LIPERIN KUNTA
MATTISENLAHTI - SALOKYLÄ OSAYLEISKAAVA
YLEISKAAVASELOSTUS 6.8.2018

Kaava-alue rinnevarjostetulla peruskartalla

kv hyväksynyt 27.8.2018 § 48

Maanmittauslaitos

Johdanto
Liperin kunnanhallitus teki 29.6.2015 § 111 päätöksen Mattisenlahti - Salokylä osayleiskaavatyön laadinnasta. Työ käynnistyi v. 2016.
Alueelle on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain 44 § ja 72 § mukainen oikeusvaikutteinen yleiskaava. Kaavoitustyöllä on määritelty puitteet Mattisenlahden ja Salokylän kyläalueiden uudelle maankäytölle ja rakentamisen ohjaamiselle. Samassa yhteydessä on päivitetty ajantasalle Pyhäselän-Telmonselän rantaosayleiskaava tähän alueeseen sisältyviltä
osin.
Yleiskaavalla korostetaan Mattisenlahden ja Salokylän merkitystä säilyvinä ja täydennysrakentuvina kyläalueina Ylämyllyn ja Kirkonkylän taajamien läheisyydessä. Lähtökohtana suunnittelulle on ollut kylämäisen väljä rakentamistehokkuus. Maankäyttö on suunniteltu yksityiskohtaisen, rakennuslupaan oikeuttavan, yleiskaavan avulla. Näin menetellen on tarkasteltu mm. kylä- ja ranta-alueiden rajauksia, sisältöä ja rakentamisperiaatteita
maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä riittävällä tarkkuudella.
Yleiskaava on nykyisen lainsäädännön pohjalta tarkoituksen mukaisin menettely kylien
rakentamisen suunnitelmalliseen ohjaamiseen. On perusteltua, että alueella, maankäyttöja rakennuslain mahdollistavaa, rakentamista ja rakennuslupamenettelyä ohjataan kokonaisrakenteellisen tarkastelun pohjalta, sen sijaan, että rakentamismahdollisuudet ratkaistaisiin yksittäin tapauskohtaisesti ilman kokonaistarkastelua.
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti yleiskaavan tavoitteena on ollut
mm. edistää taajamien ja maaseudun vuorovaikutusta sekä kyläverkoston kehittämistä
mm. kiinnittämällä huomiota oleviin rakenteisiin ja näiden hyödyntämiseen. Osaltaan
yleiskaava toteuttaa myös Pohjois-Karjalan maakuntakaavaa ja sen tavoitteita.
Yleiskaavaprosessin ja osallistavan suunnittelumenettelyn yksi keskeinen tavoite on ollut
inspiroida paikallisia ja ulkopuolisia osallisia ja toimijoita suunniteltavan ympäristön ja
siihen liittyvien toimintojen kehittämiseen, sekä mahdollistaa osallisten ja suunnittelijoiden välinen vuorovaikutus.
Vuoden 2016 aikana on laadittu luontoselvitys (Jari Hietaranta Ekotoni Ky) ja rakennuskulttuuri-inventointi (Arkkitehtitoimisto J-P Husso). Kaavanlaatijana on toiminut kaavoitusinsinööri Jorma Harju, Maankäytönsuunnittelu Kaavaharju.
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Yleiskaavakartta 1:10 000
Liikenteellisten vaikutusten arviointi

LIPERIN KUNTA Mattisenlahti – Salokylä osayleiskaava

Maankäytönsuunnittelu

YLEISKAAVASELOSTUS 6.8.2018

KAAVAHARJU

1 Lähtökohdat
1.1

Kaava-alueen sijainti
Mattisenlahti-Salokylä osayleiskaavaan sisältyy Ylämyllyn eteläpuoleisia maa- ja metsätalousvaltaisia alueita sekä Salokylän ja Mattisenlahden kyläalueita. Yleiskaava-alueen
pinta-ala on noin 26.5 km2.

KUVA 1: Yleiskaava-alueen sijainti ja rajaus
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Kaavoitustilanne

1.2.1 Maakuntakaava
Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 1. vaihe on vahvistettu valtioneuvostossa v. 2007, kaavan 2. vaihe ympäristöministeriössä v. 2010 ja 3. vaihe ympäristöministeriössä v. 2014.
Viimeisin 4. vaiheen. maakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä 18.8.2016.
Pohjois-Karjalan maakuntahallitus käynnisti 21.12.2015 Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040 laatimisen. Maakuntakaavatyö on luonteeltaan kokonaismaakuntakaavan tarkistus eli tavoitteena on saattaa maakuntakaava ajan tasalle ja yksiin kansiin. Maakuntakaava
2040 luonnos on tarkoitus asettaa nähtäville vuoden 2018 aikana.

KUVA 2: Ote Pohjois-Karjalan vahvistettujen vaihekaavojen (1-4) maakuntakaavayhdistelmästä

Maakuntakaavassa (vaihekaavat 1-4) osoitetut yleiskaava-aluetta koskevat merkinnät ja määräykset:
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Salokylän kyläalue (at)
Mattisenlahden kyläalue (at-1)



Pyhäselän ranta-alue



Luonnonsuojelualueet: Mattisenlahti, Susiaho, Lisäkumpu

4. vaihekaavassa suunnittelualueelle ei ole osoitettu uusia merkintöjä.
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1.2.2 Yleiskaavat
Alueella on tällä hetkellä voimassa Joensuun seudun osayleiskaava ja osittain PyhäselänTelmonselän rantaosayleiskaava. Pohjoispuolella aluetta rajaa Ylämyllyn osayleiskaava,
ja parhaillaan laadittavana oleva Ylämyllyn lampien osayleiskaava sekä lounaassa osittain Kirkonkylän osayleiskaava.
Joensuun seudun osayleiskaava
Joensuun seudun yleiskaava 2020 on hyväksytty Joensuun seudun seutuvaltuustossa
2.12.2008. Se on kuntien yhteinen oikeusvaikutteinen yleiskaava. Ympäristöministeriö
on vahvistanut osayleiskaavan 29.12.2009 tekemällään päätöksellään tiettyjä alueita lukuun ottamatta.

KUVA 3: Ote Joensuun seudun osayleiskaavasta

Joensuun seudun osayleiskaavassa on osoitettu seuraavia merkintöjä nyt suunniteltavan
alueen osalta:
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kyläalue (AT), palvelukylä (atc), rantakylä (atr) merkintöjä; Salokylän, Mattisenlahden alueilla
luonnonsuojelualue (SL); Lisäkumpu (L 6.14), Mattisenlahti, (L 6.15, 6.16,
6.17), Susiaho (L 6.24)
arvokkaat lintualueet (finiba); Susiaho (f4.5)
natura-alue (nat); Mattisenlahti
rakennuskulttuurikohteet (turkoosit neliöt); Jytisevän kivinavetta (6.10), Salokylän koulu (6.49)
suunnittelutarvealue (suunn); koko yleiskaava-alue
maisemallisesti arvokas peltoalue (map)
seututie, yhdystiet
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Ylämyllyn osayleiskaava
Ylämyllyn varuskunta-alueen lakkautumisen jälkeen on laadittu koko Ylämyllyn taajama-aluetta koskeva yleiskaava, joka on vahvistettu v. 2000. Sen jälkeen Ylämyllyn
osayleiskaavaa on osittain muutettu v. 2004 laaditussa Marjala-Onttola-Pilkko osayleiskaavassa ja myöhemmin v. 2010 laaditussa Ylämyllyn osayleiskaavan muutoksessa.

KUVA 4: Ote Ylämyllyn osayleiskaavasta v. 2010 (kumottu alue likimäärin kohdennettuna)

Ylämyllyn v. 2010 hyväksytystä osayleiskaavasta on kumottu (v. 2014) kuvassa 5 osoitetut keskustatoimintojen (C)-, huoltoasema (LH)-, julkisten palvelujen (PY)- ja asuinpientalojen (AP)- alueita sekä Ylämyllyn ja valtatien risteysalueen yhteydessä liikennealueita (LT). Samassa yhteydessä on kumottu myös Ylämyllyn v. 2000 vahvistettua yleiskaavaa taajaman länsiosaltaan valtatien eteläpuolella.
Nyt laadittavaan yleiskaavaan ei sisälly Ylämyllyn taajama-alueita.

Mattisenlahti-Salokylä_YK_selostus_06082018_kv27082018.docx

Sivu 5 / 65

Maankäytönsuunnittelu

LIPERIN KUNTA

KAAVAHARJU

6.8.2018

Mattisenlahti – Salokylä osayleiskaava
YLEISKAAVASELOSTUS

Pyhäselän-Telmonselän rantaosayleiskaava
Rantaosayleiskaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa v. 2000. Sen jälkeen ko. osayleiskaavaan on tehty useita pienialaisia muutoksia.

KUVA 5: Ote Pyhäselän – Telmonselän alkuperäisestä (v. 2000) rantaosayleiskaavasta nyt tarkasteltavan alueen osalta
Sivu 6 / 65
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1.2.3 Asemakaava
Ylämyllyn taajamaan on laadittu asemakaava, jota on useita kertoja laajennettu ja muutettu.

KUVA 6: Ote Ylämyllyn alueen ajantasa-asemakaavasta

1.3

Rakennusjärjestys
Liperin kunnan rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.2.2012.

1.4

Pohjakartta
Yleiskaavan pohjakarttana käytetään maanmittauslaitoksen ajantasaista maastotietokantaa ja kiinteistöraja-aineistoa.

