄKIRINNE

6945129

626433

valmistus, tervahauta

historiallinen

1000027056 (uusi kohde)

7

KOKINNIEMI

6944035

625894

valmistus, muinaisjäännösryhmä

historiallinen

1000027061 (uusi kohde)

8

ITKEVÄNNIEMI A

694681

626823

valmistus, tervahauta

historiallinen

1000027071 (uusi kohde)

9

ITKEVÄNNIEMI B

6946829

626925

valmistu, tervahauta

historiallinen

1000027072 (uusi kohde)

10

KUKKONIEMI

6946581

628410

valmistus, tervahauta

historiallinen

1000027073 (uusi kohde)
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Yleiskartta

Kuva 19.
Muinaisjäännökset on merkitty punaisin pistein ja raportin
kohdenumeroin. Tutkimusalueen rajaus on vihreällä.
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Ympäristön häiriötekijät
Alueella ympäristön merkittävin häiriötekijä on melu. Suurimmat liikennemelua aiheuttavat tekijät ovat rautatie sekä valtatie 9.
Liperin rakennusjärjestyksen mukaan valtatie yhdeksällä 55 dB:n melualue on
noin 200 m leveä keskilinjasta. Rautatiellä vastaava alue on noin 100 m leveä.
Tielaitoksen laskema teoreettinen meluvyöhykkeet ilmenevät oheisesta kuvasta. 45 dB meluvyöhyke (2040 tilanne) on suunnittelualueen noin 700 m
valtatien keskilinjasta.

Kuva 20.
Valtatie 9 teoreettiset meluvyöhykkeet (vihreä 65
dB, sininen 55 dB ja rasteri 45 dB)

Ympäristöhallinnon ylläpitämään Maaperän tilan tietojärjestelmään (MATTI) ei
ole kaava-alueelta kirjattu yhtään kohdetta. Lähellä kaava-alueen rajaa idässä
on sijainnut Ylämyllyn entinen varuskunta-alue (kohde 100787).

3

LUONNONYMPÄRISTÖ
Kaava-alueen luonnonympäristön tila kartoitettiin maastossa 29–30.5.2013 ja
14.6.2013. Kartoituksessa keskityttiin arvokkaiden luonto- ja maisemakohteiden, kasvillisuuden ja liito-oravakohteiden inventointiin. Lisäksi havainnoitiin
alueen linnustoa. Työstä vastasi FM, biologi Jari Kärkkäinen.
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Kallio- ja maaperä
Kaava-alueen eteläosalla kallioperä on kiillegneissiä ja pohjoisosalla kvartsija granodioriittista gneissiä. Niiden välissä arkoosijuotti. Arkoosi on hiekkakiveä, missä on runsaasti (yli 25 %) maasälpää.

Kuva 21.

Kaava-alueen kalioperä.

Kaava-alueen pohjoisosalla vallitsevat hiekka- ja soramaat, missä on runsaasti glasifluviaalisia muodostumia. Kaakosta luoteeseen kulkee sandurdeltojen ja
deltojen vyöhyke. Tälle alueelle sijoittuvat pääosin maakunnallisesti arvokkaat
Koukkelovaaran, Kalikkavaaran, Nuottilammen ja Harinjärven harjut. Lisäksi
glasifluviaaliseen korkokuvaan kuuluvat supat ja kame-kummut. Kamemaastoa löytyy mm. Myllylammen pohjoispuolelta.
Eteläosalla maaperä on pääosin moreenia, muutamin paikoin on kalliota ja
karkeaa hietaa. Moreenimaitten ja glasifluviaalisen aineksen välissä karkea
hietamaavyöhyke, joille suurin osa kaava-alueen pelloista sijoittuu.
Turvemaita on paikoin pienialaisesti. Ne keskittyvät alueen pohjoisosalle.
Myös savimaita on hieman.
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Kaava-alueen maaperä.

Maisema
Ylämylly sijoittuu Itäiseen Järvi-Suomen maisemamaakunnan Pohjois-Karjalan
järviseudulle.
Maisemallisesti alue jakaantuu kahteen osaan. Alueen pohjoisosalla hallitsevana korkokuvatyyppinä on glasifluviaalinen korkokuva, jossa harjumaisemat
ja useat pienet järvet ja lammet vuorottelevat. Metsäkuvaa hallitsevat mäntykankaat. Järvet ja pienet lammet sekä supat elävöittävät maisemakuvaa. Harjun eteläosalle sijoittuvat Valtatie 17 ja rautatie.
Eteläosan moreenimailla metsäkuva on pohjoisosaa monipuolisempi rehevämmän kasvupohjan takia. Maisemaa hallitsee Honkavaara (81 m mpy).
Eteläosalla metsät ovat suurelta osin kuusi- tai lehtimetsiä. Kuusikot keskittyvät Honkavaaran ja Toivalan alueelle. Laajimmat koivikot keskittyvät Honkavaaran rinteille ja Saareksenmaalle. Yhtenäistä metsämaisemaa elävöittävät
notkoihin raivatut pellot.
Kaava-alueen laajimmat pellot ja kulttuurimaisema-alueet sijoittuvat Kuoringan ja valtatien 9 välille. Pääosa pelloista on raivattu ennen 1950-lukua.
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Matomajan peltomaisemaa.

Pohjavedet
Luokitetut pohjavesialueet keskittyvät kaava-alueen pohjoisosalle. Kalikkavaaran ja Honkalammen pohjavesialueet pääosaltaan sijoittuvat kaavaalueelle. Heinävaaran pohjavesialueen itäosa ulottuu hieman kaava-alueelle
ja Jyrinkylän pohjavesialue rajautuu idässä kaava-alueeseen.
Taulukko 1. Kaava-alueelle sijoittuvat pohjavesialueet.

3.2.2

Nimi

Tunnus

Luokka

Antoisuus
(m3/d)

Kokonaispintaala (km2)

Kalikkavaara

0742613

Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue

2200

4,59

Heinävaara

0742627

Vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue

3000

5,72

Honkalampi

0742628

Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue

2750

10,38

Jyrinkylä

0742602

Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue

1500

4,87

Pintavedet
Alueen vesistöt kuuluva Vuoksen (04) päävesistöön. Suurimmat järvet ovat
Matkalampi (04.359.1.001) ja Honkalampi (04.324.1.002). Matkalammen pinta-ala on 1,374 km² ja Honkalammen 0,481 km². Kuorinka (04.317.1.001) ja
Harinjärvi (04.359.1.006) kuuluvat osittain kaava-alueelle.
Matkalampi sijoittuu Myllypuron valuma-alueelle (04.359) ja Honkalampi
Honkapuron - Ylämyllynpuron valuma-alueelle (04.324). Kuorinka kuuluu
Kuoringanpuron valuma-alueeseen (04.317) ja Harinjärvi Myllypuron valumaalueelle. Matkalammessa ja Harinjärvessä pintavesien ekologinen tila (2013)
on hyvä.
Vesiluonnoltaan merkittävin järvi on Kuorinka, joka kuuluu pieniin ja keskikokoisiin vähähumuksisiin järviin (Vh). Sen keskiveden korkeus N+60 tasossa
on +87,3 m. Pintavesien ekologisen tilan luokituksen mukaan (2013) Kuorin-
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gan tila on hyvä. Päällysveden havaintojen keskiarvot syvännehavaintopaikalta Kuorinka 17 (2000–2010):
3.3

Näkösyvyys: 9,5 metriä
Sameus: 0,38 FNU
pH: mediaani 7,2
Klorofylli-a: 2,0 μg/l
Kokonaisfosfori: 3,3 μg/l
Kokonaistyppi: 183 μg/l

Kasvillisuus ja eläimistö
Eteläosalla metsät ovat tyypiltään varsin vaihtelevia, kun pohjoisosalla metsät
ovat selvemmin mäntyvaltaisia kankaita. Metsät ovat suurimmaksi osaksi kuivahkoja puolukkatyypin (VT) ja kuivia kanervatyypin (CT) männiköitä. Myös
tuoretta kangasta ja lehtomaista kangasta esiintyy rannoilla, harjujen hikevillä rinteillä ja supparinteellä. Lehtoja on hieman. Pohjoisalueen merkittävimmät lehdot ovat Nuottilammen Kononovinkaivannon lehto ja Myllypuron lehto.
Kononovinkaivannon lehto on kuivahko rinnelehto, missä vaateliasta lehtolajistoa edustavat kalliokielo, mustakonnamarja, kaiheorvokki ja lehtokorte.
Myllypuron lehto on rehevä saniais- ja suurruoholehto. Sen kasviston kuuluvat
seuraavat vaateliaat lehtolajit mustakonnamarja, näsiä, kaiheorvokki, lehtoarho, tesma ja koiranvehnä.
Vielä Honkalammen ja Mustalammen ympäristössä ja Honkavaaran pohjoispuolella vallitsevat kuivahkot puolukkatyypin (VT) ja kuivat kanervatyypin
(CT) mäntykankaat, mutta Honkavaarasta etelään metsäluonto rehevöityy ja
alueella vallitsevat tuoreet mustikkatyypin (MT) ja lehtomaiset kankaat
(OMT). Kuusi on vallitseva puulaji, jonkin verran esiintyi koivuvaltaisia metsiä.
Koivikot ovat suurelta osin reheviä. Niissä kasvillisuus vaihtelee tuoreesta
kankaasta lehtoon. Useimmat koivikot ovat vanhoja laidunmetsiä tai peltoja.
Eteläosan lehdot ovat kuusivaltaisia käenkaali-oravanmarjatyypin (OMaT) lehtoja, tuoreita lehtipuulehtoja tai kosteita suurruoholehtoja. Lisäksi on paikoin
saniaistyypin lehtoa. Vaateliaampaa lehtolajistoa edustavat sudenmarja, tesma ja mustakonnanmarja.
Suot alueella ovat suurelta osin karuja isovarpurämeitä ja lyhytkorsi- ja rantanevoja, mutta alueella on myös rehevää suoluontoa. Nuottilammen kaakkoisosalla on mesotrofista ruohoista rimpinevaa (RhRiN) ja varsinaista saranevaa (VSN). Myös Kononovinkaivannon suolla on merkittävää ja uhanalaista
suokasvillisuutta: mustikka- ja puolukkakorpi, lettoräme (VLR) ja mesotrofinen saraneva (RhSN). Lisäksi Kononovinkaivannon suolla on lähteistä suokasvillisuutta. Nuottilammen kaakkoisosa on soidensuojeluohjelman kohde. Rehevää suokasvillisuutta on myös Toivalan suolla, missä on hieman lehtokorpea. Kaava-alueella on myös ohutturpeista kangasrämettä ja tupasvillarämettä. Laajimmat suot ovat Kalikanlahden räme, Ranilanlammen ja Likolammen rantasuot ja Myllypuron suo.
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Kuva 24.

Matkalmmen kuivahkoa mäntykangasta.

Kuva 25.

Rehevää koivikkoa kaava-alueen eteläosalla.