1.5

Maankäytön nykyrakenne

1.5.1 Kokonaisrakenne
Yleiskaava-alueen kokonaisrakenne on seuraava:




Salokylän ja Mattisenlahden kylät ja niitä ympäröivät haja-asutusluonteiset maaja metsätalousalueet sijaitsevat Ylämyllyn ja kirkonkylän taajama-alueiden välisellä alueella. Salokylän kylä sijaitsee Ylämyllyltä kirkonkylälle johtavan seututien länsipuolella ja Mattisenlahden kylä alueen itäosassa Pyhäselän äärellä.
Suunnittelualueen läpi kulkevat Pohjoislahti-Heinävesi-Ylämylly -seututie 476
sekä yhdystiet 15638 Kurevaaran, 15640 Mattisenlahti-Niva, 15642 Salokylä-Puromäki ja 15648 Salokylä-Papelonsaari.
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1.5.2 Kyläalueet
Yleiskaava-alueella on kokonaisuudessaan noin 310 rakennettua rakennuspaikkaa. Suurin osa (noin 260) on asuinrakennuspaikkoja. Loma-asuntoja on noin 40.
Kokonaisuudessaan alueella on siten arviolta noin 800 asukasta.
Molemmilla kyläalueilla (Mattisenlahti ja Salokylä) on lisäksi toimivat kyläkoulut. Koulujen yhteydessä on pienimuotoisia ulkoilureittejä ja urheilukentät.
Kaupallisia palveluita kyläalueilla ei ole, vaan näiden osalta kylät tukeutuvat läheisten
Ylämyllyn ja kirkonkylän taajamapalveluihin.
1.5.3 Liikenneverkosto
Alueen läpi kulkee Pohjoislahti-Heinävesi-Ylämylly -seututie 476 Ylämyllystä Liperin
kirkonkylälle sekä yhdystiet 15638 Kurevaaran, 15640 Mattisenlahti-Niva, 15642 Salokylä-Puromäki ja 15648 Salokylä-Papelonsaari. Alueella on kattava yksityistieverkosto.
Alueella ei ole rataverkkoa. Seututien 476 länsipuolella on kevyenliikenteen väylä.

KUVA 7: Ote tienumerokartasta

Alueen länsipuolella kulkee Pohjois-Karjalan virkistysreitistöyhdistyksen ylläpitämä
maksullinen moottorikelkkareitti.
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KUVA 8: Ote Suomen moottorikelkkareitit ja -urat - Kelkkareitit.fi-karttapalvelusta

1.5.4 Yhdyskuntatekninen huolto
Yleiskaavaan sisältyvät alueet ovat varsin kattavasti vesiosuuskuntien vesijohto- ja viemäriverkostojen piirissä.

Mattisenlahti-Salokylä_YK_selostus_06082018_kv27082018.docx
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KUVA 9: Vesiosuuskuntien viemäriverkoston toiminta-alueet. Punainen vesiosuuskuntien
viemäriverkoston toiminta-alueet. Sininen vesiosuuskuntien vesijohtoverkoston toiminta-alueet
ks. alla merk.selitykset (Liperin kunta 2016)
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2 Suunnitelmat ja selvitykset
Yleiskaavan laadinnassa tukeudutaan oleviin tietoihin mm. alueen luonnonympäristöstä
ja kulttuuriarvoista. Lisäksi on tehty täydentäviä lisäselvityksiä.
Olevaa aineistoa ovat mm.
 Joensuun seudun yleiskaavaan liittyvät selvitykset
 Joensuun seudun kulttuuriympäristöselvitys, Outi Suoranta 2005
 Maakuntakaavan liittyvät selvitykset
 Liperin liikenneturvallisuussuunnitelma 05/2011
 Liperin vesihuollon kehittämissuunnitelma on valmisteilla
Täydentävät selvitykset
 Luonto- ja maisemaselvitys v. 2016
 Rakennusperintökohteiden inventointi v. 2016
 Emätilaselvitys v. 2016 – 2017
 Mattisenlahti–Salokylä osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi (Sito 2017).
 Liikenneturvallisuussuunnitelma (tekeillä)
2.1

Rakennuskulttuuri
Alueen yleiskuvaus
Tarkastelualueen kulttuurimaisema on pääosin maaseutumaisemaa, jossa metsäalueiden
lomassa on viljeltyä, melko tasaista peltoa. Idässä, Mattisenlahden seudulla kuin myös
inventointialueen lounaiskulmassa, ovat suurimmat yhtäjaksoiset peltoaukeat; sielläkin
on metsäsaarekkeita pilkkomassa näkymiä. Pohjoisosan taajamarakenteen seutu on muodostunut hiekkakankaalle, siellä maastossa on suuremmat korkeuserot, nekin melko loivia. Itäosa alueesta rajautuu Pyhäselkään; sielläkin on kesämökkejä loivan rantarinnemetsän siimeksessä.
Maisemallisesti merkittävät tai tyypilliset alueet, alla muutamia esimerkkejä:

Kuva 10: Loivasti kohti Pyhäselän rantaa laskeutuvaa maisemaa Mattisenlahden koulun läheltä.
Kaukana keskellä Yrjölän ja Tasankolan tilat.

Kuva 11: Näkymä inventointialueen rajalta Mattisenlahdentieltä kohti kaakkoa. Tasainen, viljelty
peltomaisema jatkuu tien molemmin puolin, polveillen metsäsaarekkeiden rytmittämänä. Mattisenlahden seutu on myös merkittävä muuttolintujen, mm. valkoposkihanhien, levähdyspaikka.
Mattisenlahti-Salokylä_YK_selostus_06082018_kv27082018.docx
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Kuva 12: Inventointialueen lounaiskulmauksen viljelymaisemaa. Vasemmalla Ojala, kaukana
keskellä mm. Raiskio, etualalla Vestalan lato, oikealla Liperi-Ylämylly-tie.

Aiempien kulttuuriympäristöselvitysten mukaan:
Joensuun seudun kulttuuriympäristöselvitys 2005, Outi Suoranta -raportissa mainitut
alueen seudullisesti merkittävät kulttuuriympäristökohteet,
(OS-merkityt ovat ELY:n inventointitietokannassa):








OS-68: Susiaho (Susiahontie 3)
OS-73: Honkalammen keskuslaitos nyk. Honkalampi-keskus
OS-74: Honkalammen asuinalue
OS-164: Kolmikanta (Kolmikannantie 37)
OS-179: Kalmokangas (Kalstilantie 33)
Jytisevän kivinavetta.
Salokylän koulu.

Suorannan raportista ote kohdasta Salokylä-Mattisenlahti-Puromäki:
Paikallisesti merkittäviä kohteita:
Laajalta alueelta kunnan keskeiseltä peltotasangolta on inventoitu vain muutama yksittäinen kohde. Inventoimatta on mm. 1800-luvun lopulla rakennettu Mattisenlahden kansakoulu, jonka ulkoasu on 1950-luvulta. Mattisenlahdentien varrelta Jytisevän läheltä löytyy T-ikkunainen mansardikattoinen asuinrakennus aivan tien reunassa.
Seudullisesti merkittävät kohteet:



Salokylän koulu (kohde MS10): 1928, kaksikerroksinen rakennus, alaosa tiilestä, yläosa hirrestä.
Edelleen kouluna ja myös kylätalona.
Jylhävän (ent. Jytisevän) kivinavetta (kohde MS17): Kivestä tehty harvinaisen komea navettarakennus Mattisenlahdella aivan tien risteyksessä, maisemallisesti keskeisellä paikalla. Tilaa ei inventoitu, muut rakennukset uudehkoja.

Tarkastelualueella ei ole:








Sivu 12 / 65

Rakennussuojelulailla suojeltuja kohteita (sr).
Valtakunnallisesti merkittäviä kulttuurihistoriallisia ympäristöjä / rakennettuja kulttuuriympäristöjä. (RKY 2009).
Pohjois-Karjalan maakuntakaavan rakennussuojelukohteita (sr-1).
Pohjois-Karjalan maakuntakaavan valtakunnallisesti merkittäviä kulttuuriympäristöjä tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeitä alueita (ma/kv).
Pohjois-Karjalan maakuntakaavan maakunnallisesti merkittäviä kulttuuriympäristöjä tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeitä alueita (ma/km).
Kulttuurihistorian ja maiseman kannalta valtakunnallisesti merkittävä teitä (ma/kv).
Kulttuurihistorian ja maiseman kannalta maakunnallisesti merkittävä teitä (ma/km).
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2.2

Rakennuskulttuurin inventointi 2016
Vuoden 2016 aikana yleiskaava-alueelle on kunnan toimeksiannosta laadittu rakennusperintökohteiden täydentävä tarkastelu ja inventointi (Arkkitehtuuritoimisto J-P Husso).
Tarkastelussa rakennuskohteet on luokiteltu kohteiden merkittävyyden mukaan seuraavasti:
Luokittelutunnus I
Rakennushistoriallisesti inventointialueen merkittävimmät rakennukset ja aluekokonaisuudet, joiden säilyminen on syytä turvata esim. yleis- tai asemakaavalla.
Luokittelutunnus II
Kohde on rakentamisaikansa tyypin hyvä esimerkki ja hyvin tai melko hyvin säilynyt. Kohteiden säilymisen turvaaminen ei ole välttämätöntä.
Luokittelu III
Muut vähempiarvoiset inventoidut kohteet, joihin ei kohdistuisi erityisiä suojeluintressejä. Kohde on mainitsemisen arvoinen, vaikkakin tavanomainen rakennusaikansa edustaja, tai on voinut olla aiemmin tyylikkäämpi, mutta muutosten tai kunnon huonontumisen myötä menettänyt aiempaa edustavuuttaan. Voi olla
aluekokonaisuuden osana.
Voi myös olla esimerkinomaisena kohteena mukana, vaikka muitakin vastaavan tasoisia, mutta kohteiksi
ottamattomia on inventointialueella tai kunnan muissa osissa.

Seuraavassa on kooste ko. inventoinnista nyt laadittavan osayleiskaava-alueen osalta.
Suunnittelualueella ei ole yhtään luokittelutunnuksen I mukaisia kohteita.

Kuva 13: Inventoidut rakennuskulttuurikohteet.
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2.2.1 Alueelle sijoittuvat rakennuskulttuurikohteet
(kaikki luokittelutunnuksen II mukaisia kohteita)
Salokylän koulu ja kylätalo MS10
osoite: Liperintie 51a-b, 80400 Ylämylly
RH

Salokylän koulu on valmistunut vuonna 1928. Ykköskerros on tehty tiilestä ja rapattu,
kakkoskerros hirrestä ja lautaverhottu. Vieressä on erillisrakennuksessa lisäluokkahuoneita. Vanhasta talousrakennusnavetasta on tehty kylätalo.

Kuva 14: Salokylän koulu

Raiskio MS11
osoite: Kolmikannantie 31a, 80400 Ylämylly
RH, M

Maatilan pihapiiri, jossa tavallisuudesta poiketen saunarakennuksen seinä on pesutuvan
osalta kivirakenteinen, muiden seinäosuuksien ollessa pelkkahirttä. Kivirakenne saattanut
olla aiemmin osana pienen navetan seinää. Oli savusaunana vuoden 1975 remonttiin asti.
1930-l alussa valmistunutta asuinrakennusta vastapäätä oleva, vuonna 1946 tehty navetta
on kiilakiveä ensimmäisen kerroksen ulkoseinien osalta - vaikka siihen aikaan oli jo yleistynyt näiden seinien tekeminen "sementtitiilistä". Pihapiirissä on myös luhtiaitta (ehkä
1900-luvun alkupuolelta) ja riihi sekä uudehko konehalli.

Kuva 15: Raiskio
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Karttula MS14
osoite: Albinintie 9, 80400 Ylämylly
RH

Vanhan maatilan pihapiiri; nykyinen omistaja on jo viidettä sukupolvea. Asuinrakennuksen vanhin osa on 1880-luvulta ja laajennusosa on tehty 1900-luvun alussa. Luonnonkivilohkareperustuksilla oleva asuinrakennus on pidetty pääpiirteissään vanhassa ulkoasussaan; julkisivuissa on sekä lauta-rimaverhousta että pelkkahirttä. Neliöruutuiset t-ikkunat
ovat sisään-ulosaukeavia ja kattona saumapelti jalkarännein. Asuinpihaa rajaavat 2 hirsiaittaa 1900-luvun alusta ovat keskenään 90 asteen kulmassa, toinen niistä on luhtiaitta.
Toisen, riviaitan, pohjoispäässä on jäähuone betonisine jääaltaineen. Jo vuosikymmenet
sitten katottomaksi raunioitunut entinen kivinavetta sijaitsee hieman kauempana, pihan
pohjoisreunalla. Pihapiirissä on myös uudehkoja rakennuksia, saunarakennus ja autotalli.

Kuva 16: Karttula

Jyrkilä MS15
osoite: Lihavaisenmutka 4, 80400 Ylämylly
RH

1920-luvun asuinrakennuksen mansardikatto on aikansa rakentamistavalle tyypillinen,
mutta inventointiseudulla harvinainen. Perustukset on tehty kookkaista kiilakivistä. Hirsinen riviaitta vaikuttaa asuinrakennusta vanhemmalta; voisi olla 1800-luvun puoleltakin.
Sen jatkeena on ehkä 1970-luvulla tehty talousrakennus ja toisen päädyn kulmasta alkaen
isohko vanha hirsinen talousrakennus. Pihapiiristä sivummalla on riihi, sekin hirttä + riihen sivulle on lisätty lautarakenteinen lisäosa.

Kuva 17: Jyrkilä

Jylhävän kivinavetta MS17
osoite: Mattisenlahdentie 39, 80400 Ylämylly
RH

Hyvä esimerkki vanhan korjaamisesta ja uuden rakentamisen toteuttamisesta harmoniseksi kokonaisuudeksi. Ehkä 1900-luvun alussa tehty Jytisevän kivinavetta oli huonossa kunnossa vuonna 1999, jolloin nykyiset omistajat ostivat Jylhäväksi nimetyn osan
Jytisevän tilasta; navetasta oli jäljellä enää kiilakivistä tehdyt maantasokerroksen seinät,
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mutta ei kattoakaan. Nykyiset, kivirakenteen yläpuoliset puuseinät ja kattorakenteet on
tehty 2000-luvulla. Navetan vieressä on vuonna 2004 rakennettu autokatos ja väliosana
varastokatos vuodelta 2015. Asuinrakennus on vuodelta 2001.

Kuva 18: Jylhävän kivinavetta
Mattisenlahden koulu MS20
osoite: Mattisenlahden koulutie 7, 80400 Ylämylly
RH

1800-luvun lopulla kansakouluksi rakennettu Mattisenlahden koulu on remontoitu nykyiseen hahmoonsa 1950-luvulla, jolloin myös tehtiin lisärakennus koulua vastapäätä. Vieressä on vanha lautaseinäinen talousrakennus, jonka tiiliseinäinen navettaosa ei enää ole
navettakäytössä.

Kuva 19: Mattisenlahden koulu
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Tasankola MS21
osoite: Rantakyläntie 8, 80400 Ylämylly, RH

Persoonallisella sisäänkäyntikuistilla ja poikkipäätyisellä laajennusosalla täydennetty
maatilan asuinrakennus on rakennettu v. 1911. Talossa on erikseen arki- ja vierassisäänkäynnit. Perustukset tehty harkkomaisista kiilakivistä. Pihapiirissä on myös vanhat, silti
hyväkuntoiset aitta (hirret ovat osin siirretty muualta ja ovat 1800 luvun puolelta) ja kivinavetta (rakennettu v. 1911).

Kuva 20: Tasankola
Nurkkala MS22
osoite: Rantakyläntie 4, 80400 Ylämylly, RH

Vanhan pienehkön asuinmökin olemus on hienosti tallella tässä asuinrakennuksessa. Pienet t-ikkunat ovat sisään-ulosaukeavia. Rima-lautaverhottuja hirsiseiniä on tuettu följarein. Matala luonnonkivilohkareperustus. Sisäänkäynnin yhteydessä on lautakaiteellinen
katos. Vanhaa rakennustyyliä on myös säilynyt pystylauta- ja pelkkahirsiseinäisessä navetta-talousrakennuksessa, jossa on ollut tila kahdelle lehmälle.

Kuva 21: Nurkkala
Koppiaho MS23
osoite: Rantakyläntie 13, 80400 Ylämylly, RH

Lähes umpipihaiseksi rakennuksilla suljettu maatilan pihapiiri kaksine asuinrakennuksineen; nuorempi on vuodelta 1984 kun taas vanhempi taitaa olla 1900-luvun alusta, tai
jopa 1800-luvun puoleltakin. On kerrottu, että vanhan asuinrakennuksen (joka on nyt varastona) toinen pää on ollut muualla parituvan toisena osana. Perustukset on tehty luonnon
lohkarekivestä, jota säännöllisen kantikkaaksi lohkeilleena on lähitienoolla saatavilla.
Asuinpihaa kaakkoiskulmalta rajaava L-mallinen riviaittojen kokonaisuus koostuu pitkällä sivullaan neljästä aitasta: vilja-, jauho-, vaate- ja suola-aitasta, sitten nurkassa ja
lyhyellä sivulla on kalustoliiteri ja sitten romuaitta. Seinärakenteena näissä aitoissa on
pääasiassa pelkkahirsi - yksi väli-aitta ja kalustoliiteri ovat lautarakenteisia.
Kivi-puunavetta noin vuodelta 1930 jää sivummalle asuinpihasta, samoin kauempana olevat hirsiset riihi, pitkälato ja pikkulato. Kaksiosaisen pitkäla-don pellon puoleisen pään
seinähirsistä osa vaikuttaa olevan jostain vanhemmasta rakennuksesta peräisin ja iältään
1800- tai 1700-luvun puolelta; sen verran syviä hirsipintoihin tulleet sääsyöpymät jo ovat.
Riihen päätyovea on levitetty kuivaamosiilon levyiseksi ja se on nyt pariovellinen. Riihen
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sivulla on lautaseinäinen puimalaosa, jossa olivat puimakone, silppuri ja jauhomylly. Pikkuladosta on tehty viljankuivaamo. Metsän reunassa sijaitseva hirsi- ja lautarakenteinen
sauna on tuotu 1960-luvulla naapuritalosta, kun Koppiahon oma sauna oli palanut.
Lähes umpipihaiseksi rakennuksilla suljettu maatilan pihapiiri. Navetta jää siitä sivummalle, samoin kauempana olevat hirsiset riihi ja varastoaitta, jonka seinähirsiä saattaa olla
1800-luvun puolelta, elleivät ole vanhempiakin.

Kuva 22: Koppiaho

2.3

Muinaisjäännösinventointi
Tällä alueella ei ole nähty tarpeelliseksi tehdä muinaisjäännösten inventointia. Ei ole potentiaalinen alue muinaisjäännösten osalta.
Alueella ei ole tiedossa olevia muinaisjäännöksiä.
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2.4

Luontoselvitykset
Luontoselvitystyö aloitettiin perehtymällä alueen maastokartta- tai ilmakuva-aineistoon
alkukesällä 2016. Aluetta koskevaa kirjallisuutta hankittiin myös alkukesän aikana. Luontoselvityksen on laatinut Jari Hietaranta Ekotoni Ky. Linnustoselvitys toteutettiin kesäkuussa 2016 (Ari Parviainen 2016). Tarkentavan liito-oravaselvityksen on tehnyt Ari Parviainen 3.5.2017 kohteiden 3, 7, 12, 14 ja 25 osalta.
Varsinainen maastotyö kasvillisuuden osalta toteutettiin heinäkuussa 2016 6 päivän aikana. Maastotyössä huomiota kiinnitettiin mahdollisten ns. lakikohteiden esiintymiseen.
Alueet ja kohteet, joilla karttatarkastelun perusteella arvioitiin olevan huomionarvoisia
tai merkittäviä luonto- ja maisema-arvoja kartoitettiin tarkasti. Koko alueelta tehtiin
maastotyökartta, jossa alueen metsät on luokiteltu metsätyypeittäin ja tarkemmin on nostettu esiin ne kohteet, jotka tulisi ottaa huomioon alueen maankäytön suunnittelussa.
Aikaisemmissa tutkimuksissa todettuja huomionarvoisia kohteita ei kaikkia käyty uudelleen lävitse mikäli ilmakuvien perusteella ei ko. alueella ollut tapahtunut muutoksia. Huomionarvoiset kohteet on esitetty indeksikartalla ja tarkemmin kohteet on rajattu ja kuvattu
kunkin kohteen yhteydessä. Kartoitusalueesta on laadittu joitain kasvilajikuvauksia, jotta
saatiin yksityiskohtaisempi käsitys ko. alueen lajistosta ja sen vaihtelusta. Metsien luonnontilaisuutta arvioitaessa huomioitiin metsän metsähoidollinen tila, lahopuujatkuvuus ja
lahopuun määrä sekä elävän puuston rakenne ja puulajisuhteet. Erityisesti huomioitiin
lehtipuuston määrää.
Aikaisempia aluetta koskevia tutkimuksia ja selvityksiä ovat mm.:










Jaakko Pöyry Oy ja Liperin kunta (1989). Pyhäselän – Telmoselän rantaosayleiskaavan
luonto- ja maisemaselvitys.
Jaakko Pöyry Group/Maa ja Vesi (1999). Ylämyllyn osayleiskaava. Lähtötilanne ja yhteenveto luontoarvoista.
Suunnittelukeskus Oy (2005). Joensuun seudun yleiskaava 2020. Seudullisesti merkittävien luontokohteiden määrittäminen. JYTY maankäytön työryhmä. Raportti + liitekartat.
Heikkilä, T. ja Heikkinen, I (1993). Rantojensuojeluohjelman alueet. Ympäristöministeriön ympäristönsuojeluosaston selvitys 97/1991.
Komiteamietintö (1988). Valtakunnallinen lintuvesiohjelma. Maa- ja metsätalousministeriä, 1988:32.
Komiteamietintö (1991). Uhanalaisten kasvien ja eläinten seurantatoimikunnan mietintö. Ympäristöministeriö 1991:30.
Lyytikäinen, A ja Kontturi, O. (1980). Pohjois-Karjalan harjuluonto. Valtakunnallinen
harjututkimus. Raportti 13.
Grönlund, A., Lehtelä, M., Luotonen, H. ja Hakalisto, S. (1998). Pohjois-Karjalan perinnemaisemat. Alueelliset ympäristöjulkaisut 51, Pohjois-Karjalan ympäristökeskus.
Valtioneuvoston päätös Suomen Natura-verkoston kohteista.20.8.1998

2.4.1 Luontoarvot
Luontoselvityksessä on osoitettu luonnon- ja maisemasuojelun kannalta huomionarvoisia
kohteita. Valtakunnallisesti merkittävää Mattisenlahden lintulahtea lukuun ottamatta löydetyt kohteet ovat lähinnä paikallisesti merkittäviä, usein aika pienialaisia ja ihmistoiminnankin vaikutuksen alaisia. Luonnon monimuotoiseen kannalta tarkeitä elinympäristöjä
ja arvokkaita luontotyyppejä on määritelty luonnonsuojelulaissa, metsälaissa ja vesilaissa. Lisäksi mm METSO-ohjelmassa on luokiteltu huomionarvoisia luontotyyppejä.
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Yleensä mahdollisimman suuri luonnontilaisuus lisää kohteen arvoa, kun taas sitä alentavat voimakkaan ihmistoiminnan jättämät jäljet, kuten metsähakkuut, rakentamien, sähkölinjat, maa-aineiston otto, ojittaminen jne. Toisaalta ihmistoiminta on luonut ja ylläpitää
omalla toiminnallaan luonnon monimuotoisuuden kannalta huomionarvoisia alueita kuten hakamaita, metsälaitumia, niittyjä ja kaskikoivikoita.
Suunnittelualueella on perustettuja suojelualueita, suojeluohjelmiin tai Natura 2000-verkostoon kuuluvia alueita.
Mattisenlahti (kohde nro 1) on Natura-verkoston kuuluva alue, osaksi jo suojeltu (YSA
203454, YSA 203484, YSA 203461). Suojelun keinoina ovat vesilaki ja luonnonsuojelulaki. Kansainvälisesti merkittävä lintuvesi.
Lisäksi suunnittelualueella sijaitsevat Susiahon luonnonsuojelualue (YSA 076894, kohde
nro 20) ja Liisakummun metsäalue (YSA 073692, kohde nro 17).
Suunnittelualueella ei ole Luonnonsuojelulain 29§ tarkoittamia elinympäristöjä.
Suunnittelualueella on joitain Metsälain 10 § mukaisiksi elinympäristöiksi tulkittavia alueita. Niitä ovat kohde nro 4 Kauralahden pohjoispuolen ranta, kohde nro 6 Paavolanlahti,
kohde nro 8 Nuutan puronvarsialue, kohde nro 16 Kanahäkinpuro sekä kohde nro 30 Puronvarsialue.
Suunnittelualueella on yksi Vesilain muutoksen (1105/1996, 15a ja 17a §) mukainen
kohde, kohde nro 6 Paavolanlahti.
Suunnittelualueelta ei löydetty METSO-ohjelman mukaisia luontotyyppejä. Muista metsäluonnon arvokkaista elinympäristöistä mm. Meriluoto ja Soinisen (1998) mukaan suunnittelualueelta löydettiin muutamia kohteita, jotka voidaan tulkita hakamaiksi tai metsälaitumiksi. Näistä ainakin kohteet nro 13 Kurenvaarantien metsälaidun ja nro19 Sorsanvaaran maisema-alue ja tilamiljöö ovat aktiivikäytössä ja kohde nro 23 Kurenvaarantien
metsä lienee vanha pelto ja sen jälkeen mahdollisesti laidunnettu, samoin on kohteen nro
5 Koivuseläntien lähialue laita. Kohde nro 11 Rantakyläntien metsäalue lienee osaksi
myös vanhaa pihapiiriä.
Uhanalaisista kasvillisuustyypeistä Raunion ja muiden (2008) mukaan, maastoinventoinneissa havaittiin luontotyypit, joita ovat kohde nro 4 Kauralahden pohjoispuolen ranta
(lehtomainen korpi), kohde nro 12 Mattisenlahden koulutien metsikkö (tuore lehto).
Myös kohteet nro 7 Metsäalue ja nro 8 Nuutan puronvarsialue ovat lehtomaisia, mutta ne
eivät liene alkuperäisiä lehtoja vaan ovat palautumassa laidunnuksen ja viljelyksen jälkeen luonnontilaisempaan suuntaa. Niiden lajisto on kuitenkin lehtomaisen rehevää.
Oheisessa indeksikartassa on esitetty huomionarvoisten kohteiden yleispiirteiset sijainnit.
Tarkemmat kohdekuvaukset ovat jäljempänä tekstissä.
Kasvilajien yleisyyttä arvioitiin eräillä alueilla seuraavasti kuusiportaisella asteikolla,
jossa:
1 = yksittäinen havainto kasvilajista
2 = kasvia kasvaa niukasti siellä täällä
3 = kasvia niukasti jokseenkin koko näytealalla
4 = kasvia on runsaasti koko alalla, mutta ei laajaa, yhtenäistä kasvustoa (peittävyys 10–50 %)
5 = kasvilaji esiintyy massalajina (peittävyys 50–75 %)
6 = kasvilaji esiintyy erittäin runsaana massalajina (peittävyys yli 75 %).
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Kartta : Indeksikarttakuvassa on esitetty huomionarvoisten kohteiden yleispiirteiset sijainnit. Tarkemmat kohdekuvaukset on esitetty tekstissä. (Kohteet 15, 16 ja 28 eivät sijaitse
nyt tarkasteltavalla yleiskaava-alueella; kartan mukainen yleiskaavarajaus on supistunut).

Kunkin kuvatun kohteen (kohteet 1-14, 17-27, 29, 30) kohdekuvauksen yhteydessä on
esitetty suosituksia maankäytön merkinnöiksi. Kohteista on lisäksi esitetty lyhyt suositusteksti ja mahdollisesti muita huomioita.
SL

luonnonsuojelualue

SL-1

perustettava luonnonsuojelualue

Luo

huomionarvoinen luontoalue

Luo-1

luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue (katkoviivarajaus); liito-oravien
lisääntymis- ja levähdyspaikkoja ja/tai alue on liito-oravalle potentiaalinen elinympäristö;
luonnonsuojelulain mukainen

Luo-2

luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue (katkoviivarajaus); metsälain
(ML) mukaisia tärkeitä elinympäristöjä, vesilain (VL) mukaisia suojeltuja vesiluontotyyppejä tai muita uhanalaisia luontotyyppejä, maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) mukainen

MY

maa- ja metsätalousalue, jolla erityisiä ympäristöarvoja

MA

maisemallisesti arvokas pelto alue

Seuraavassa on esitetty huomionarvoiset kohteet. Ensin on esitetty juokseva numerointi,
sen jälkeen kohteen nimi ja kaavamerkintäsuositus.
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Kohdenumero karttanimi

suositus

1

SL

Mattisenlahti

Mattisenlahden kokonaisuus on Pyhäselän runsaskasvustoinen, suojainen lahti Ylämyllyn
taajaman tuntumassa. Lahti sisältyy valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan
(LVO070164) ja Natura 2000-verkostoon. Se on luokiteltu kansainvälisesti merkittäväksi
kohteeksi (SPA). Mattisenlahtea luonnehtivat rehevät rantametsät ja kookkaat ruoikot,
joiden sisällä on jonkin verran avovettä. Lahden linnustosta huomionarvoisia ovat lukuisat yölaulajat, rantakanat jne. Alueen linnustoa on tarkemmin kuvattu erillisessä raportissa.

Kartta : Kohteen 1 sijainti; Mattisenlahti, lintuvesiensuojelu-ohjelma Natura-verkoston
alue.

Suositus: Natura-verkoston alue, osaksi jo suojeltu (YSA 203454, YSA 203484,
YSA203461). Suojelun keinoina ovat vesilaki ja luonnonsuojelulaki. Kansainvälisesti
merkittävä lintuvesi. Ei rakentamista, rantaruovikoiden ja – metsien hoitaminen.
2

Pyhäselän Kauralahti

My + luo

Kauralahti on pienialainen luhta, johon laskee peltoalueelta uoma, joka rannassa jo luonnontilaisen kaltainen. Luhdan kasvillisuuteen kuuluvat mm osmankäämi, myrkkykeiso,
sinivalvatti, ranta-alpi, suo-ohdake, suoputki, järviruoko.

Kartta : Kauralahden luhtaranta ja uoma.

Suositus: Paikallisesti merkittävä pelto- ja vesialueen sekä asutuksen rajaama luhtainen
ja kostea ranta.
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3

Kauralahden pohjoispuoli

luo-1

Järeää kuusta kasvava rehevä alue, jonkin verran haapaa ja muuta lehtipuuta sekapuuna.
Liito-oravalle soveliasta elinympäristöä. Kenttäkerros on kohtuullisen niukka. Aukkopaikoilla mustikka, metsätähti, metsäalvejuuri, metsämaitikka, karhunputki jne.

Kartta : Kauralahden pohjoispuoli.

Kuva : Kuusivaltaista sekapuustoa kasvava alue.