Alueen linnusto on varsin monipuolinen. Suomen lintuatlaksen mukaan Liperi
Kuorinka ruudulla, joka kattaa kaava-alueen, pesii varmasti 57, todennäköisesti 30 ja mahdollisesti 34 lajia (ruutu 694:362). Alueen eteläosan lehti- ja
havumetsissä on runsaslukuisin lajisto. Pohjoisosan männiköissä lajisto ei ole
niin runsas. Runsaimmat lajit ovat peippo ja pajulintu.
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Eteläosan havu- ja lehtimetsissä pesivät mm. räkättirastas, laulurastas, mustarastas, punarinta, talitiainen, metsäkirvinen, vihervarpunen, uuttukyyhky,
lehtokurppa, peippo, käki, järripeippo, vihervarpunen ja tiltaltti. Myös hippiäinen pesii alueella. Sen pesimäympäristöä ovat kuusikot ja kuusivaltaiset
sekametsät. Hernekerttu, pesii avoimissa ja puoliavoimissa valoisissa ympäristöissä, tavattiin yleensä hakkuaukon tai taimikon reunalta tai pihojen läheisyydestä. Alueen pelloilla pesivät ainakin kiuru ja kuovi.
Kanalinnusta metso, teeri ja pyy kuuluvat alueen lajistoon. Metsolla on reviiri
alueen pohjoisosalla. Teeri ja pyy viihtyvät alueen eteläosalla. Varislinnuista
varis, harakka ja närhi kuuluvat myös pesimälajistoon.
Lammilla ja järvillä vesilinnusto ei ole runsas. Alueella pesivät mm. kuikka,
telkkä, tavi ja kalalokki. Pikkulokki ruokaillee alueella. Kahlaajista tehtiin
maastossa havaintoja metsäviklosta ja taivaanvuohesta.
3.4

Luontodirektiivin liitteen IV(a) lajit
Selvitysalueelta tiedossa olevat luontodirektiivin liitteen IV(a) lajit:
-

kirjoverkkoperhonen
muurahaissinisiipi

Kirjoverkkoperhosesta on tehty havaintoja Kononovinkaivannon, Nuottilammen ja Sompalammen ympäristöstä vuonna 1999.
3.5

Uhanalainen ja huomioarvoinen lajisto
Kaava-alueelta on useita tiedossa olevia uhanalaisten ja huomioarvoisten lajien esiintymiä, jotka suurelta osin keskittyvät alueen pohjoisosalle.
3.5.1

Äärimmäisen uhanalaiset
Kultasurviaiskätkä
Lajilla on yksi esiintymä.
Muurahaissinisiipi
Laji viihtyy aurinkoisilla hiekka-alueilla, joissa maanpinta ei ole täysin kasvillisuuden peittämä ja joissa ei ole suuria varjostavia puita. Lajia tavataan varmuudella nykyään vain Taipalsaarella ja Liperissä. Lajilla on useita esiintymiä
kaava-alueella. Laji on erityisesti suojeltava.

3.5.2

Erittäin uhanalaiset lajit
Kirjoviiksikoi
Lajilla on useita esiintymiä.
Pikkusinisiipi
Lajilla on muutama esiintymä. Laji on erityisesti suojeltava.
Kultasurviaiskoi
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Lajista on tehty havaintoja.
Pikkuarokoisa
Lajilla on muutama esiintymä.
3.5.3

Vaarantuneet
Palosirkka
Palosirkka viihtyy kuivissa kanervikoissa, kedoilla ja hiekkarinteillä. Lajia on
havaittu Hovattavaaran, Iivonlahden, Kellolammen ja Rokkapadanmäen alueilta. Paikoissa, joissa kasvaa mm. lampaannataa, kissankäpälää, kanervaa,
kangasajuruohoa ja sianpuolukkaa.
Ruusuruohokääriäinen
Lajista on havainnot Hovattavaaran ja Koukkelonvaara n alueilta.
Hietalantiainen
Laji on havaittu vuonna 1994 Kuoringan hevoslaitumelta.
Kaskikirjokääriäinen
Laji on havaittu Hovattavaaralla.
Aurinkoyökkönen
Laji on havaittu Koukkelonvaaralla.
Ahokirjokääriäinen
Laji on havaittu Hovattavaaralla.
Hiirihaukka
Hiirihaukka viihtyy valoisissa havu- ja sekametsissä, joiden välissä on peltoja,
hakkuualueita ja soita. Laji saalisti kesäkuussa 2013 kaava-alueen eteläosissa.

3.5.4

Silmälläpidettävät lajit
Kulopussikoi
Lajin esiintymä on Rokkapadanmäellä, rautatien tasaisella ratapientareella.
Kasvillisuutta luonnehtivat mm. kangasajuruoho, sananjalka, kissankäpälä ja
kanerva.
Sirittäjä
Sirittäjän pesimäympäristö ovat valoisat, korkearunkoiset lehti- ja sekametsät
eritoten lehtomaiset koivikot ja rehevät koivua kasvavat kuusimetsät. Lajilla
oli kesällä 2013 reviirit Rauvunahon alueella aivan kaava-alueen rajalla ja
Honkavaaran itäpuolella.
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Teeri
Teeriä esiintyy havu- ja lehtimetsissä, mutta runsain kanta on puustoisilla
soilla sekä nuorehkoissa, rikkonaisissa metsissä. Soidinpaikat sijaitsevat tyypillisesti avosoilla tai peltoaukeilla. Teeri kuuluu alueen linnustoon.

4

LUONNONSUOJELULLISESTI ARVOKKAAT ALUEET

4.1

Luonnonsuojelualueet
Honkalampi (ERA204123)
Pinta-ala: 5,8 ha
Erityisesti suojeltavan lajin suojelualue. Rauhoituspäätös on tehty 26.6.2008.
Yksityinen suojelualue.
Kuorinka (ERA204125)
Pinta-ala: 2,5 ha
Erityisesti suojeltavan lajin suojelualue. Rauhoituspäätös on tehty 19.6.2008.
Yksityinen suojelualue. Alue sijoittuu osittain kaava-alueelle.
Kononovinkaivannon luonnonsuojelualue 1 (YSA076941)
Pinta-ala: 1,2 ha
Yksityinen suojelualue. Rauhoituspäätös on tehty 22.11.2005.
Kononovinkaivannon luonnonsuojelualue 2 (YSA076942)
Pinta-ala: 0,6 ha
Yksityinen suojelualue. Rauhoituspäätös on tehty 22.11.2005.
Koukkelonvaaran luonnonsuojelualue 1 (YSA200110)
Pinta-ala: 8,8 ha
Yksityinen suojelualue. Rauhoituspäätös on tehty 22.11.2005.
Nuottilammen luonnonsuojelualue (YSA205762)
Pinta-ala: 3,3 ha
Yksityinen suojelualue. Rauhoituspäätös on tehty 22.9.2010.

4.2

Natura 2000 –suojeluverkoston kohteet
Kuorinka (FI0700089)
Pinta-ala: 1301.2 ha
Arvoluokka: Kansainvälisesti arvokas
Kaava-alueelle sijoittuu osittain Kuoringan Natura-alue. Kuorinka on karu ja
kirkasvetinen järvi, missä näkösyvyys yltää aina 10 metriin saakka. Vesistö
kuuluu luontotyypiltään niukkaravinteisiin, runsaasti pohjaversiokasvillisuutta
sisältäviin järviin, ja se on tämän tyypin edustavimpia kohteita koko Suomessa.
Kuorinka
on
otettu
luontodirektiivin
perusteella
Natura
2000
–
suojeluverkostoon (SCI -alue). Suojelu kohdistuu hiekkamaiden niukkamineraaliset niukkaravinteiset vedet (Littorelletalia uniflorae) –luontotyyppiin.
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Suojeluohjelman kohteet
Jaamankankaan alueen suot (SSO070191)
Jaamankankaan suoalueet kuuluvat soiden suojelun perusohjelmaan. Kaavaalueelle sijoittuvat Nuottilammen eteläosa, jonka pinta-ala on 7.5 ha.

4.4

Arvokkaat harjuluontokohteet
Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen eli POSKIprojekti oli käynnissä Joensuun seudulla v. 2000–2002. Suunnittelualueella
Poski-luokiteltuja kohteita ovat:
-

Koukkelonvaara, pinta-ala 241,5 ha (MU geo/har-3)
Kalikkavaara, pinta-ala 193,7 ha (
Nuottilampi-Harinjärvi, pinta-ala 27,3 ha

Nämä harjualueet on arvotettu maakunnallisesti arvokkaiksi kohteiksi, joilla
maa-aineslain 3§:n kannalta annetun luokituksen (MaL-luokitus) mukaan ei
sallita maa-ainesten ottoa, jolla on hyvin merkittäviä tai merkittäviä luonto- ja
maisematekijöitä, pohjavedenottamo, tai suuri tai kohtalainen vahingollisten
muutosten mahdollisuus.
4.5

Muut arvokkaat luontokohteet
Kononovininkaivanto
Pinta-ala: 3.3 ha
Arvoluokka: kansallisesti arvokas
Lettokasvillisuutta ja vaateliaita lajeja. Kohde on pääosin suojeltu.
Nuottilampi
pinta-ala: 14.9 ha
Arvoluokka: kansallisesti arvokas
Pienvesikohde.
Toivalan suo ja lehto
Pinta-ala: 1,8 ha
Arvoluokka: seudullisesti arvokas
Uhanalaiset luontotyypit: lehtokorvet (VU), tuoreet keskiravinteiset lehdot
(VU) ja kosteat keskiravinteiset lehdot (NT)
Toivalan suon ja lehdon jakaa voimalinja ja loma-asunnoille menevä tie. Kohteen kasvillisuus on kosteaa suurruoholehtoa, tuoretta lehtoa ja lehtokorpea.
Lehtokorpiosalla kasvillisuudessa ilmenee pohjavesivaikutus. Siellä täällä on
pieniä puroja ja tihkupintaa. Pohjakerroksessa on paikoin palmusammalta ja
okarahkasammalta. Korpiosa sijoittuu voimalinjan ja tien väliin. Voimalinjan
jälkeen lounaan suuntaan kasvillisuus on tuoretta lehtoa ja lehtomaista kangasta.
Puuston monipuolinen, ja se koostuu männystä, raidasta, tuomesta, koivusta,
kuusesta, haavasta, terva- ja harmaalepästä. Kohteen lajistoon kuuluvat mm.
hiirenporras, korpi-imarre, metsäimarre, metsäalvejuuri, kevätleinikki, lehtokorte, metsäkorte, oravanmarja, vadelma, metsätähti, käenkaali, sudenmar-
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ja, suokeltto, lillukka, kielo, huopaohdake, rentukka, ojakellukka, kultapiisku,
sormisara sekä metsäkastikka. Edustava luontokohde.
Kohteella on metsälain § 10 mukaisia metsien monimuotoisuuden kannalta
erityisen tärkeitä elinympäristöjä.

Kuva 26.

Toivalan suo ja lehto.

Tatjanan lehto
Pinta-ala: 0,3 ha
Arvoluokka: paikallisesti arvokas
Uhanalaiset luontotyypit: Kuivat keskiravinteiset lehdot (EN)
Lehto on pienialainen puolukka-lillukkatyypin kuiva lehto. Puusto koostuu järeästä männystä, koivusta ja haavasta. Pensaskerroksessa on metsäruusu,
kataja, haapa ja tuomi. Aluskasvillisuutta luonnehtivat metsäalvejuuri, metsätähti, oravanmarja, käenkaali, kielo, mansikka, puolukka, lillukka, ahomatara
ja kevätpiippo. Pohjakerroksen lajistoon kuuluvat mm. seinäsammal ja metsäliekosammal.
Kohteella on metsälain § 10 mukainen metsien monimuotoisuuden kannalta
erityisen tärkeä elinympäristö.
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Tatjanan lehto.

Tatjanan puronvarsilehdot
Pinta-ala: 0,6 ha
Arvoluokka: paikallisesti arvokas
Uhanalaiset luontotyypit: Havumetsävyöhykkeen
kangasmaiden purot (VU), tuoreet keskiravinteiset lehdot (VU) ja kosteat
keskiravinteiset lehdot (NT)
Tatjanan puro saa vetensä Saareksenmaan, Pärtylän ja Matomajan alueelta.
Huomattava osa purosta on kaivettua pelto-ojaa. Sen varressa on kahdella
kohtaa puronvarsilehtoa. Läntinen lehto on 0,3 ha ja itäinen 0,6 ha.
Läntinen lehto on lehtipuuvaltainen. Kasvillisuus on tuoretta lehtoa ja saniaislehtoa. Kasvillisuus ei ole erityisen edustava ja luonnon tilaa heikentää asunnoille menevä tie. Yleisimmät kenttäkerroksen lajit ovat hiirenporras, korpiimarre, metsäalvejuuri, käenkaali, oravanmarja ja metsätähti.
Itäinen puronvarsilehto on kuusivaltainen. Varttuva puusto on väljennetty.
Tuoreen lehdon kasvillisuutta luonnehtivat hiirenporras, metsäimarre, korpiimarre, metsäalvejuuri, käenkaali, nurmilauha, metsäkastikka, karhunputki,
kielo, rentukka, metsäkorte, oravanmarja, metsätähti ja sudenmarja. Hippiäisellä on reviiri alueella.
Kohteella on metsälain § 10 mukainen metsien monimuotoisuuden kannalta
erityisen tärkeä elinympäristö.
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Tatjanan itäinen puronvarsilehto.

Matomajan vanhan laidunmetsä
Pinta-ala: 2,4 ha
Arvoluokka: paikallisesti arvokas
Uhanalaiset luontotyypit: Keski-ikäiset lehtipuuvaltaiset lehtomaiset kankaat
(EN) ja tuoreet keskiravinteiset lehdot (VU)
Matomajan metsä on vanha laidunmetsä, jossa valtapuuna on koivu. Koivujen
joukossa on hieman tuomea, pihlajaa ja haapaa. Paikoin on järeää vanhaa
koivua, koivupökkelöitä ja riukulahopuuta. Pensaskerros on tiheä. Kasvillisuus on tuoretta lehto ja heinämäistä lehtomaista kangasta. Paikoin kasvillisuus saa kuivan lehdon piirteitä. Aluskasvillisuutta luonnehtivat mm. oravanmarja, hiirenporras, metsäalvejuuri, käenkaali, ahomansikka, ojakellukka, aitovirna, lillukka, karhunputki, kultapiisku, särmäkuisma, puna-ailakki, ahomatara, mustikka, tuoksusimake, metsäkastikka ja nurmilauha. Vaateliasta lehtolajistoa edustaa tesma. Linnustoon kuuluvat mm. pajulintu, peippo ja talitiainen.
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Matomajan vanhalaidun metsä.

Mustalammen puro
Pinta-ala: 1,7 ha
Arvoluokka: paikallisesti arvokas
Uhanalaiset luontotyypit: Havumetsävyöhykkeen
kangasmaiden purot (VU) ja tuoreet keskiravinteiset lehdot (VU)
Mustalampi laskee vetensä Honkalampeen. Laskupuro on luonnontilainen.
Laskupuron alkupää sijoittuu kaava-alueelle. Alajuoksulla kasvillisuus on lehtoa ja luhtaa sekä tulva-alaista pajukkoa. Uhanalaisen sirittäjän reviiri ulottui
alajuoksulle. Keskijuoksulla puronvarressa on kapeasti lehtoa ja yläosalla puronvarren kasvillisuus karuuntuu enemmän kankaaksi.
Kohteella on metsälain § 10 mukainen metsien monimuotoisuuden kannalta
erityisen tärkeä elinympäristö.
Honkavaaran metsä
Pinta-ala: 2,4 ha
Arvoluokka: paikallisesti arvokas
Uhanalaiset luontotyypit: tuoreet keskiravinteiset lehdot (VU)
Honkavaaran metsä sijaitsee Honkavaaran koillisrinteellä. Metsä on koivuvaltainen. Alueen kasvillisuus on tuoretta lehtoa ja paikoin on heinästä lehtomaista kangasta. Myös piirteitä kuivasta lehdosta on havaittavissa kohteen
pohjoisosan kallion kohdalla. Kohteen kasvistoon kuuluvat mm. seuraavat lajit: metsäkastikka, vadelma, käenkaali, ojakellukka, oravanmarja, sudenmarja, lillukka, karhunputki, kielo, nuokkuhelmikkä, kevätpiippo, aho-orvokki,
nurmilauha, sormisara, puna-ailakki, aitovirna, metsäimarre, metsätähti, hiirenporras, korpi-imarre ja mustikka. Puusto on nuorta ja varttuvaa.
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Honkavaaran metsä on koivuvaltaista.

Paha-Särjen lehto
Pinta-ala: 0,2 ha
Arvoluokka: paikallisesti arvokas
Uhanalaiset luontotyypit: Havumetsävyöhykkeen
kangasmaiden purot (VU) ja tuoreet keskiravinteiset lehdot (VU)
Paha-Särjen lammen laskupuronvarressa on pienialaisesti lehtoa. Puronuoma
on luonnontilainen. Tuoreen lehdon kasvillisuutta luonnehtivat hiirenporras,
metsäimarre, metsäalvejuuri, korpi-imarre, käenkaali, oravanmarja, sudenmarja ja metsäkastikka. Puusto muodostavat kuusi, koivu, harmaaleppä, raita
ja tuomi. Hieman ylempänä purorinteellä kasvillisuus muuttuu lehtomaiseksi
ja tuoreeksi kankaaksi. Kohteella on metsälain § 10 mukainen metsien monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä elinympäristö.
Ranilanlampi ja Likalampi
Pinta-ala: 5,3 ha
Arvoluokka: paikallisesti arvokas
Uhanalaiset luontotyypit: Minerotrofiset lyhytkorsinevat (VU, Etelä-Suomi) ja
isovarpurämeet (NT, Etelä-Suomi)
Ranilanlampi ja Likalampi ovat alle 1 hehtaarin kokoisia pieniä lampia, joiden
ranta on suota. Rantasuot ovat luonnontilaista isovarpurämettä ja lyhytkorsinevaa, jonka kenttäkerroksessa kasvavat mm. tupasvilla, rahkasara ja tupasluikka.
Lehtolampi
Pinta-ala: 4,6 ha
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Arvoluokka: paikallisesti arvokas
Uhanalaiset luontotyypit: Minerotrofiset lyhytkorsinevat (VU, Etelä-Suomi) ja
isovarpurämeet (NT, Etelä-Suomi)
Lehtolampi (0,4 ha) on alle 1 hehtaarin kokoinen suppalampi, jonka eteläpuolella on luonnontilainen lyhytkorsinevainen ja isovarpurämeinen suppasuo.
Lehtolampi on paikallisesti arvokas pienvesi.
Kohteella on metsälain § 10mukainen metsien monimuotoisuuden kannalta
erityisen tärkeä elinympäristö (alle 0,5 hehtaarin suuruisen lammen välitön
lähiympäristö).

Kuva 31.

Lehtolampi.

Kalinkanlahden suo
Pinta-ala: 9,4 ha
Arvoluokka: paikallisesti arvokas
Uhanalaiset luontotyypit: Isovarpurämeet NT (Etelä-Suomi)
Kalinkanlahden suo on luonnontilainen isovarpuräme. Kohteeseen kuuluu
myös Häränsilmä, joka on pienalainen suppalampi. Sen pinta-ala on noin 0,4
ha. Suolla viihtyy mm. metso.
Kohteella on metsälain § 10 mukainen metsien monimuotoisuuden kannalta
erityisen tärkeä elinympäristö (alle 0,5 hehtaarin suuruisen lammen välitön
lähiympäristö).
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Arvokkaat luontokohteet

MAISEMANSUOJELULLISESTI ARVOKKAAT ALUEET
Luonnonmaisemaltaan arvokkaat alueet keskittyvät harjualueelle. Keskeiset
harjumaiseman arvokkaimmat luonnonmaisemat sijoittuvat NuottilammenHarinjärven, Koukkelonvaaran ja Kalikkavaaran alueille sekä Matkalammen
etelärannalle. Nämä kohteet erottuvat maisemasta selvästi.
Alueen merkittävimmät kulttuurimaisema-alueet sijoittuvat kaava-alueen eteläosalle, missä laajin peltomaisema on Kuorinkan koillisrannalla. Tälle alueelle
sijoittuvat Kuorinka, Uudispiha, Patsonlammen, Konnuntalo ja Kankaala nimiset talot. Peltomaisema avautuu valtatielle.
Myös Kuorinkan rantaan ulottuva Suorannan peltoalue on varsin laaja. Muut
maisemallisesti arvokkaat kulttuurimaisemat ovat Pärttylän, Saareksenmaan
ja Sirnihtän maisemat.
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Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena, tavoitevuotena pidetään vuotta
2030. Työssä peilataan suunnittelualueen suhdetta Ylämyllyn taajamaan ja
toisaalta Käsämän kylään mm. palveluiden osalta. Ylämyllyn lampien
osayleiskaava ohjaa rakentamista kyläalueella ja ranta-alueilla, sekä ohjaa
suunnittelua tiivistyvillä kyläalueilla.
Tavoitteet on muodostettu osayleiskaavaa varten kerätyn perusselvitysaineiston, tehtyjen suunnitelmien ja erillisselvityksien ja niiden analysointien sekä
osallistuvan suunnittelun kautta saatujen palautteiden perusteella. Odotettavissa olevien vaikutusten arviointi tapahtuu asiantuntijoiden, viranomaisten,
maanomistajien, asukkaiden ja suunnittelijoiden kanssa yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa.
Perusselvityksiä on koottu mm. suunnittelutilanteesta, maanomistuksesta,
väestöstä ja työpaikoista, maankäytöstä, liikenteestä, yhdyskuntatekniikasta,
kulttuuriympäristöstä, ympäristön häiriötekijöistä sekä luonnonympäristöstä.
Asukas- ja viranomaispalautteita on saatu mm. seuraavista aineistoista:
 Viranomaisneuvottelu
 Työn aikana saadut muut palautteet
 Osallisten informaatiotilaisuus
6.2

Tavoitteellinen kylärakenne
Osayleiskaava-alueen vakituinen asutus on rakentunut pääosin vt.9:n läheisyyteen Kuoringan ja Honkavaaran kyläalueille. Joensuu-Kuopio tien läheisyys
on vaikuttanut siihen, että alueelle on viimevuosina rakentunut hajaasutusmaista rakentamista. Alueelta on hyvät yhteyden Joensuuhun. Vapaaajan asutus on keskittynyt Kuorinka-järven ja lampien ranta-alueille.
Kaavoitettavana oleva alue käsittää Ylämyllyn taajaman ja Käsämän kylän
väliin jäävän alueen ja siihen sisältyy rantaa Nuottilammen, Sompalammen,
Matkalammen, Harinjärven, Kalikkalammen, Myllylammen, Pahakalan ja
Kuoringan alueilta. Palvelut haetaan pääasiassa Ylämyllyn keskustasta, kaava-alueelle ei sijoitu varsinaista palvelualuetta. Tihein asutus keskittyy kyläalueille.
Ranta-alueet on pääosin mitoitettu ja rakennuspaikat osoitettu aiemmissa
kaava-vaiheissa. Tällä kaavalla pyritään päivittämään muutokset, joita rantarakennuspaikoilla on tapahtunut edellisten kaavojen laatimisten jälkeen.
Yleiskaavalla pyritään ohjaamaan rakentamista luonnonolojen ja yhdyskuntatekniikan puolesta parhaiten rakentamiseen soveltuville alueille. Kyläalueita
pyritään tiivistämään, maa- ja metsätalouden toimintaedellytykset pyritään
turvaamaan ja yhtenäiset peltoalueet pyritään säilyttämään maatalousalueina
ja jättämään ne rakentamisen ulkopuolelle. Kaavalla pyritään myös siihen, että maanomistajia kohdellaan tasapuolisesti rakennusoikeuksien jakamisessa.
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Maankäyttöä koskevia yleisiä tavoitteita
Asunto- ja loma-asunto alueet


Olemassa olevaa tonttivarantoa hyödynnetään. Selvitetään, onko olevan
rakenteen sisältä löydettävissä kaavan tiivistämis- tai käyttötarkoituksen
muuttamismahdollisuuksia.
Olevilla asuinalueilla täydennetään olemassa olevaa rakennetta. Yhdyskuntarakenteen puolesta ensisijaiset laajenemissuunnat ovat kyläalueiden
reunavyöhykkeet.
Asuinalueiksi osoitetaan maiseman, rakennettavuuden ja sijainnin puolesta
hyviä alueita. Tavoitteena on tarjota rakentajille houkuttelevia ja kilpailukykyisiä rakennuspaikkoja.
Yhtenäisten viljeltyjen peltoalueiden osoittamista asumiseen pyritään välttämään.
Vuonna 2000 tehty kantatilatarkastelu päivitetään.
Ranta-alueiden rakentamisoikeus tarkistetaan tila- ja rakennuspaikkakohtaisesti.







Työpaikka-alueet


Kaava-alueelle ei sijoitu työpaikka-alueita, eikä uusille työpaikka-alueille
ole ilmennyt tarvetta.

Palvelualueet


Uusiin julkisiin palveluvarauksiin ei ole tarvetta.

Virkistysalueet




Virkistysalueiden osalta säilytetään ja täydennetään olemassa olevaa viheralueiden verkostoa sekä ulkoilureitistöä.
Venevalkamat ja uimarannat otetaan huomioon kaavassa.
Erityisiä laajenemispaineita ei virkistysalueille ole.

Maa- ja metsätalous



Osayleiskaavalla ei rajoiteta tarpeettomasti maa- ja metsätalouden toimintaedellytyksiä.
Yhtenäiset hyvät peltoalueet pyritään säilyttämään maatalousalueina.