Suositus: Paikallisesti huomionarvoinen kohde. Liito-orava tilanne tulee tarkistaa myöhemmin. Kohteen liito-oravatilanteen tarkistus tehtiin 3.5.2017 eikä paikalta löytynyt
merkkejä lajista. Puusto ei ole kovin vanhaa ja järeää eikä suuria haapoja sopivine mahdollisine pesäkoloineen myöskään löytynyt.
4

Kauralahden pohjoispuolen ranta

luo

Kauralahden ja Mattilanlahden puolivälissä sijaitseva rehevä uoman varren lehtokorpi,
jonka reunamilla maaston jo kohotessa on nuorta lepikkoa. Uoman varrella kasvaa mm.
hiirenporrasta, mesiangervoa, raatetta, ojakellukkaa ja karhunputkea.

Kartta : Kauralahden pohjoispuolen ranta. Kuva : Rehevää rantalehtoa.

Suositus: Alue tulisi säilyttää nykytilaisena
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Koivuseläntien lähialue

Mattisenlahti – Salokylä osayleiskaava
YLEISKAAVASELOSTUS

luo

Alue lienee osin vanhaa laidunaluetta ja pihapiiriä. Kenttäkerroksen lajistossa runsaasti
kulttuuri- ja puolikulttuurilajistoa.

Kartta : Koivuseläntien lähialue. Voimakkaasti kulttuurivaikutteista vanhaa laidunta ja rehevää lehtipuustoa. Suositus: Rakentamista tulisi välttää.

6

Paavolanlahti

MY + luo

Paavolanlahtea reunustaa kaunis luonnontilainen hiekkaranta, johon laskee rantatörmän
halki ojauoma, jonka suulla on lähteisyyttä. Lähteet ovat metsälain mukainen kohde. Lahden eteläpuolella on venevalkama ja laavu. Vaikka hiekkaranta ei ole luonnonsuojelulain
mukainen kohde, on sillä merkitystä muusta rantaympäristöstä poikkeava kohteena ja tulisi säilyttää esimerkiksi virkistyskäytössä.

Kartta : Paavolanlahti. Luonnontilaista hiekkarantaa.

Suositus: Hiekkaranta tulisi säilyttää virkistyskäytössä. Lähteet ovat metsälain mukainen
kohde.
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7

Metsäalue

luo-1

Laaja, runsaasti eri-ikäistä lehtipuuta kasvava alue. Paikoin lehtomainen. Maapuita ja
pystypökkelöitä myös runsaasti.

Kartta : Runsaasti eri-ikäistä lehtipuuta kasvava metsäalue.

Suositus: Alueelle rakentamista tulisi välttää. Alue on jo kokonsakin puolesta huomionarvoinen, eri-ikäistä lehtipuuta kasvava alue. Runsaasti maapuita ja pökkelöitä. Liito-oravan esiintyminen tulee yksityiskohtaisemman rakentamisen yhteydessä selvittää.
Kohteen liito-oravatilanteen tarkistus tehtiin 3.5.2017 eikä paikalta löytynyt merkkejä lajista. Kohteen lounaiskulmalla on pienehköllä alueella erittäin järeitä kuusia, vanhoja haapoja ei juuri löydy. Puusto on enimmäkseen ryteikköistä lepikkoa, jossa on seassa koivua
ja tuomea.
8

Nuutan puronvarsialue

MY + luo-1

Peltojen, tiestön rajaama, runsaasti lehtipuuta kasvava alue. Runsaasti tikkojen syönnösjälkiä, maapuita ja pystypökkelöitä esiintyy puronvarren molemmin puolin.

Kartta : ja kuva : Nuutan rehevä, osin lehtokorpimainen puronvarsialue. Uoma luonnontilaisenkaltainen.
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Suositus: Alue on kasvillisuudeltaan monipuolinen lehtipuukorpimainen, runsaasti lehtipuustoa kasvava alue. Uoma on jo luonnontilaisen kaltainen. Liito-oravatilanne tulee tarkistaa. Alue lienee ainakin osaksi vanhaa laidunaluetta. Kohteen liito-oravatilanteen tarkistus tehtiin 3.5.2017 eikä paikalta löytynyt merkkejä lajista.
9

Alapiha-Yläpiha

MA

Mattisenlahden eteläpuolella pellot ja pihapiirit muodostavat rantaan kauniin kulttuurimaiseman, joka on huomionarvoinen myös tiemaisemallisesti.

Kartta : Alapiha-Yläpiha. Maisemallisesti kaunis viljelyalue.
Suositus: Rakentaminen tulisi pyrkiä sijoittamaan maisema-alueen reunoille.
10

Isolahti

MY + luo

Isolahtea reunustavan pengertien ja rannan välissä on kapea kaistale rantaniittyä, jolla
kasvaa mm. myrkkykeisoa, suoputkea, sinivalvattia, ojakärsämöä, peltohanhikkia, rantaalpia sekä kosteimmilla paikoilla järvikortetta ja saroja (sp.).

Kartta : Isolahden pieni rantaniitty

Suositus: Kasvillisuudeltaan huomionarvoinen kohde. Lisäksi rantaniityt ovat voimakkaasti supistuneet ja vähentyneet rantarakentamisen, ojitusten ja umpeenkasvun seurauksena.
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11
Rantakyläntien metsäalue
luo
Tien molemmin puolin on rehevää, kookastakin lehtipuustoa (haapaa, leppää ja koivua)
kasvava alue, joka ainakin tien pohjoispuolella lienee vanhaa laidunaluetta. Kenttäkerros
on lehtomaisen rehevää. Jonkin verran on tikkojen syönnösjälkiä.
Vaccinum myrtillus mustikka 4, Rubus saxatilis, lillukka 1, Fragaria vesca ahomansikka 1, Linnaea borealis
vanamo 1, Gymnocarpium dryopteris metsäimarre 2, Trientalis europaea, metsätähti 3, Viola palustris suoorvokki 2, Equisetum sylvaticum metsäkorte 1, Geranium sylvaticum metsäkurjenpolvi, Maianthemum bifolium oravanmarja 2, Pyrola rotundifolia isotalvikki 2, Ranunculus acris niittyleinikki 1, Thelypteris connectilis korpi-imarre 2, Equisetum palustre suokorte 1

Kartta : Rantakyläntien metsäalue. Eri-ikäistä puustoa tien
molemmin puolin. Verraten runsaasti lehtipuustoa.

Suositus: Alue on pirstaleinen tien, peltojen ja asutuksen välissä. lajistossa mm punaailakki, karhunputki, metsätähti, metsäalvejuuri sekä kulttuurilajistoa.
12

Mattisenlahden koulutien metsikkö

luo-1

Runsaasti lahopuuta ja kookasta lehtipuuta kasvava alue laajan peltoalueen vieressä. lajistossa mm puna-ailakkia, metsäkortetta, metsäalvejuurta, karhunputkea, metsälauhaa
jne.

Kartta : Mattisenlahden koulutien metsikkö. Eri-ikäistä lehtipuuta
runsaasti kuusen sekapuuna. Maapuita ja pökkelöitä runsaasti.

Suositus: Alueelle ei tulisi osoittaa rakentamista monipuolisen puuston takia. Liito-oravan esiintyminen tulee selvittää yksityiskohtaisemman kaavoituksen yhteydessä.
3.5.2017 suoritetussa liito-oravatilanteen tarkistuksessa ei kohteelta löytynyt merkkejä
lajista.
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Kurenvaarantien metsälaidun

Mattisenlahti – Salokylä osayleiskaava
YLEISKAAVASELOSTUS

MA

Aktiivisena hevoslaitumena oleva alue. Kaunis puoliavoin maisemakuva.

Kartta : Aktiivikäytössä oleva metsälaidun.

Suositus: Laiduntamista tulisi jatkaa ja aluetta laajentaa mahdollisuuksien rajoissa.
14

Rauhalan metsäalue

MY + luo-1 tai SL

Runsaasti lehti- ja lahopuuta kasvava alue. Puusto eri-ikäistä. Alue on mahdollisesti vanhaa peltoa tai metsälaidunta. Kenttäkerroksessa osin tuoreen kuusikankaan ja lehtomaisenkin kankaan aluetta.

Kohde : Rauhalan metsäalue. Potentiaalinen kohde
sekä liito-oravalle että valkoselkätikalle.

Suositus: Alueella ei tulisi suorittaa metsänhoidollisia toimenpiteitä. Sovelias kohde vaateliaalle eläinlajistolle.
3.5.2017 tehdyssä tarkistuksessa ei löydetty merkkejä liito-oravista. Alueen länsireunalla
on pöllön pönttö, jonka edustalla kuusen oksilla oli useita tuoreita pöllön höyheniä. Pönttö
lienee viirupöllön asuttama. Keskellä aluetta huuteli pikkutikka, ja alueella oli useassa
paikassa ilmeisiä valkoselkätikan syömäjälkiä.
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17

Liisankummun metsäalue (YSA 073692)

SL

Runsaasti eri-ikäistä lehtipuuta kasvava alue; useita latvuskerroksia käsittävä. Myös runsaasti maapuita ja pystykeloja. Jonkin verran tikkojen on syönnösjälkiä. Kenttäkerroksen
lajisto melko tavanomaista; puna-ailakki, metsäkorte (myös suokortetta), mansikkaa,
metsälauhaa, metsätähteä, metsämaitikkaa jne.

Kartta : Liisankummun metsäalue. Luonnonsuojelualue. Kuva . Kasvillisuudeltaan hyvin
monimuotoinen alue.

Suositus: Alue tulisi säilyttää nykytilaisena; alueella on potentiaalia uhanalaislajiston
kannalta. Liito-oravasta ei löydetty kuitenkaan merkkejä kesän inventoinneissa.
18

Sorsanvaaran metsälaidun

Maatilan pihapiiriin, tiehen ja peltoalueeseen rajoittuva komea aktiivikäytössä oleva laidunalue, jota osaksi ympäröi järeää tuoretta kuusikangasta kasvava alue. Puusto on
tasaikäistä ja lehtipuustoa on niukalti.

Kartta : Sorsanvaaran metsälaidun. Kuva : Komeaa aktiivikäytössä olevaa metsälaidunta.

Suositus: Alueella ei tulisi toteuttaa järeitä metsähoitotoimia (ei myöskään varsinaisen
metsälaitumen ulkopuolella).
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Mattisenlahti – Salokylä osayleiskaava
YLEISKAAVASELOSTUS

Sorsanvaaran maisema-alue ja tilamiljöö

MA

Tilan pihapiiri ja sen ympärille levittäytyvä peltoalue ja metsälaidun sekä järeät kuusikot
muodostavat maisemallisesti kauniin kokonaisuuden.