Liikenne ja liikennealueet





Uusi asutus pyritään sijoittamaan siten, että liikenne toimii olevia teitä,
liittymiä ja alikulkuja hyödyntäen.
VT 9:n ja rautatien meluhaitat otetaan huomioon maankäyttöratkaisuissa.
Kaava-alueelle luodaan toimiva ja turvallinen kevyen liikenteen verkko.
Liikennealueilla mahdollistetaan kaavallisesti liikenneturvallisuuteen liittyvät parannukset.

Yhdyskuntatekniikka ja sen aluevaraukset



Olemassa olevat erityistoimintojen ja yhdyskuntatekniikan alueet säilytetään nykyisessä laajuudessaan.
Uudet rakentamisalueet pyritään sijoittamaan olevaa kunnallistekniikkaa
hyödyntäen ja kunnallisteknisen rakentamisen kannalta kustannustehokkaasti.
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Jätehuollon kehittäminen perustuu kunnallisiin ja seudullisiin ratkaisuihin.

Luonnon- ja maisemansuojelu



Maankäytön ratkaisuissa huomioidaan alueen luonnon sekä maiseman erityispiirteet ja suojeluarvot. Lähtökohtana on alueelle tehty erillinen luontoja maisemaselvitys sekä aikaisemmin tehdyt selvitykset
Luontoselvityksessä todettujen paikallisesti merkittävien luontokohteiden
maankäyttösuosituksia pyritään huomioimaan kaavaratkaisussa.

Rakennussuojelu, muinaismuistot



6.4

Maankäyttöratkaisujen suunnittelussa lähtökohtana on olemassa olevan
käyttökelpoisen rakennuskannan hyödyntäminen.
Alueen rakennuskulttuuria ja muuta historiallista perintöä on pyrkimys säilyttää kaavallisin keinoin. Edustavimmat rakennuskohteet osoitetaan tarpeellisin merkinnöin.

Kyläalueiden kehittämistavoitteita
Taaja-asutusta koskevat tavoitteet ja mitoitusperiaatteet
Kaava-aluetta kehitetään kyläalueita maltillisesti tiivistämällä ja laajoja peltoalueita säilyttäen. Uutta rakentamista pyritään ohjaamaan kyläalueiden reuna-alueille. Kaavalla turvataan myös virkistysalueiden riittävyys ja niiden kehittäminen.

6.5

Ranta-alueiden tavoitteet
Ranta-alueilla on tavoitteena osoittaa Käsämän ja Ylämyllyn osayleiskaavoissa
olevat rantarakennuspaikat, sekä korjata virheet, jotka aiemmissa kaavatöissä on mahdollisesti jäänyt kaavoihin. Lisäksi tutkitaan tarpeet käyttötarkoituksen muutoksille.

7

MITOITUSPERUSTEET

7.1

Ranta-alueen mitoitusnormit
Kaava-alueen toteutuneet rakennusmäärät ovat ranta-alueilla erittäin suuret.
Kaava-alueelle on määritelty mitoitusluvut aiemman kaavoituksen yhteydessä
(Ylämyllyn osayleiskaavassa ja Käsämän osayleiskaavassa), minkä perusteella
rakennusoikeudet kullekin kantatilalle on osoitettu. Mitoituslukuun on vaikuttanut mm. rannan rakennettavuus, luonto-arvot ja sijoittuminen muuhun rakenteeseen. Mitoituslukuna on käytetty 5 rakennuspaikkaa/muunnettu rantakilometri.
Rakennuspaikkojen lukumäärää laskettaessa mitoitusnormina käytetään pääsääntöisesti "rakennuspaikkojen lukumäärä/muunnettu rantakilometri". Alle
20 ha saarilla mitoitus voi perustua myös "maapinta-alaan / rakennuspaikka".
Rakennusoikeutta laskettaessa käytetään seuraavia normeja:
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A. Mannerrannat: 6 - 3 loma-as./muun. rantakilometri
B. Alle 20 ha:n saarilla ja lammilla 1 loma-as/noin 3 ha:a kohden seuraavan
taulukon mukaisesti:
pinta-ala (ha)

1-5

5-8

8-11

11-14

rak.oik. (l-as)

1

2

3

4

14-17
5

17-20
6

Rakennusjärjestyksen mukaisesti Uuden rakennuspaikan pinta-alan on oltava
vähintään 5000 m². Alle 10 000 m²:n kokoiselle saarelle ei saa muodostaa
uutta rakennuspaikkaa. Rakennuspaikan rantaviivan pituuden tulee olla vähintään 50 metriä.
Saarten ja lampien rakennusoikeus jaetaan tilojen kesken rantaviivan suhteessa.
Em. mitoitusperusteita noudatetaan, jos omistusyksikön koko rakennusoikeus
osoitetaan omarantaisina rakennuspaikkoina. Jos rakennusoikeutta sijoitetaan
yhteisrantaisena, lomakylämäisenä rakentamisena, voidaan em. mitoitusperusteista poiketa.
Mitoitusnormia ei sovelleta kaavamaisesti. Mitoitusperusteiden vaihtelevat
alueittain tai vyöhykkeittäin alueiden kulutuskestävyyden ja palveluiden läheisyyden perusteella. Myös maisemalliset seikat huomioidaan.
7.2

Rantarakennusoikeuden laskentaperiaatteet

7.2.1

Muunnettu rantaviiva
Muunnettu rantaviiva lasketaan Etelä-Savon maakuntayhtymän kehittämän
laskentamallin mukaan. Laskentamalli pyrkii ottamaan huomioon kapeiden
niemien, lahtien, kannasten ja salmien kohdalla vastarannan ja luontotekijöiden rakentamistoiminnalle aiheuttamat rajoitukset. Riippuen vastarannan
läheisyydestä todellinen rantaviiva muunnetaan mitoitusrantaviivaksi laskentamallin mukaista kerrointa käyttäen (Kuva 33).

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Mikrokatu 1, PL 1199, 70211 Kuopio
Puh. 010 4090, fax 010 409 6601, www.fcg.fi

Y-tunnus 2474031-0
Kotipaikka Helsinki

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Kaavaselostus
Liperin kunta
Ylämyllyn Lampien
osayleiskaava

5.6.2018

44 (63)
P20903

Kuva 33.
Rantojen mittaus rakennusoikeutta laskettaessa, nk. EteläSavon laskentamallin mukainen periaate.

7.2.2

Kantatilaperiaate
Tilasta erotetut loma-asuntotontit, tilan alueelle myönnetyt loma-asuntojen
rakennusluvat sekä tilaan kuuluvat rannalla sijaitsevat loma-asunnot ja ympärivuotiset asunnot lasketaan käytetyksi rakennusoikeudeksi. Nämä osoitetaan
kaavassa rakentamisalueiksi. Käytettyyn rakentamisoikeuteen katsotaan kuuluvaksi rakennuslain rantakaavaa koskevien säännöksien voimaantulon vuonna 1969 tilasta rakentamista varten erotetut kiinteistöt. Kaavassa noudatetaan periaatetta, jossa jokaisella rakentamattomalla emätilalla, joka täyttää
rakennusjärjestyksen rakennuspaikalle asetetut vaatimukset, on rakennusoikeus vähintään yhteen rakennuspaikkaan.Mikäli kantatila on käyttänyt rakennusoikeutta yli alueen suurimman mitoitusnormin, huomioidaan rakennusoikeuden käyttö kantatilalla myös ennen vuotta 1969, jotta kantatilan rantaviivasta jäisi vähintään 50 % rakentamattomaksi.
Samalle maanomistajalle kuuluvia alueita käsitellään yhtenä yksikkönä, jota
rakennusoikeuslaskelma koskee. Maanomistusyksikön sisällä loma-asuntojen
sijoittamista ei ole sidottu kiinteistöyksiköihin. Samalle maanomistajalle kuuluvilla alueilla rakennusoikeutta voidaan siirtää saarista mantereelle ja alueelta toiselle.
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Kohtuullisuusperiaate
Mitoituslaskelmaa tulee pyrkiä noudattamaan maanomistajien tasapuolisen
kohtelun turvaamiseksi mahdollisimman tarkasti. Mikäli kuitenkin ranta soveltuu erityisen hyvin tai huonosti rakentamiseen tai on olemassa muu erityinen
syy, voidaan kohtuullisuustekijät huomioon ottaen rakennusoikeuden määrää
lisätä tai vähentää.

7.2.4

Vesijättömaa
Vesijätön rakennusoikeus kuuluu pääsääntöisesti taustamaan omistajalle lukuun ottamatta alueita, joiden vesijättömaalle on jo rakennettu tai alue soveltuu rakentamiseen.
Alaville vesijättöalueille ei tulisi pääsääntöisesti osoittaa uutta rakentamista.

7.2.5

Rakentamisen mitoitus
Osayleiskaava-alueella ranta-alueille on määritelty mitoitusluvut, jotka perustuvat aiemmissa kaavoissa tehtyihin laskelmiin.
Sekä Ylämyllyn osayleiskaavassa että Käsämän osayleiskaavassa koko alueille
on mitoituslukuna käytetty 5 rakennuspaikkaa/mitoitusrantakilometri. Tässä
kaavatyössä mitoitusta ei ole muutettu.

7.3

Haja-rakentamisen mitoitusperiaatteet
Haja-rakentaminen
Kaava-alue sijoittuu Ylämyllyn palveluiden läheisyyteen. Alueelle on muodostunut viimevuosina melko paljon uutta rakennuskantaa. Uuden hajarakentamisen ohjaamiseksi kaavassa on ohjattu sallittavaa hajarakentamisen määrää
eri alueille. Haja-asutuksen määrä vaihtelee M-2 -, M-1, AP/res –alueilla.
Näille alueille on määritelty emätilakohtaiset rakennuspaikkojen mitoitusmäärät huomioiden niiden sijainti yhdyskuntarakenteessa. Mitoituksen tavoitteena
on, että suurin osa uusista rakennuspaikoista sijoittuisi kylämäisille alueille.
Kaavan laatimisen yhteydessä ei ole tehty koko alueen kattavaa emätilatarkastelua. Varsinainen emätilatarkastelu toteutetaan maanomistaja-kohtaisesti
viimeistään maanomistajan hakiessa lupaa rakennushankkeelleen.
Emätilatarkastelun poikkileikkausajankohta on vuosi 1969. Tätä ajankohtaa
on perusteltua käyttää rakennuspaikkoja määritellessä, koska Liperin kunnassa on muissakin kaavoissa sama ajankohta. Emätilakohtaisen rakennusoikeuden määrä on riippuvainen emätilan v. 1959 pinta-alasta (ha) kullakin kaavan
aluevaraus-merkinnän alueella, aluevarausmerkinnän mukaisesta mitoitusluokasta ja emätilalle 1969 jälkeen muodostettujen rakennuspaikkojen määrästä.
Vuonna 1969 tai sen jälkeen emätilasta lohkotut rakennuspaikat vähentävät
tällöin emätilan laskennallista rakennusoikeutta. Emätilasta lohkotut lomaasuntojen rakennuspaikat eivät vähennä emätilan rakennusoikeutta. Emätilan
ml. siitä vuonna 1969 tai sen jälkeen lohkottujen kiinteistöjen rakennusoikeus
on pinta-alan mukainen % -osuus pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun
emätilan rakennuspaikkojen kokonaismäärästä kaavan kunkin aluevarausmerkinnän alueella. Vuonna 1969 tai sen jälkeen emätilasta lohkotulla kiin-
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teistöllä ei ole rakennusoikeutta, jos emätila on jo käyttänyt rakennusoikeutensa.
Ohjeellisessa mitoitustaulukossa esitetään emätilakohtaisesti muodostettavien
rakennuspaikkojen enimmäislukumäärät. Rakennuspaikan tulee sijaita kiinteistön edullisimmalla vyöhykkeellä. Alueiden edullisuusjärjestys on M-2
(edullisin), M-1 ja, AP/res (epäedullisin).
Emätilan koko (ha) ja sitä vastaava rakennuspaikkojen lukumäärä (kpl)

Vyöhyke

Emätilan järjestyksessä seuraavat uudet rakennuspaikat
(emätilan koko ha/paikka)
1. – 2.

3. – 6.

7. =>

Muodostettava pihapiiri/rakennuspaikan koko

M-2

1 ha

2,5 ha

3,5 ha

2000 m2/5000 m2

M-1

5 ha

5 ha

5 ha

2000 m2/5000 m2

AP/res

4 ha

8 ha

10 ha

rakennuspaikan pihapiiri 2000 m2
ja muodostettava silmälläpitäen
tuleva asemakaavoitus

Eli taulukkoa luetaan siten, että M-2 alueella 2 ensimmäistä tarvitsee 1 ha /
rakennuspaikka. Seuraavat 4 (3 - 6) 2,5 ha / rakennuspaikka ja 7 eteenpäin
aina 3,5 ha / rakennuspaikka.
esim.
30
ha
emätilalle
M-2
alueella
saa
rakentaa
11
(1+1+2,5+2,5+2,5+2,5+2,5 +3,5 + 3,5 + 3,5 + 3,5 +3,5 = 29,5 ha) rakennuspaikkaa ja M alueelle 6 (5+5+5+5+5+5 = 30 ha) rakennuspaikka.
M-2 Kylämäiset alueet
Haja-asutukselle soveliaimmat alueet on osoitettu merkinnällä M-2. Näille alueille rakentaminen on jo keskittynyt ja alueet on liitetty tai liitettävissä viemäriverkostoon. Uusi rakentaminen toivotaan hajarakentamisen keskittyvän.
Osoitettuja alueita ovat Honkavaarantien ja Kuoringantien ympäristöt sekä
Matkalammen itäpuoli. Näillä alueilla mitoitus (emätilan rakennuspaikkojen
lukumäärä) on muita alueita korkeampi. Uusien rakennuspaikkojen määrä ja
ajoitus kullakin kylämäisellä alueella on riippuvainen kunkin alueen maanomistusoloista, aiemmasta rakentumisesta ja rakentamisen kysynnästä. M-2
alueille rakentaminen edellyttää lupaharkintaa, jonka perustana on kulloinkin
Liperin kaupungissa voimassa olevat hajarakentamisen mitoitusperiaatteet.
Taajempia alueita määriteltäessä on tarkasteltu olemassa olevaa asutusta,
palvelujen sijoittumista, vesiosuuskuntien verkostojen rakentamista, maisemaan, rakennettuun ympäristöön ja luontoon liittyviä arvoja, maaseudun
elinkeinojen harjoittamisen kannalta tärkeitä alueita, tiestöä, joukkoliikennettä, kevyen liikenteen reittejä ja alueen maaston sopivuutta rakentamiseen.
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Maanomistajien toiveet kylämäisistä alueista ja/tai korkeammasta mitoituksesta on huomioitu niiltä osin kuin ne ovat kaavan tavoitteiden ja suunnitteluperiaatteiden mukaisia.
M-2 -alueet on osoitettu seuraavien periaatteiden mukaan:
- Alue tukeutuu olemassa olevaan asutukseen.
- Alue sijaitsee alle 3 km:n etäisyydellä alakoulusta ja kevyen liikenteen
kulkureitti sinne on turvallinen.
- Alue on jo liitetty keskitettyyn jätevesiverkostoon tai sen arvioidaan
toteutuvan v. 2020 mennessä
- Alue ei sisällä laajempia maatalouden harjoittamisen tai maiseman
kannalta tärkeitä pelto- ja muita alueita.
- Alueen maaperä, maasto ja pinnanmuodot ovat yleisesti rakentamiseen sopivia. Alueella ei ole esim. laajempia soita tai pohjoisrinteitä.
- Alueella ei ole luonnonsuojelualueita tai laajempia muita arvokkaita
luontokohteita. Alue ei ole yhtenäistä metsäaluetta eivätkä yhteydet
arvokkaiden luontokohteiden tai metsäalueiden välillä ole vaarassa
katketa.
- Alueella on turvalliset kevyen liikenteen liikkumismahdollisuudet
- Alueelle on olemassa olevat kylä- tai tonttitieliittymät valta-, kanta- tai
seututieltä. Lisääntyvän asutuksen ei arvioida aiheuttavan erityistä
tarvetta alueen yleisen tiestön parantamiseen tai tielinjausten muuttamiseen.
Työpaikka-alueet
Kaava-alueelle ei sijoitu uusia työpaikka-alueita.

8

OSAYLEISKAAVA JA SEN PERUSTELUT

8.1

Aluevarausten pääperustelut
8.1.1

Yleistä
Ylämyllyn lampien osayleiskaava-alue käsittää n. 1700 ha, joka muodostuu
Ylämyllyn taajaman ja Käsämän kylän väliin jäävästä alueesta, ja johon sisältyy rantaa Nuottilammen, Sompalammen, Matkalammen, Harinjärven, Kalikkalammen, Myllylammen, Pahakalan ja Kuoringan alueilta.
Oikeusvaikutteisella osayleiskaavalla muutetaan osaltaan v. 2004 hyväksyttyä
Käsämän osayleiskaavaa ja v. 1999 Ylämyllyn hyväksyttyä osayleiskaavaa, ja
laaditaan kaava näiden välisille alueille.
Osayleiskaavassa esitetään alueen tavoitteellinen yleispiirteinen maankäyttö
vuonna 2030. Kaavalla ohjataan kyläalueiden ja ranta-alueiden rakentamista,
sekä ohjataan kyläalueiden tiiviimpää suunnittelua. Kaavassa osoitetaan kyläalueiden laajenemissuuntia ja asemakaavoituksen pohjalta tiivistettäviä alueita. Rantojen osalta määritellään rakentamisoikeus tila- ja rakennuspaikkakohtaisesti. Ranta-alueilla osayleiskaavaa on tarkoitus käyttää rakennusluvan
myöntämisen perusteena MRL 72 § mukaan.
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Osayleiskaavalla tarkastellaan kaava-alueen maankäyttöä kokonaisuutena ja
luodaan kehittämispuitteet asemakaavoitettaville alueille. Yleiskaava on laadittu melko yleispiirteiseksi, jolloin asemakaavavaiheessa maankäyttö tarkentuu.
8.1.2

Asuntoalueet
AP/1

Pientalovaltainen asuntoalue

Alue on tarkoitettu ympärivuotisten asuntojen rakentamiseen. Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden enintään kaksiasuintoisen asuinrakennuksen lisäksi
saunan ja tarvittavia talousrakennuksia. Rakennuspaikan rakennusoikeus on
enintään 400 k-m². Olevilla, alle 5 000 m² rakennuspaikoilla rakennusoikeus
on enintään 8 % rakennuspaikan pinta-alasta. Numero kauttaviivan jälkeen
osoittaa rakennuspaikkojen enimmäismäärän alueella.
Vakituiseen asumiseen tarkoitetut pientaloalueet rantavyöhykkeellä on osoitettu AP merkinnällä. Uusien rakennuspaikkojen rakennusluvat voidaan myöntää yleiskaavan perusteella. Uusia AP -merkinnällä osoitettuja rakennuspaikkoja on kaavassa 12 kpl.
AP-1

Pientalovaltainen asuntoalue

Alue on tarkoitettu ympärivuotisten asuntojen rakentamiseen. Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden enintään kaksiasuintoisen asuinrakennuksen lisäksi
saunan ja tarvittavia talousrakennuksia. Rakennuspaikan rakennusoikeus on
enintään 500 k-m². Olevilla, alle 5 000 m² rakennuspaikoilla rakennusoikeus
on enintään 10% rakennuspaikan pinta-alasta.
Merkinnällä on osoitettu asemakaavoitetun alueen ulkopuolella olemassa olevat asuinrakennuspaikat, jotka eivät ole rantavyöhykkeellä. Uusia AP-1 rakennuspaikkoja ei ole osoitettu.
AP-2

Pientalovaltainen asuntoalue

Alue on tarkoitettu ympärivuotisten asuntojen rakentamiseen. Rakennuspaikalle saa rakentaa asuinrakennuksen lisäksi saunarakennuksen ja talousrakennuksia.
Rakennuspaikan rakennusoikeus on enintään 400 k-m². Olevilla, alle 5 000
m² rakennuspaikoilla rakennusoikeus on enintään 8 % rakennuspaikan pintaalasta.
Rakennuspaikan ranta sekä vesi- ja rantakasvillisuus tulee säilyttää mahdollisimman luonnontilaisena. Kullekin rakennuspaikalle saadaan järjestää yksi
enintään 15 x 10 m:n vene- ja uimapaikka. Numero kauttaviivan jälkeen
osoittaa rakennuspaikkojen enimmäismäärän alueella.
Kuoringan ranta-alueella sijaitsevat uudet asuinrakennuspaikat on osoitettu
RA-2 merkinnällä. Uusien rakennuspaikkojen rakennusluvat voidaan myöntää
yleiskaavan perusteella. Uusia AP-2 rakennuspaikkoja on osoitettu 4 kpl:tta.
AP/res Reservialue.
Alueen laajempi toteuttaminen vaatii asemakaavan.
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Merkinnällä on osoitettu alue kaava-alueen itäosassa, Sompalammen ja Nuottilammen välisellä alueella, joka tukeutuu palvelujen ja liikenneyhteyksien
puolesta Ylämyllyn taajamaan.
AM

Maatilan talouskeskuksen alue

Alue on tarkoitettu maatilojen talouskeskuksen alueeksi. Alueelle saa sijoittaa
maataloutta ja siihen soveltuvia elinkeinoja palvelevaa rakentamista asuin-,
tuotanto- ja talousrakennuksineen. Talouskeskuksen yhteyteen saa sijoittaa
kaksi enintään 1½-kerroksista asuinrakennusta sekä rantavyöhykkeellä rantasaunan.
Maatilan talouskeskukset sekä rannalla että rantavyöhykkeen ulkopuolella on
osoitettu AM-alueiksi.
RA Loma-asuntoalue
Alue on tarkoitettu omarantaisten loma-asuntojen rakentamiseen. Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden enintään kaksikerroksisen ja enintään kaksiasuntoisen loma-asuinrakennuksen sekä saunan ja tarvittavia talousrakennuksia.
Rakennuspaikan rakennusoikeus on enintään 400 k-m2. Olevilla, alle 5 000
m² rakennuspaikoilla rakennusoikeus on enintään 8% rakennuspaikan pintaalasta.
Numero kauttaviivan jälkeen osoittaa rakennuspaikkojen enimmäismäärän
alueella.
Ei omarantainen loma-asuntoryhmä Matkalammin rannalla on osoitettu RAalueeksi.
RA-1 Loma-asuntoalue
Alue on tarkoitettu omarantaisten loma-asuntojen rakentamiseen. Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden enintään kaksikerroksisen ja enintään kaksiasuntoisen loma-asuinrakennuksen sekä saunan ja tarvittavia talousrakennuksia.
Rakennuspaikan rakennusoikeus on enintään 400 k-m2. Olevilla, alle 5 000
m² rakennuspaikoilla rakennusoikeus on enintään 8% rakennuspaikan pintaalasta.
Numero kauttaviivan jälkeen osoittaa rakennuspaikkojen enimmäismäärän
alueella.
Lampien ranta-alueella sijaitsevat olevat loma-asuntojen rakennuspaikat on
osoitettu RA-1 merkinnällä. Rakennuspaikkojen rakennusluvat voidaan myöntää yleiskaavan perusteella.
RA-2 Loma-asuntoalue
Alue on tarkoitettu omarantaisten loma-asuntojen rakentamiseen. Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden enintään kaksikerroksisen ja enintään kaksiasuntoisen loma-asuinrakennuksen sekä saunan ja tarvittavia talousrakennuksia.
Rakennuspaikan rakennusoikeus on enintään 400 k-m2. Olevilla, alle 5 000
m² rakennuspaikoilla rakennusoikeus on enintään 8% rakennuspaikan pintaalasta.
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Rakennuspaikan ranta sekä vesi- ja rantakasvillisuus tulee säilyttää mahdollisimman luonnontilaisena. Kullekin rakennuspaikalle saadaan järjestää yksi
enintään 15 x 10 m:n vene- ja uimapaikka.
Numero kauttaviivan jälkeen osoittaa rakennuspaikkojen enimmäismäärän
alueella.
Kuoringan ranta-alueella sijaitsevat uudet loma-asuntojen rakennuspaikat on
osoitettu RA-2 merkinnällä. Uima- ja venepaikan koko on rajoitettu, koska
Kuoringalla on pohjaruusukekasvillisuutta.
RM Matkailupalvelujen alue
Alueen tarkempi
asemakaavalla)

suunnittelu

tulee

tapahtua

asemakaavalla

(Ranta-

Matkailu- ja lomakyliä ja muut matkailua palvelevat alueet on osoitettu RMmerkinnällä. Matkalammella Vihurinniemessä oleva vuokramökkialue sekä entisen leirintäalueen alue Kuoringan rannalla on osoitettu RM-merkinnällä.
Rantarakentamisen osalta ainoat merkittävä muutos voimassa olevaan yleiskaavaan on Matkalammen länsirannalla, jossa on osoitettu 3 rakennuspaikkaa
olemassa oleville kiinteistöille. Rakennuspaikkojen osoittamisen ei katsota rikkovan maanomistajien tasapuolista kohtelua, koska kunta on ollut myötä vaikuttamassa kiinteistöjen syntyä ja alueen maanomistajat joutuisivat hyvin
eriarvoiseen asemaan jo alueelle rakennettujen kiinteistöjen omistajien kanssa.
Toinen merkittävä muutos on Vihurinnimen RM-alueen laajennus olemassa
olevien mökkien mukaisesti. Voimassa olevan kaavan rajaus olisi kohdellut
alueen rakennusten omistajia hyvin eriarvoisesti.
8.1.3

Virkistysalueet ja -reitit
VV Uimaranta
Sompalammen ja Honkalammen uimarannat on osoitettu tällä merkinnällä.
Ulkoilureitti
Lampialueen Kinttupolku-niminen reitti on osoitettu ulkoilureitiksi.
Ohjeellinen ulkoilureitti
Suunnittelualueen moottorikelkkareitit on osoitettu ohjeellisella merkinnällä.