Kartta : Maisemallisesti kaunis pihapiiri ja peltoalue.

Suositus: Alue- ja maisemakokokonaisuus tulisi pyrkiä säilyttämään nykytilaisena. Metsähoitotoimien tulisi olla varovaisia poimintahakkuutyyppisiä. MA. (ks. myös kohde 18).
20

Susiahon luonnonsuojelualue (YSA 076894)

SL

Runsaasti eri-ikäistä lehtipuuta kasvava alue. Myös maapuita ja pystypökkelöitä on runsaasti. Huomionarvoinen alue ulottuu myös nykyisen rajauksen ulkopuolelle (Lihavasuontien länsipuolelle). Alue on erittäin soveliasta elinympäristöä mm valkoselkätikalle
ja myös liito-oravalle.

Kartta : Susiahon metsäalue. Kasvillisuudeltaan monipuolinen alue.

Suositus: Alue tulee säilyttää nykytilaisena. Metsänkäsittelyssä tulee noudattaa varovaisuutta ja suosia lehtipuustoa kuusen kustannuksella.
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21

Susiahon reunametsä

MY + luo

Maantien 467 länsipuolelle sijaitseva peltoaluetta reunustava metsäalue, joka lienee vanhaa pelto tai –metsälaidunta. Kasvillisuus on lehtomaisen rehevää lehtipuustoa, osin
nuorta mutta joukossa on myös vanhempaa puustoa. Kenttäkerroksessa on nokkosta, maitohorsmaa, metsäalvejuurta, hiirenporrasta jne.

Kartta : Susiahon reunametsä. Kuva : Lehtomaisen rehevää lehtipuustoa peltoalueen reunalla. Alue lienee vanhaa laidunaluetta.

Suositus: Reunametsä muodostaa osan merkittävästä itä-länsisuuntaisesta ekologisesta
käytävästä, joka yhdistää alueita 13-14-20-21-24-17. Vaikka kohteen 21 puusto on verraten nuorta, omaa se suuren potentiaalin.
22

Kurenvaaran maisema-alue

MA

Kurenvaaran tila ja peltoalue muodostavat kauniin paikallisesti merkittävän maisemaalueen.

Kartta : Kurenvaaran maisema-alue.

Suositus: Peltoalueet tulisi säilyttää aktiivisessa laidunkäytössä.
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Kurenvaarantien metsä

Mattisenlahti – Salokylä osayleiskaava
YLEISKAAVASELOSTUS

MA

Maantien ja mainitun tien kulmaukseen jää pienialainen eri-ikäistä, monilatvuksista leppää ja koivua kasvava alue, lähinnä nuorta lehtomaista kangasta: vanhaa laidunaluetta.
Maapuita ja pystykeloja on jonkin verran. Kenttäkerros on heinävaltainen ja ihmistoiminnan vaikutus näkyy selvästi. Tien ja metsän välissä on lisäksi heinäniittyä. Lajistossa mm:
Vaccinum myrtillus mustikka 4, Rubus saxatilis, lillukka 1-2, Gymnocarpium dryopteris metsäimarre 2,
Trientalis europaea, metsätähti 3, Ribes sp. viinimarja 1, Viola palustris suo-orvokki 2, Equisetum sylvaticum metsäkorte 1, Geranium sylvaticum metsäkurjenpolvi, Maianthemum bifolium oravanmarja 2, Pyrola
rotundifolia isotalvikki 2, Ranunculus acris niittyleinikki 1, Thelypteris connectilis korpi-imarre 2, Fragaria
vesca ahomansikka 1, Linnaea borealis vanamo 1.

Kartta : Kurenvaarantien metsä.

Kuva : Rehevä lehtipuuvaltainen elinympäristö.

Suositus: Alueella on runsaasti kookasta lehtipuustoa sekä pystykeloja. Alue tulisi pyrkiä
säilyttämää, koska sen puusto on monipuolinen.
24

Rehevä metsälaikku

MY

Aivan pellon reunaan rajautuva pieni rehevä, runsaasti lehtipuuta käsittävä lievästi soistuva metsäojaan ympäristössä sijaitseva alue. Kuusen ohella esiintyy koivua ja haapaa.
Maapuita ja pystykeloja on jonkin verran.

Kartta : Rehevä metsälaikku. Kuva : Pienialainen rehevä reunametsä peltoalueen päässä.

Sivu 32 / 65

Mattisenlahti-Salokylä_YK_selostus_06082018_kv27082018.docx

LIPERIN KUNTA Mattisenlahti – Salokylä osayleiskaava

Maankäytönsuunnittelu

YLEISKAAVASELOSTUS 6.8.2018

KAAVAHARJU

Suositus: Muodostaa kasvillisuudeltaan osan monipuolisesta käytävästä kohteiden 1314-20-21-24-17 välille. Rajattujen kohteiden välillä on kasvillisuus tuoretta kuusikangasta, lievästi lehtomainen. Myös hakkuita on toteutettu em. rajattujen kohteiden välillä.
Välialueille riittää normaali M, muuten suosituksena MY.
25

Puromäentien metsä

MY + luo-1

Pienialainen kohde, jolla kasvaa järeä kuusivaltainen puusto. Kuusikkoa on harvennettu
ja lehtipuustoa on poistettu. Muutamia maapuita. Kenttäkerroksen lajistoa on tyypillinen
tuoreille kuusivaltaisille kankaille.
Rubus saxatilis, lillukka 1, Convallaria majalis, kielo 2, Gymnocarpium dryopteris metsäimarre 2, Trientalis europaea, metsätähti 3, Viola riviana metsäorvokki 1, Equisetum sylvaticum metsäkorte 1, Maianthemum bifolium oravanmarja 2, Pyrola rotundifolia isotalvikki 2, Ranunculus acris niittyleinikki 1,
Thelypteris connectilis korpi-imarre 2, Fragaria vesca ahomansikka 1, Linnaea borealis vanamo 1,
Vaccinum myrtillus mustikka 4, Poa pratensis, niittynurmikka 2, Luzula pilosa, kevätpiippo 2.

Kartta : Puromäentien metsä. Kuva : Järeää kuusivaltaista kangasta. Muutaman kuusen
tyvellä liito-oravan papanoita.

Suositus: Metsänhoitotoimissa tulisi suosia lehtipuuta ja hakkuut tulisi toteuttaa poimintahakkuuna.
Liito-oravia etsitty vielä 3.5.2017 mutta tällä käynnillä papanoita ei löydetty. Alueen
puusto on kyllä lajille soveliasta järeää kuusikkoa.
26

Metsäalue

luo

Myös järeää kuusta sekä lehtipuuta kasvava alue peltoalueen eteläpuolella. Jonkin verran
maapuita. Kenttäkerroksen lajisto mustikkavaltainen. Myös metsäalvejuurta on runsaasti.
Lajisto kuitenkin melko tavanomainen.

Kartta : ja kuva : Metsäalue. Melko järeää kuusta kasvava alue maantien läheisyydessä.
Paikoin hieman kuusikorpimainen, osin lehtomaisen kankaan piirteitä.

Suositus: Alueen metsähoitotoimien tulisi olla maltillisia.
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Uomanvarsialue

Mattisenlahti – Salokylä osayleiskaava
YLEISKAAVASELOSTUS

luo

Lännen peltoalueen kautta kulkeva, melko runsaasti kelo- ja lehtipuuta kasvava alue
maantien 246 ja vanhan tien välissä. Alue on liikennemelun aluetta. Alueella on runsaasti
eri-ikäistä lehtipuuta. Kenttäkerroksen lajistossa on mm. rätvänää, mustikkaa, metsämaitikkaa, mansikkaa, oravanmarjaa, käenkaalta, metsäkortetta jne. Uoma on oja, mutta alkanut saada jo luonnontilaisia piirteitä.

Kartta : Uomanvarsialue. Kuva : Kasvillisuudeltaan monipuolinen alue.

Suositus: Alue on liikennemelualueella ja ei ole erityisiä rakentamispaineita ja alue olisi
hyvä jättää nykytilaansa.
29

Rummakon maisema-alue

MA

Laaja tasainen, reunakuviltaan vaihteleva viljelyalue suunnittelualueen eteläosassa.

Kartta : Rummakon viljelyalue.

Suositus: Uudisrakentaminen tulisi sijoittaa peltoalueen reunavyöhykkeeseen
30

Puronvarsialue

MY + luo-1

Metsäojan reunavyöhykkeellä kasvaa järeää kuusta ja jonkin verran vaihtelevan ikäistä
lehtipuuta; koivua ja harmaaleppää. Maapuita on jonkin verran. Uomaa ei ole luonnontilainen, mutta vesistönkunnostustoimista on jo aikaa. Tien molemmilta puolilta löytyi
liito-oravan. Tuoretta kuusikangasta on myös kartalla rajatun alueen ulkopuolella koillisessa ja sekapuustoa etelässä.
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Kartta : Puronvarsialue, oikea kohdenumero on 30. Kuva : Järeää kuusta kasvava uoman
varsialue. Tien molemmilta puolilta löydettiin liito-oravien jätöksiä.