8.1.4

Erityisalueet
EO Maa-ainesten ottoalue.
Soranottoluvan lakattua alue tulee maisemoida.
Seudullisesti merkittävä soran-/hiekanottoalue, joka sijaitsee Hovatta lammen ja Matkalammen välisellä alueella on osoitettu EO-merkinnällä voimassa olevien lupien mukaisesti.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Mikrokatu 1, PL 1199, 70211 Kuopio
Puh. 010 4090, fax 010 409 6601, www.fcg.fi

Y-tunnus 2474031-0
Kotipaikka Helsinki

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY
5.6.2018

Kaavaselostus
Liperin kunta
Ylämyllyn Lampien
osayleiskaava

51 (63)
P20903

EH Hautausmaa-alue
Myllylammen länsipuolella sijaitseva yksityinen hauta-alue on osoitettu EHmerkinnällä.
8.1.5

Kulttuuriympäristö
SM Muinaismuistokohde tai alue
Muinaismuistolain rauhoittama kiinteä muinaisjäännös. Muinaisjäännöksen
kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja
muu siihen kajoaminen on kielletty. Kaikista aluetta koskevista toimenpiteistä
ja suunnitelmista on neuvoteltava Museoviraston kanssa.
Muinaisjäännökset ovat maassa tai vedessä säilyneitä muistoja menneistä sukupolvista. Ne kertovat elämisestä, asumisesta, liikkumisesta, elinkeinojen ja
uskonnon harjoittamisesta sekä kuolleiden hautaamisesta.
SM merkinnällä on osoitettu Sompalampi, Suolampi, Tyrälahti, Harinjärvi,
Rokkapadanmäki, Mäkirinne, Kokkiniemi, Itkevänniemi A, Itkevänniemi B ja
Kukkoniemi. Tarkempi tieto kohteista ilmenee kohdasta 2.7.
Rakennuskohteet
SR/ ARVOKAS RAKENNUS TAI RAKENNUSRYHMA.
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.
Kaavassa on osoitettu arvokkaaksi rakennukseksi Konnuntalon (1) ja Saukkolan (2) vanhat aitat. Saukkolan varasto aitta on valmistunut 1700 – 1800 luvulla ja on hyvin säilynyt. Konnuntalon aitta on 1800-luvulta ja vielä kohtalaisessa kunnossa. Molemmat on katsottu paikallisesti arvokkaiksi mm. alkuperäisen ulkoasunsa perusteella.
Vuoden 2015 inventoinnissa (täydennetty 2017) ei ole noussut esille sellaisia
kohteita, jotka pitäisi osoittaa erillisellä merkinnällä. Kohteilla ja alueilla on
vain paikallista arvoa.

8.1.6

Luonnonympäristö
SL Luonnonsuojelualue
Alueella ei saa suorittaa sellaisia toimenpiteitä, jotka saattavat vaarantaa alueen suojeluarvot.
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Koukkelonvaaran, Nuottilammen, Kononovinkaivannon ja Sirkkulan luonnosuojelualueet on osoitettu SL-merkinnällä. Uutena alueena on osoitettu Toivalan suo.

nat Natura 2000 –verkostoon kuuluva tai ehdotettu alue
Kuorinka-järvi on Natura-aluetta ja osoitettu tällä merkinnällä.
pv-1 Tärkeä tai veden hankintaan soveltuva pohjavesialue.
Alueella on kielletty pohjaveden laatua ja määrää vaarantavat sekä maaperää
pilaavat toimenpiteet.
Lampialueella sijaitsevat pohjavesialueet on merkitty pv-1 -merkinnällä.
luo Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
Arvokkaat luontokohteet on osoitettu luo-merkinnällä. Näitä ovat Lehtolampi,
Kalinkanlahden suo, Raininlan lampi, Likan lampi, Honkavaaran metsä, Mustalammen puro, Pahan särjen lehto, Tatjanan lehto ja puro, Matomajan metsä.
sl Luonnonsuojelualue
sl-merkinnällä on osoitettu rautatien penkka-alueiden luonnonsuojelualueet,
jossa lajisto on harvinaista.
8.1.7

Muut alueet
M-1 Maa- ja metsätalousvaltainen alue
Alue on tarkoitettu maa- ja metsätalouden harjoittamiseen. Alueella sallitaan
maa- ja metsätalouteen liittyvä rakentaminen sekä haja-asutusmainen rakentaminen, jota tulee ensi-sijaisesti sijoittaa talouskeskuksen läheisyyteen ja
peltojen reuna-alueelle.
Alueella on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 43.2 § mukainen rakentamisrajoitus. Loma-asutusta tai pysyvää asutusta ei saa sijoittaa maankäyttöja rakennuslain 72 § mukaiselle rantavyöhykkeelle. Ranta-alueen rakennusoikeus on maanomistaja-kohtaisesti siirretty RA-1, RA-2, AP, AP-2 ja AM alueille.
Merkinnällä on osoitettu kaikki muiden aluevarausten ulkopuolelle jäävät
maa- ja metsätalousvaltaiset alueet.
M-2 Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolle sallitaan kylämäistä asutusta (Kyläalue).
Uudet rakennuspaikat on ensisijaisesti johdettava yleiseen viemärilaitokseen.
Ennen rakentamista alueelle on laadittava tarkempi emätilamitoituksen perustuva maakäyttösuunnitelma.
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Ranta-alueen rakennusoikeus on maanomistaja-kohtaisesti siirretty RA-1, RA2, AP, AP-2 ja AM alueille.
Haja-asutukselle soveliaimmat alueet on osoitettu kyläalueen merkinnällä M2. Näille alueille toivotaan hajarakentamisen keskittyvän. Osoitettuja alueita
ovat Harinjärvi-Matkalampi-Sompalampi-Nuottilampi välinen kannasalue, sekä
Honkavaarantien ja Kuoringantien varret.
Näillä alueilla mitoitus (emätilan rakennuspaikkojen lukumäärä) on muita alueita korkeampi. Uusien rakennuspaikkojen määrä ja ajoitus kullakin kylämäisellä alueella on riippuvainen kunkin alueen maanomistusoloista, aiemmasta
rakentumisesta ja rakentamisen kysynnästä.
M-2 alueille myönnetään rakennusluvat kulloinkin Liperin kunnassa voimassa
olevat hajarakentamisen mitoitusperiaatteen mukaisesti.
Kyläalueita määriteltäessä on tarkasteltu Joensuun seudun yleiskaavaa, olemassa olevaa asutusta, vesiosuuskuntien verkostojen rakentamista, maisemaan, rakennettuun ympäristöön ja luontoon liittyviä arvoja, tiestöä, joukkoliikennettä, kevyen liikenteen reittejä ja alueen maaston sopivuutta rakentamiseen. Maanomistajien toiveet kylämäisistä alueista ja/tai korkeammasta
mitoituksesta on huomioitu niiltä osin kuin ne ovat kaavan tavoitteiden ja
suunnitteluperiaatteiden mukaisia.
Alueille on mitoitusperusteiden mukaisesti rakennettavissa noin 100 uutta
asuinrakennuspaikka.
MU Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta
Alue on tarkoitettu maa- ja metsätalouden harjoittamiseen. Alueella sallitaan
maa- ja metsätalouteen liittyvä rakentaminen sekä haja-asutusmainen rakentaminen, jota tulee ensi-sijaisesti sijoittaa talouskeskuksen läheisyyteen ja
peltojen reuna-alueelle.
Alueella on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 43.2 § mukainen rakentamisrajoitus. Loma-asutusta tai pysyvää asutusta ei saa sijoittaa maankäyttöja rakennuslain 72 § mukaiselle rantavyöhykkeelle. Ranta-alueen rakennusoikeus on maanomistaja-kohtaisesti siirretty RA-1, RA-2, AP, AP-2, AT ja AM
alueille.
Joensuun seudun yleiskaavan mukaiset alueet on osoitettu MU-merkinnällä.
MY Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja.
Nuottilammen länsirannalla sijaitseva maakunnallisesti arvokas kohde on
osoitettu MY-merkinnällä Joensuun seudun yleiskaavan mukaisesti.
W Vesialue
Vesialueet on osoitettu W-merkinnällä nykyisessä laajuudessaan.
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Liikenne
Liikenneväylät vt/kt, yt/kk
Valtatie 9 on osoitettu vt/kt merkinnällä, Honkavaarantie ja Käsämäntie on
osoitettu yt/kt merkinnällä olevan tilanteen mukaisesti.
Päärata
Kaava-alueella sijaitseva rautatie on osoitettu päärata merkinnällä.
Kevyt liikenne
Kevyenliikenteen väylät on osoitettu VT 9:n varteen olevan tilanteen mukaisesti.
Harjualueelle kulkeva kinttupolku ja siihen yhtyvät muut reitit on osoitettu ohjeellisella merkinnällä.
LV Venevalkama-alue
Kaavalla on osoitettu LV-alue Matkalammen Itäpäätyyn voimassa olevan kaavan mukaisesti.
Eritasoristeys ilman liittymää
Kaava-alueella on neljä vt. 9:n ja rautatien kanssa risteävää eritasoristeystä
ilman liittymää on osoitettu tällä merkinnällä.
Yhteystarpeet
Kaavassa on varauduttu Ylämyllyn risteysalueen eritasoristeykseen osoittamalla yhteystarvemerkintä Nuottilammen eteläpuolelta Kononovinkaivannon
kautta Jyrin alueelle Tykistöntielle.