Suositus: Uomanvarsialue tulisi jättää metsänhoitotoimien ulkopuolelle.
2.4.2 Linnusto
Lintuselvitysraportti (Ari Parviainen 2016) perustuu pääasiassa kuuden aamun maastokäynteihin 27.5.–1.6.2016. Myös yhtenä yönä on kierrelty yölaulajia kuunnellen enimmäkseen yölaulajille parhaiten soveltuvilla rehevillä alueilla selvitysalueen itäosissa. Linnustoselvittäjän omia retkikokemuksia, joita alueelta on vuosien mittaan kertynyt jonkin
verran, on käytetty myös hyväksi. Koko selvitysaluetta ei ole systemaattisesti kierretty
sen suuren koon vuoksi vaan selvitykset keskitettiin etukäteen kartoilta ja ilmakuvista
katsottuihin kohteisiin, joita kierrettiin jalkaisin käyttäen tarvittaessa autoa niiden välillä
liikkumiseen. Havaitut reviirit ja linnut merkattiin suoraan maastokartoille.
Havainnointiolosuhteet maastoaamuina ja -yönä olivat pääsääntöisesti erittäin hyvät huolimatta joinakin aamuina myöhemmin aamulla virinneestä tuulesta, joka ei kuitenkaan
tuloksiin sanottavasti vaikuttanut. Varhaisina aamutunteina sää oli varsin tyyni ja lämmin
ja linnut olivat hyvin äänessä. Kaikkia alueen lajeja ja reviirejä ei näillä maastokäynneillä
ole pystytty havaitsemaan, eikä siihen edes pyritty vaan pääpaino oli alueella pesivän lajiston selvittämisessä sekä EU:n lintudirektiivi-, uhanalais- ja Suomen erityisvastuulajistossa.
Tulosten käsittelyä varten alue on jaettu viiteen pienempään osa-alueeseen:
1. Honkalampi-Salokylä: Honkalampi-Liperi tien (476) länsipuoli,
2. Salokylä-Kuuppelo,
3. Salokylä: Honkalampi-Liperi tien (476) itäpuoli,
4. Mattisenlahti-Salokylä ja
5. Mattisenlahti: Ylämylly-Puromäki tien (15640) itäpuoli.
Selvitysalueen koilliskulmassa sijaitsevan Mattisenlahden FINIBAAN (tärkeät lintualueet) ja Naturaan kuuluvaa aluetta ei tarkemmin tutkittu.
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Kuva . Selvitysalueen rajaus ja käsittelyä varten luodut osa-alueet

1. Honkalampi-Salokylä: Honkalampi-Liperi tien (476) länsipuoli
Pohjoisosassa sijaitsee Honkalammen taajama, joka tiiviisti rakennettuna jätettiin tarkemmin kiertämättä. Taajaman pohjoispuolelle Kuopiontien molemmin puolin jää pienet
kaistaleet hyvin vähälinnustoista männikkökangasta, joka jatkuu välittömästi taajaman
etelä- ja länsipuolella. Keskiosissa on vaihtelevampia, voimakkaasti käsiteltyjä metsiä
aukkoineen ja taimikoineen. Ylämylly-Liperi tien varrella ja vähän sen länsipuolella on
myös jonkin verran peltoja, jotka lisääntyvät etelään päin mentäessä. Osa-alueen eteläisimmässä osassa on suurimmat yhtenäiset metsiköt, jotka ovat enimmäkseen havupuustoa
ja havupuuvaltaista sekametsää. Susiahon länsipuolella on pienehkö suojelualue, jossa on
vanhaa, runsaasti lahopuustoa sisältävää koivikkoa. Suojelualueella elää valkoselkätikka.
Selvityskäynnillä tikkoja ei havaittu mutta tuoreita syömäjälkiä puista kyllä löytyi. Tämän
suojelualueen lisäksi tällä osa-alueella ei liene kovin merkittäviä linnustokohteita.
Osa-alueella 1 tavattiin kaikkiaan 53 lajia, ja niistä 11 omaa jonkinlaisen suojelustatuksen. Nämä suojelustatuksen omaavat lajit ovat telkkä, teeri, kuovi, taivaanvuohi, haarapääsky, leppälintu, hömö- ja töyhtötiainen, viherpeippo, punavarpunen ja punatulkku.
Niiden statukset löytyvät alla olevasta lajilistasta. Koska vesistöjä alueella ei ole lukuun
ottamatta karun Honkalammen itäistä puoliskoa, lajisto koostuu pääasiassa muutaman
metsissä ja pelloilla viihtyvän kahlaajan lisäksi erilaisten metsien linnuista, joista suurin
osa on havumetsien varpuslintuja ja metsien yleislintuja. Suojelullisesti merkittävien lajien lisäksi havainnoista voisi mainita Susiahon koillispuolella Paavolan tilan pellonreunassa varoitelleen tuulihaukan ja Susiahon länsipuolella Kanahäkinpuron varressa laulaneen idänuunilinnun.
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Tällä osa-alueella tavatut lajit (53) sekä suojelullisesti merkittävien lajien suojelustatukset
ovat alla listattuna. Suojelullisesti merkittävät lajit (11) on lihavoitu.
DIR tarkoittaa Euroopan Unionin direktiivilajia, VU Suomen lajien uhanalaisuusluokituksen luokkaa vaarantuneet, NT uhanalaisuusluokituksen luokkaa silmälläpidettävä (ei
varsinaisesti uhanalainen) ja EVA Suomen kansainvälistä erityisvastuulajia. Alueellisesti
uhanalaisia lajeja (RT) ei tavattu.
Kaikki tavatut lajit ja suojelullisesti huomioitavat statuksineen:
Sinisorsa (Anas platyrhynchos)
Telkkä (Bucephala clangula) (EVA)
Teeri (Tetrao tetrix) (DIR, EVA)
Töyhtöhyyppä (Vanellus vanellus)
Kuovi (Numenius arquata) (NT, EVA)
Metsäviklo (Tringa ochropus)
Lehtokurppa (Scolopax rusticola)
Taivaanvuohi (Gallinago gallinago) (VU)
Varpushaukka (Accipiter nisus)
Tuulihaukka (Falco tinnunculus)
Kalalokki (Larus canus)
Sepelkyyhky Columba palumbus)
Käki (Cuculus canorus)
Käpytikka (Dendrocopos major)
Haarapääsky (Hirundo rustica) (NT)
Metsäkirvinen (Anthus trivialis)
Västäräkki ((Motacilla alba)
Peukaloinen (Troglodytes troglodytes)
Rautiainen (Prunella modularis)
Punarinta (Erithacus rubecula)
Leppälintu (Phoenicurus phoenicurus) (EVA)
Pensastasku (Saxicola rubetra)
Mustarastas (Turdus merula)
Räkättirastas (Turdus pilaris)
Laulurastas (Turdus philomelos)
Punakylkirastas (Turdus iliacus)
Viitakerttunen (Acrocephalus dumetorum)

Hernekerttu (Sylvia curruca)
Pensaskerttu (Sylvia communis)
Lehtokerttu (Sylvia borin)
Idänuunilintu (Phylloscopus trochiloides)
Sirittäjä (Phylloscopus sibilatrix)
Tiltaltti (Phylloscopus collybita)
Pajulintu (Phylloscopus trochilus)
Hippiäinen (Regulus regulus)
Harmaasieppo (Muscicapa striata)
Kirjosieppo (Ficedula hypoleuca)
Hömötiainen (Poecile montanus) (VU)
Töyhtötiainen (Lophophanes cristatus) (VU)
Sinitiainen (Parus caeruleus)
Talitiainen (Parus major)
Puukiipijä (Certhia familiaris)
Närhi (Garrulus glandarius)
Harakka (Pica pica)
Varis (Corvus corone cornix)
Pikkuvarpunen (Passer montanus)
Peippo (Fringilla coelebs)
Viherpeippo (Carduelis chloris) (VU)
Vihervarpunen (Carduelis spinus)
Pikkukäpylintu (Loxia curvirostra)
Punavarpunen (Carpodacus erythrinus) (NT)
Punatulkku (Pyrrhula pyrrhula) (VU)
Keltasirkku (Emberiza citrinella)

2. Salokylä-Kuuppelo
Tämä osa-alue sisältää Ylämylly-Liperi tien länsipuoliset rajauksen sisään jäävät alueet
Salokylän ja Kuuppelon välillä sekä eteläosasta kaistaleen tien itäpuolelta Taka-ahosta
lounaaseen. Eteläosassa on paljon peltoa, pohjoispuolisko on metsäinen ja metsät ovat
pääasiassa kuusivaltaisia sekametsiä ja kuusikoita mutta lehtimetsiköitäkin sieltä täältä
löytyy. Päätien varressa on pitkin matkaa jonkin verran asutusta. Minkäänlaista vesistöä
ei alueella ole.
Lintulajeja tavattiin alueella 47, joista kymmenen kuuluu suojelullisesti huomioitaviin lajeihin. Näitä lajeja ovat pyy, teeri, räystäspääsky, leppälintu, pikkusieppo, hömö- ja töyhtötiainen, viherpeippo, punavarpunen ja punatulkku, ja niiden suojelustatukset on merkitty alla olevaan lajilistaan. Vesistöjen äärellä viihtyvä lajisto puuttuu vesistöjen puuttuessa ja niin ollen alueen lajisto koostuu pääasiassa tavallisista metsälajeista, joissa on sekä
havu- että lehtimetsien lintuja. Mukaan mahtuu myös joitakin peltoalueilla viihtyviä avomaan lintuja kuten töyhtöhyyppä, kiuru ja pensastasku. Edellä mainittujen lisäksi kannattanee mainita kaksi mustapääkerttureviiriä Salokylällä, toinen kalmiston eteläpuolen pellon reunassa ja toinen Suopellon tilan länsipuolen lehtimetsässä.
Salokylän ja Kuuppelon välillä tavatut lajit (47), suojelullisesti merkittävien lajien suojelustatukset ja suuntaa-antavat reviirimäärät ovat alla listattuna. Suojelullisesti merkittävät
lajit (10) on lihavoitu.
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DIR tarkoittaa Euroopan Unionin direktiivilajia, EN Suomen lajien uhanalaisuusluokituksen luokkaa erittäin uhanalainen, VU vaarantunut, NT silmälläpidettävä (NT ei varsinaisesti uhanalainen) ja EVA Suomen kansainvälistä erityisvastuulajia. Alueellisesti
uhanalaisia lajeja (RT) ei tavattu.
Kaikki tavatut lajit ja suojelullisesti huomioitavat statuksineen:
Pyy (Bonasa bonasia) (DIR)
Teeri (Tetrao tetrix) (DIR, EVA)
Töyhtöhyyppä (Vanellus vanellus)
Metsäviklo (Tringa ochropus)
Sepelkyyhky Columba palumbus)
Käki (Cuculus canorus)
Kiuru (Alauda arvensis)
Käpytikka (Dendrocopos major)
Räystäspääsky (Delichon urbicum) (EN)
Metsäkirvinen (Anthus trivialis)
Västäräkki ((Motacilla alba)
Peukaloinen (Troglodytes troglodytes)
Rautiainen (Prunella modularis)
Punarinta (Erithacus rubecula)
Leppälintu (Phoenicurus phoenicurus) (EVA)
Pensastasku (Saxicola rubetra)
Mustarastas (Turdus merula)
Räkättirastas (Turdus pilaris)
Laulurastas (Turdus philomelos)
Punakylkirastas (Turdus iliacus)
Kulorastas (Turdus viscivorus)
Viitakerttunen (Acrocephalus dumetorum)
Hernekerttu (Sylvia curruca)
Pensaskerttu (Sylvia communis)