8.1.9

Ympäristön häiriötekijät
Valtatie 9:n liikenne on suurin ympäristöhäiriötä aiheuttava toiminto alueella.
Ohjeellinen vähimmäisetäisyys uuden asuinrakennuksen sijoittamisesta on
200 m tien keskilinjasta, ellei tärinästä, maasto-olosuhteista ja/tai kasvillisuuden suojaavasta vaikutuksesta muuta johdu. Uutta asutusta ei ole osoitettu
sen läheisyyteen.
Myös rautatien liikenne aiheuttaa häiriötä alueella. Asutuksen tulee olla rautatiestä vähintään 100 m.
Melualueet on osoitettu kaavaan me merkinnällä.
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Asemakaava-alueen ulkopuolella rakennuksen etäisyyden yksityistien keskilinjasta tulee olla vähintään 15 metriä tai tienreunasta vähintään 12 metriä sekä
yhdystien keskilinjasta 30 metriä tai tiealueen rajasta vähintään 20 metriä.
Meluvyöhykkeelle ei tule rakentaa uusia asuintaloja tai sijoittaa muuta melulle
herkkää toimintaa. Melutasosta määrätään valtioneuvostonpäätöksessä VNp.
993/1992
8.1.10

Yleismääräykset
Yleiskaavan perusteella voidaan myöntää rakennusluvat suoraan RA-, RA-1,
RA-2-, AM, AP, AP-1, AP-2-, M-1 ja M-2 alueille ellei aluetta koskevassa kaavamääräyksessä ole toisin määrätty. Haja-asutusalue on jaettu M-1, M-2 ja
AP/res alueisiin, joilla noudatetaan emätilakohtaista (v.1969) mitoitusta muodostettavien rakennuspaikkojen lukumäärään. Noudatettavien periaatteiden
mukaiset mitoitukset kaavan eri aluevarauksilla on kerrottu kaavaselostuksessa. Kullekin muodostettavalle rakennuspaikalle saa rakentaa yhden yksiasuntoisen asuinrakennuksen ja siihen liittyviä talousrakennuksia. Muilta osin
noudatetaan rakennusjärjestyksen määräyksiä.
Uuden rakennuspaikan pinta-alan on oltava vähintään 5000 m². Rakennuksen
etäisyyden keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta on oltava vähintään 40 metriä.
Muutoinkin rakennusten sopeutumisessa ympäristöön, sijoittumisessa ja niiden enimmäismäärässä tulee noudattaa rakennusjärjestyksen määräyksiä.
Saunarakennuksen, jonka kerrosala on enintään 30 m², saa rakentaa 15 metrin päähän keski-vedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta, milloin se jätevesien käsittelyn osalta on mahdollista. Rantasaunan katetun terassin pinta-ala
saa olla enintään 50 % saunarakennuksen kerrosalasta. Rantarakennuspaikalle, joka sijaitsee ranta-alueella, ei saa sijoittaa katosta, joka on pinta-alaltaan
suurempi kuin 60 m², mikäli kaavalla ei muuta määrätä.
Rakennusten alimman lattiatason korkeusasema tulee olla vähintään 1,0 m
ylävesirajaa korkeammalla tai vähintään 1,5 m keskivedenkorkeutta korkeammalla. Kuoringan alueella rakentaminen tulee tapahtua 88,20 mpy yläpuolella. Rakentamiskorkeuden määrittämisessä tulee noudattaa rakennusjärjestyksen määräyksiä.
Rakennuksen sijoittumisessa ja sopeutumisessa ympäristöön tulee noudattaa
voimassa olevaa rakennusjärjestystä. Rakennusten sopeutumisessa ympäristöön ja sijoittumisessa rakennuspaikalle tulee kiinnittää erityistä huomiota.
Maisemaa tulee käsitellä siten, että alueiden ominaispiirteitä ei olennaisesti
muuteta. Luonnontilaista rantaviivaa ei saa siirtää kaivamalla, louhimalla tai
pengertämällä.
Alle 2000 m²:n suuruisilla rakennuspaikoilla sallitaan rakennusten korjausrakentaminen sekä purettavan tai tuhoutuneen rakennuksen korvaava rakentaminen käytetyn rakennusoikeuden puitteissa.
Jätevesien käsittely ja jätehuolto
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Jätevedet tulee käsitellä jätevesiasetuksen, ympäristönsuojelumääräysten ja
kunnan sekä terveys- että ympäristöviranomaisten ohjeiden mukaisesti. Rakennuslupa-asiakirjoihin on liitettävä jätevesien käsittelysuunnitelma tarvittavine maaperäselvityksineen.
Alueen jätevedet tulee johtaa ensisijaisesti keskitettyyn jätevesiverkostoon.
Jätevesien käsittelytapaa valittaessa tulee huomioida rakennuspaikan maaperä sekä pinta-ala. Rakennusten sijoittumisessa tulee ottaa huomioon jätevesien asianmukaisen esikäsittelyn ja maaperä-käsittelypaikan järjestäminen
rakennuspaikalla riittävän etäällä rantaviivasta ja naapurikiinteistöstä.
Kiinteiden jätteiden keräyksessä ja käsittelyssä tulee noudattaa kunnan yleisiä
jätehuoltomääräyksiä.
Metsänkäsittely ja rantavyöhykkeen käsittely
Rantojen metsänhoidossa tulee noudattaa Metsätalouden kehittämiskeskus
Tapion julkaisemia hyvän metsänhoidon suosituksia ja metsälakia. Rantametsien hoidossa tulee kiinnittää erityishuomiota maisema- ja luontoarvojen säilyttämiseen.
Rakennuspaikoilla tulee rakennusten ja rannan väliin jättää tai istuttaa riittävä
suojapuusto. Maisemallisesti merkittäviä puita ei saa poistaa. Kuoringan ja
pientenvesistöjen rantavyöhyke on jätettävä luonnontilaiseksi, eikä 15 m rantavyöhykkeelle tulisi sijoittaa nurmikkoa.
Tiestö
Uusien rakennuspaikkojen pääsytiet tulisi johtaa ensisijaisesti olemassa olevien liittymien kautta yleiselle tielle. Vierekkäisten rakennuspaikkojen kulku
tulisi tapahtua samasta liittymästä. Ennen rakennuslupien myöntämistä uutta
liittymää tai liittymän käyttötarkoituksen muutosta varten on haettava lupa
tienpitoviranomaisilta.
Sähköverkko ja muuntamot
Alueella sijaitsevien rakennusten ja muiden sähköä käyttävien laitteiden sähköistystä varten on maankäytössä varattava riittävästi tilaa 20kV sähköjohtojen ja muuntamoiden rakentamiselle ja ylläpidolle.
Aluevaraukset:
- johtoalueen leveys 10 metriä (5 metriä johdon molemmin puolin),
- muuntamon suoja-alueen säde on 15 metriä.

9

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

9.1

Yleistä
Vaikutusarviot on laadittu sen mukaisesti, että kaikki kaavassa osoitetut aluevaraukset tulevat toteutumaan.
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Kaavaa laadittaessa on uusien aluevarausten sijoittamisella pyritty minimoimaan haitallisia vaikutuksia luontoon, rakennettuun ympäristöön ja ihmisiin.
9.2

Valtakunnallisten suunnittelutavoitteiden toteutuminen
Toimiva aluerakenne
Osayleiskaava tukee lampialueen yhdyskuntarakenteen tasapainoista kehittämistä. Kehittäminen perustuu alueen tuomiin vahvuuksiin ja olemassa olevaan rakenteeseen. Tehokkaamman asutuksen alueet tukevat Ylämyllyn taajaman säilymistä toimivana palvelutasoltaan hyvänä aluekeskuksena ja kyläalueiden pysymistä elinvoimaisina.
Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu
Osayleiskaava tukee kaava-alueen sosiaalista ja kulttuurillista kestävyyttä.
Osayleiskaava tukee osaltaan Ylämyllyn taajaman julkisten ja yksityisten palveluiden säilymistä ja luo niille kehittämisedellytyksiä ja taloudellista kestävyyttä.
Kaavan maankäyttöratkaisut hyödyntävät ja eheyttävät olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta ja teknistä verkostoa. Uudet tiheämmän rakentamisen
kyläalueet sijoittuvat olevan rakenteen välittömään läheisyyteen siten, että
olevaa yhteysverkostoa pystytään hyödyntämään ja vahvistamaan.
Osayleiskaavassa luodaan edellytykset toimivalle viheralueverkostolle ja niitä
yhdistäville ulkoilu- ja kevyen liikenteen reiteille.
Uutta asuinrakentamista ei ole esitetty päätieverkon melualueelle tai tulva
vaara-alueille.
Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat
Kaava-alueella olevat kulttuuriperinnön kannalta arvokkaat kohteet osoitettu
omilla merkinnöillään. Kaavan toteuttaminen ei edellytä olevan rakennuskannan purkamista. Suurimmat avoimet peltoalueet on jätetty rakentamisen ulkopuolelle.
Arvokkaimmat luonto- ja maisemakohteet on huomioitu erillisinä suojelualueina tai alueet on jätetty rakentamisen ulkopuolelle.
Toimivat yhteysverkot ja energiahuolto
Osayleiskaavalla hyödynnetään olevaa liikenneverkostoa. Liikenteen yleinen
turvallisuus ei oleellisesti huonone, koska liikkuminen tapahtuu pääsääntöisesti yhdysteiden ja alikulkujen kautta pääteille ja edelleen taajamien keskustaan.
Lisärakentaminen kyläalueille lisää liikennettä mm. Honkavaarantiellä ja Kuoringantiellä sekä Kuopiontien liittymissä.
Oleva sähköverkosto on huomioitu kaavassa.
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Maakuntakaavan suunnittelutavoitteiden toteutuminen
Osayleiskaava ei poikkea hyväksytyn maakuntakaavan tavoitteista tai aluevarauksista. Yleiskaava on maakuntakaavan mukainen.

9.4

Joensuun seudun yleiskaavan suunnittelutavoitteiden toteutuminen
Osayleiskaava toteuttaa seudullisen yleiskaavan tavoitteita ja aluevarauksia.
Yleiskaava on Joensuun seudun yleiskaavan mukainen.

9.5

Vaikutukset luontoon
Vaikutukset maa- ja kallioperään
Yleiskaavassa maa-aineksen ottoalueet pysyvät samana, joten uudet vaikutuksen maa- ja kallioperään tulevat rakentamisesta johtuvana kaivamisena ja
kallion louhintana. Maaperän osalta merkittävimmät vaikutukset kohdistuvat
uusien asuntoalueiden toteuttamiseen.
Rakentamisen aiheuttamia vaikutuksia voidaan vähentää hyvällä toteutussuunnittelulla.
Vaikutukset pinta- ja pohjaveteen
Kaavassa on osoitettu pohjavesialueet asianmukaisella merkinnällä. Kaavamääräys huomioiden ei kaavan mukaisen rakentamisen katsota aiheuttavat
riskiä pohjavedelle.
Hulevesien määrä lisääntyy rakentamisalueiden laajetessa, mikä lisää osaltaan pintavesien kuormitusta. Vaikutukset ovat kuitenkin melko vähäiset,
koska uutta asutusta on osoitettu peitteisille alueille, missä hulevesien käsittelyyn esim. maahan imeyttämällä on hyvät mahdollisuudet. Lisäksi alueet
ovat pientaloalueita, jolloin läpäisemätöntä pintaa tulee kokonaisalasta suhteellisen vähän.
Kaikki uusi asutus ranta-alueilla on sijoitettavissa suositeltavan alimman rakentamistason yläpuolelle.
Vaikutukset ilmaan ja ilmastoon
Kaavassa ei ole osoitettu sellaisia uusia toimintoja, joilla olisi suoraa vaikutusta alueen ilmastoon tai ilman laatuun. Uudet rakennuspaikat on sijoitettu
mahdollisimman lähelle olevaa asutusta, tiestöä ja yhteyksiä, jotta autoilu
muodostuisi mahdollisimman vähäiseksi.
Vaikutukset kasvillisuuteen ja eläimistöön
Luonto- ja maisemaselvityksessä todettujen uhanalaisten tai harvinaisten lajien esiintymispaikat, mahdollisten metsälakikohteet tai paikallisesti arvokkaat
pienialaiset luontokohteet on jätetty rakentamisalueiden ulkopuolelle. Arvokkaimmat luontokohteet on osoitettu luo-merkinnällä tai MY-alueena. Luonnonsuojelualueet on osoitettu sl-alueena tai SL-merkinnällä.
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Kaavan toteuttaminen ei vaaranna merkittävästi luonnon monimuotoisuuden
säilymistä.
Vaikutukset luonnonmaisemaan
Suurimmat vaikutukset luonnonmaisemaan on Matkalammen ja Harinjärven
välisellä kyläalueeksi M-2 osoitetulla alueella. Mitoitusohjeella on pyritty siihen, että rakentamisen määrä pysyy kohtuullisena ja vaikutukset luonnonmaisemaan olisi mahdollisimman vähäiset. Muilla kyläalueiksi osoitetuilla alueilla ei ole erityisiä maisemallisia arvoja. Uudet rantarakentamispaikat muutamaa lukuun ottamatta on osoitettu jo edellisissä kaavoissa.
9.6

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön
Vaikutukset nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen
Lampialueen sisäinen rakenne säilyy yhtenäisenä ja yleiskaava turvaa ympäröivän alueen hallitun rakentamisen tulevaisuudessa. Alueelle ei ole osoitettu
uutta palvelurakentamista vaan alue tukeutuu Ylämyllyn taajaman palveluihin
niitä vahvistaen.
Vaikutukset suunniteltuun maankäyttöön
Ylämyllyn lampien osayleiskaavalla muutetaan osaltaan Käsämän osayleiskaavaa ja osaltaan Ylämyllyn osayleiskaavaa, ja laaditaan kaava näiden väliselle alueelle.
Merkittävimmät muutokset voimassa oleviin osayleiskaavoihin uusien aluevarausten lisäksi ovat:
-

Vt. 9:n pohjoispuolisilla alueilla osa MU-alueista on osoitettu M-2 alueiksi
ja M-alueiksi.

-

Osa RA-rakennuspaikoista on muutettu AP-rakennuspaikoiksi toteutuneen
tilanteen mukaisesti.

Yleiskaavan perusteella tulevat asemakaavan laatimistarpeet:
-

alueenosilla, jotka on osoitettu ak-merkinnällä, tulee laatia asemakaava,
mikäli alueelle ollaan lisärakentamassa.

-

Asemakaavoituksen yhteydessä tulee tarkastaa arvokkaiden kulttuuriympäristöt ja rakennussuojelukohteet.

Liikenneturvallisuus
Vt 9:n rinnalla kulkee kevyen liikenteen laatukäytävä ja sille on sujuvat yhteydet asuinalueilta. Honkavaarantien ja Käsämäntien varsille ei ole osoitettu
kevyenliikenteen väyliä, rakentamisen ja liikenteen ei katsota kasvavan niin
suureksi, että se heikentäisi merkittävästi liikenneturvallisuutta. Valtatien varrella on kevyenliikenteen väylä, joten kevyenliikenteen turvallisuuteen uusilla
rakennuspaikoilla ei ole oleellista merkitystä.
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Liikenne Ylämyllyn keskustaan tapahtuu osin Ylämyllyn tienkautta. Joensuuhun on hyvät yhteydet valtatie 9:n välityksellä.
Uutta hajarakentamista mitoitusperusteiden mukaan suunnittelualueelle on
mahdollista sijoittaa noin 200 kpl, joista noin 130 sijoittuisi M-1 alueille. Hajaasutuksen liikenne ohjautuu suunnittelualueen pohjoisosasta Vaiviontielle ja
eteläosasta Liperinteille sekä Honkalammen, Pitkäniemestä itään olevilta alueilta Ylämyllyntielle. Uudisrakentamisen lisääntyvä liikenne jakaantuu moneen
suuntaan. Valtatien eteläpuolella Honkavaaran liittymästä länteen on neljä liittymää.
Honkavaarantien ja valtatien risteyksen vaikutuspiirissä on tien valtatien eteläpuolelle noin 70 rakennuspaikkaa ja pohjoispuolella noin 20 rakennuspaikkaa. Arviossa on huomioitu se, että Honkavaaran alueen eteläreunan rakennuspaikoilta liikene suuntautuu osaksi mm Kuusivalkamantien ja Hyttiläntien
kautta Liperintielle sekä valtatien pohjoispuolella Honkatuvantien kautta. Voidaan arvioida, että Honkavaaran risteyksen vaikutusalueen rakennuspaikkojen määrä voi korkeintaan kaksinkertaistua. Liikennetuotoksena tämä on noin
400 ajoneuvoa vuorokaudessa. Risteysalueella on ohituskaista Kuopioon päin
mentäessä. Lisääntyvä liikenne ei ole niin merkittävä, että risteysalueen vetokyky oleellisesti kärsisi ja siitä olisi haittaa maantien liikenteen sujuvuudelle.
Alueella on hyvä näkyväisyys Tarvittaessa alueelle on toteutettava nykyistä
tehokkaammat kaista ja liittymä järjestelmät.

9.7

Vaikutukset sosiaaliseen ympäristöön
Sosiaaliset vaikutukset
Pientalovaltaisen uudisrakentamisen suosiminen tuo uusille alueille erityisesti
lapsiperheitä. Uusien perheiden sijoittuminen alueelle säilyttää alueen väestöpohjan ja edesauttaa palvelujen säilymisen ja uusien syntymisen kyläalueilla
ja Ylämyllyn taajamassa. Asuinrakentamisen rakentamistahti on alueella sen
verran maltillista, ettei siitä synny välittömiä paineita uusien palveluiden rakentamiseen kaava-alueelle.
Vaikutukset viihtyvyyteen
Alueen yleisilme säilyy edelleen.
Olevat reitistöt ja virkistysalueet on säilytetty pääasiassa entisellään. Alueelle
jää edelleen rakentamisesta vapaita metsäalueita.
Olemassa olevien viheralueiden hoitaminen ja kunnossapito lisäävät alueen
viihtyisyyttä.
Vaikutukset terveyteen
Uudet asuinalueet on osoitettu siten, että ne eivät sijoitu VT 9:n eikä rautatien melualueelle.
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Taloudelliset vaikutukset
Uusien asuinalueiden kaavoittaminen sekä vesihuollon ja tiestön rakentaminen edellyttää kunnan tai vesiosuuskunnan taloudellisia panostuksia lähivuosina. Honkavaaran ja Kuoringan kylien alueella on vesihuoltoverkosto olemassa. Nuottiharjun ja Matkalammentien välinen M-2 alue vaatii keskitetyn vesihuollon järjestämisen. Tarkemmat kustannukset ja niiden ajoitus selviää vasta toteutussuunnittelun yhteydessä.
Uudet asunnot ja asukkaat tuovat kunnalle verotuloja, mm. tuloverojen ja
kiinteistöverojen muodossa.

10

TOTEUTTAMINEN

10.1

Rakentaminen osayleiskaava-alueella
Rakentaminen kylämäisillä alueilla alueella
Rakentaminen M-2-alueilla sekä asemakaava-alueiden ulkopuolella tapahtuu
rakennuslupien ja voimassa olevien haja-asutuksen mitoitusperiaatteiden mukaisesti. Uuden AP/res-alueen toteuttaminen vaatii asemakaavat.
Yksityisten omistamien alueiden toteutuksesta kunnan kannattaa käyttää
kaavoitussopimusta, jossa sovitaan toteuttamisesta aiheutuvien kulujen ja
hyötyjen jako.
Suositeltavaa olisi ensin rakentaa M-2 alueet Honkavaarassa ja Käsämän alueella, joissa on infrastruktuuri jo valmiina. Matkalammen pohjoispuolisen M-2
alueen rakentaminen vaatii ensin keskitetyn vesihuoltojärjestelmän ratkaisemista.
Rakentaminen rantavyöhykkeellä
Maankäyttö- ja rakennuslaissa on säilytetty säädös, joka kieltää rakentamisen
rantavyöhykkeelle ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä
rakennusluvan tai sen osan perusteena. (MRL 72.1 §).
Yleiskaavasuunnittelun eräänä tavoitteena on ollut rakennuslupaprosessin
helpottaminen: rakennuslautakunnan/rakennustarkastajan tulee voida myöntää kaavan mukaiset luvat suoraan ilman monimutkaista lausuntokierrosta.
Tämän takia kaavassa on annettu seuraava rakennuslupamenettelyä koskeva
yleismääräys:
Yleiskaavan perusteella voidaan myöntää rakennusluvat RA-1, RA-2, AP, AP-1,
AP-2, AM- alueille, ellei aluetta koskevissa kaavamääräyksessä ole toisin määrätty.
Määräyksen perusteella kunta voi myöntää yleiskaavan mukaiset omakotitalojen ja loma-asuntojen rakennusluvat.
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Rakentaminen lievealueilla
Kaava-alueen rakentaminen t
Kaava-alueella noudatetaan kunnan rakennusjärjestyksen rakentamista koskevia määräyksiä. Näitä ovat mm. etäisyysmääräykset rantaviivasta sekä
maanteistä.

10.2

Yhdyskuntatekniikka
Vesihuoltolain 5 §:n mukaisessa vesihuollon kehittämissuunnitelmassa kunta
määrittelee vesi- ja viemärilaitoksen toiminta-alueen. Liperin kunnassa tämä
suunnitelma on laadittu. Toiminta-alueella kaikkien uusien kiinteistöjen ja
vanhojen kiinteistöjen tulee liittyä rakennettavaan viemäriverkkoon.
Alueella olevaa vesi- ja jätevesiverkostoa on tarkoitus laajentaa tarpeen mukaan rakentamisen edistyttyä.
Alueen sähkö- ja televerkon rakentamisesta huolehtivat alueelliset yhtiöt.
Alueen sähköverkkoa joudutaan laajentamaan rakentamisen laajentumisen
mukana.
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SUUNNITTELUVAIHEET JA OSALLISTUMINEN

11.1

Vireille tulo
Kaavaprosessi lähti vireille alkuvuodesta 2013. Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin 6.5.2013. Maastokäynnit alueella tehtiin kesällä ja keväällä
2013. Maaomistajien informaatiotilaisuus pidettiin 14.8.2013 Ylämyllyllä Paloaukean koululla. Tilaisuudessa oli noin 40 henkilöä.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä Liperin kunnanvirastossa ja
Ylämyllyn kirjastossa 19.8.- 20.9.2013.

11.2

Valmistelu- ja luonnosvaihe
Luonnos valmistui alkukesästä 2014. Luonnos oli nähtävillä 19.6. – 31.7.2014
välisen ajan. Luonnoksesta saatiin 27 mielipidettä ja 6 lausuntoa.
Luonnosvaiheen työneuvottelu pidettiin 1.12.2014. Kaava-alueella tehtiin rakennetun kulttuuriympäristön inventointi syksyllä 2014 ja keväällä 2015.
Mielipiteiden, lausuntojen ja tehdyn selvityksen sekä käydyn neuvottelun perusteella kaavaluonnokseen on tehty mm. seuraavia muutoksia:
- Osoitettu uusi SL-alue
- Lisätty SM-kohteita.
- Poistettu asemakaavan osa-alueen merkintä.
- Kaavamääräyksiä on tarkennettu.
- Käyttötarkoituksia on muutettu lähinnä M-2 alueella.
- Lisätty tieyhteyden yhteystarve Kononovinkaivannon yli Tykistöntielle Jyrin kylälle ja varauduttu tieyhteydellä Ylämyllyn mahdolliseen eritasoristeykseen.
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Poistettu virheellisesti merkittyjä rakennuspaikkoja.
Lisätty yksi puuttunut lomarakennuspaikka.
Lisätty kaksi arvokasta rakennuskohdetta.
Kaavaselostusta on täydennetty ja korjattu.

Kaavaehdotus oli nähtävillä 13.4. – 12.5.2017 välisen ajan. Kaavaehdotukseen on tehty mm. seuraavat muutokset.
- Täydennetty rakennetun kulttuuriympäristön selvitystä.
- Täydennetty selostusta SM-kohteiden osalta ja muutettu yksi kohde aluemerkinnäksi sekä siirretty yhtä rakennuspaikkaa.
- ge-merkkinnän kaavamääräystä on täydennetty.
- Muutettu M-alueen hajarakennusoikeuden perusteita.
- Lisätty yksi saunan rakennusala ja yksi lomarakennuspaikka.
- Laajennettu kahta rakennuspaikkaa.
- Muutettu yhden rakennuspaikan käyttötarkoitus.
- AT-alueen merkintä on muutettu M-2, koska metsänhoitoon liittyvät avustuksia ei saa AT-alueille.
- Päivitetty kulttuuriympäristöselvitystä.
Kaavaehdotus oli uudelleen nähtävillä 1.3. – 6.4.2018 välisen ajan. Kaavaehdotukseen on tehty seuraavat muutokset.
- Muutettu yhden rakennuspaikan käyttötarkoitus RA:sta AP:ksi.
- Lisätty yksi uusi AP-rakennuspaikka.
- Laajennettu SL-aluetta.
- Osoitettu oleva moottorikelkkareitti Honkalammen alueelle.
- Päivitetty metsänhoitoa koskevaa yleismääräys.
- Täydennetty ja korjattu kaavaselostusta.

Kuopiossa 5.6.2018
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

Timo Leskinen
aluepäällikkö, DI
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