Lehtokerttu (Sylvia borin)
Mustapääkerttu (Sylvia atricapilla)
Sirittäjä (Phylloscopus sibilatrix)
Tiltaltti (Phylloscopus collybita)
Pajulintu (Phylloscopus trochilus)
Hippiäinen (Regulus regulus)
Harmaasieppo (Muscicapa striata)
Pikkusieppo (Ficedula parva) (DIR)
Kirjosieppo (Ficedula hypoleuca)
Hömötiainen (Poecile montanus) (VU)
Töyhtötiainen (Lophophanes cristatus) (VU)
Sinitiainen (Parus caeruleus)
Talitiainen (Parus major)
Puukiipijä (Certhia familiaris)
Närhi (Garrulus glandarius)
Harakka (Pica pica)
Korppi (Corvus corax)
Peippo (Fringilla coelebs)
Viherpeippo (Carduelis chloris) (VU)
Vihervarpunen (Carduelis spinus)
Punavarpunen (Carpodacus erythrinus) (NT)
Punatulkku (Pyrrhula pyrrhula) (VU)
Keltasirkku (Emberiza citrinella)

3. Salokylä: Honkalampi-Liperi tien (476) itäpuoli
Osa-alueeseen kuuluu alueet Liperiin menevän päätien (476) itäpuolella Taka-ahosta
Rummakon korkeuksille saakka. Liperin tien varret ja keski- sekä pohjoisosat ovat enimmäkseen nuoria ja nuorehkoja, vaihtelevia, hakkuuaukkojen ja taimikoiden kirjomia, pääasiassa havu- ja havumetsävaltaisia metsiä. Taka-ahon itäpuolella on muutama kookas
pelto ja pienempiä peltoja löytyy pohjoisosasta. Pieniä puroja lukuun ottamatta minkäänlaista vesistöä alueella ei ole.
Lajeja löytyi tältä osa-alueelta kaikkiaan 46 ja niistä yhdeksällä on jonkinlainen suojelustatus, joka näky alla olevasta lajilistasta. Nämä yhdeksän lajia ovat pyy, kuovi, taivaanvuohi, sinipyrstö, töyhtö- ja hömötiainen, viherpeippo, punavarpunen ja punatulkku.
Muut näistä lajeista kuuluvat pesimälintuihin mutta sinipyrstö oli suurella todennäköisyydellä vain muutolla laulamaan pysähtynyt yksilö. Koska vesistöä ei alueelta löydy, myös
veden äären linnut loistavat poissaolollaan. Lajisto koostuu muutamaa poikkeusta lukuun
ottamatta metsien yleislinnuista ja havumetsien lajeista, vaikka mukana on jonkin verran
myös muiden biotooppien lajeja. Suojelullisesti merkittävien lintujen lisäksi oman mainintansa ansainnee idänuunilintu, joita lauloi sinipyrstön kanssa samalla metsäalueella
Ruuskalan talon luoteispuolella kaksi koirasta.
Alla lajilista osa-alueella tavatuista lajeista (46) sekä suojelullisesti merkittävien lajien
suojelustatukset. Suojelullisesti merkittävät lajit (9) on lihavoitu. DIR tarkoittaa Euroopan Unionin direktiivilajia, VU Suomen lajien uhanalaisuusluokituksen luokkaa vaarantunut, NT luokkaa silmälläpidettävä (NT ei varsinaisesti uhanalainen), RT alueellisesti
uhanalaista ja EVA Suomen kansainvälistä erityisvastuulajia.
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Kaikki tavatut lajit ja suojelullisesti huomioitavat statuksineen:
Pyy (Bonasa bonasia) (DIR)
Töyhtöhyyppä (Vanellus vanellus)
Kuovi (Numenius arquata)(NT, EVA)
Taivaanvuohi (Gallinago gallinago) (VU)
Sepelkyyhky Columba palumbus)
Käki (Cuculus canorus)
Käpytikka (Dendrocopos major)
Metsäkirvinen (Anthus trivialis)
Västäräkki ((Motacilla alba)
Peukaloinen (Troglodytes troglodytes)
Rautiainen (Prunella modularis)
Punarinta (Erithacus rubecula)
Sinipyrstö (Tarsiger cyanurus)(NT, RT)
Mustarastas (Turdus merula)
Räkättirastas (Turdus pilaris)
Laulurastas (Turdus philomelos)
Punakylkirastas (Turdus iliacus)
Viitakerttunen (Acrocephalus dumetorum)
Hernekerttu (Sylvia curruca)
Pensaskerttu (Sylvia communis)
Lehtokerttu (Sylvia borin)
Idänuunilintu (Phylloscopus trochiloides)
Sirittäjä (Phylloscopus sibilatrix)
Tiltaltti (Phylloscopus collybita)
Pajulintu (Phylloscopus trochilus)

Hippiäinen (Regulus regulus)
Harmaasieppo (Muscicapa striata)
Kirjosieppo (Ficedula hypoleuca)
Sinitiainen (Cyanistes caeruleus)
Talitiainen (Parus major)
Kuusitiainen Periparus ater)
Töyhtötiainen (Lophophanes cristatus) (VU)
Hömötiainen (Poecile montanus) (VU)
Puukiipijä (Certhia familiaris)
Närhi (Garrulus glandarius)
Harakka (Pica pica)
Naakka (Corvus monedula)
Varis (Corvus corone cornix)
Korppi (Corvus corax)
Pikkuvarpunen (Passer montanus)
Peippo (Fringilla coelebs)
Viherpeippo (Carduelis chloris) (VU)
Vihervarpunen (Carduelis spinus)
Punavarpunen (Carpodacus erythrinus) (NT)
Punatulkku (Pyrrhula pyrrhula) (VU)
Keltasirkku (Emberiza citrinella)

4. Mattisenlahti-Salokylä
Mattisenlahden läntisistä osista Rummakon pohjoispuolisten alueiden kautta YlämyllyLiperi tielle saakka ulottuvat alueet kuuluvat tähän osa-alueeseen, joka on varsin peltovaltainen. Varsinkin Mattisenlahden puoli sekä Rummakon pohjoispuoli ja Halla-aho
ovat pääosin peltoja, joiden väliin jää vaihtelevia metsäisiä kaistaleita. Metsät ovat suurimmalta osaltaan varsin nuoria, taimikoita on paljon ja jokunen tuoreehko aukkokin alueella on. Havu- ja sekametsät ovat vallitsevia mutta hyviä lehtimetsiköitä on esim. Liperin
tien varressa olevalla luonnonsuojelualueella, jossa tavattiin mm. viirupöllö, pikkusieppo,
leppälintu, 3 peukaloista ja 3 sirittäjää. Toinen hyvä koivuvaltainen lehtimetsikkö on
Rummakossa Tyynelän talon länsipuolella. Sieltä löytyi monipuolisesti tavallista lajistoa
ja metsällä voisi olla myös tikkapotentiaalia. Vesistöjä ei tälläkään osa-alueella ole lainkaan.
Kaikkiaan 55 tavatusta lajista 11 kuuluu suojelullisesti huomioitaviin lajeihin. Näitä ovat
pyy, teeri. ruisrääkkä, kuovi, viirupöllö, palokärki, niittykirvinen, keltavästäräkki, leppälintu, pikkusieppo sekä punavarpunen. Pesivät vesi- ja lokkilinnut sekä kahlaajat, pois
lukien pelloilla viihtyvät kuovi ja töyhtöhyyppä sekä metsälintu lehtokurppa, puuttuvat
tyystin ja lajisto koostuukin enimmäkseen hyvin tavallisesta mutta monipuolisesta metsälajistosta ja osin peltolinnuista. Suojelustatuksen omaavien lintujen lisäksi oman erillisen mainintansa ansaitsevat Liperin tien varren luonnonsuojelualueen kupeessa laulanut
mustapääkerttu, Rummakon peltoalueen länsipäässä laulanut idänuunilintu ja mahdollisesti reviirillään oleva pyrstötiainen Mattisenlahdella Marjalan talon pohjoispuolella.
Alla on lajilista osa-alueella tavatuista lajeista (55) sekä suojelullisesti merkittävien lajien
suojelustatukset. Suojelullisesti merkittävät lajit (11) on lihavoitu. DIR tarkoittaa Euroopan Unionin direktiivilajia, NT Suomen lajien uhanalaisuusluokituksen luokkaa silmälläpidettävät (NT ei varsinaisesti uhanalainen), RT alueellisesti uhanalaista ja EVA Suomen
kansainvälistä erityisvastuulajia.
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Kaikki tavatut lajit ja suojelullisesti huomioitavat statuksineen:
Pyy (Bonasa bonasia) (DIR)
Teeri (Tetrao tetrix) (DIR, EVA)
Fasaani (Phasianus colchicus)
Ruisrääkkä (Crex crex) (DIR, EVA)
Töyhtöhyyppä (Vanellus vanellus)
Kuovi (Numenius arquata) (NT, EVA)
Lehtokurppa (Scolopax rusticola)
Kalalokki (Larus canus)
Harmaalokki (Larus argentatus)
Sepelkyyhky Columba palumbus)
Käki (Cuculus canorus)
Viirupöllö (Strix uralensis) (DIR)
Palokärki (Dryocopus martius) (DIR
Käpytikka (Dendrocopos major)
Kiuru (Alauda arvensis)
Metsäkirvinen (Anthus trivialis)
Niittykirvinen (Anthus pratensis) (NT)
Keltavästäräkki (Motacilla flava) (NT, RT)
Västäräkki ((Motacilla alba)
Peukaloinen (Troglodytes troglodytes)
Rautiainen (Prunella modularis)
Punarinta (Erithacus rubecula)
Leppälintu (Phoenicurus phoenicurus) (EVA)
Pensastasku (Saxicola rubetra)
Mustarastas (Turdus merula)
Räkättirastas (Turdus pilaris)
Laulurastas (Turdus philomelos)
Punakylkirastas (Turdus iliacus)

Ruokokerttunen (Acrocephalus schoenobaenus)
Viitakerttunen (Acrocephalus dumetorum)
Hernekerttu (Sylvia curruca)
Pensaskerttu (Sylvia communis)
Lehtokerttu (Sylvia borin)
Mustapääkerttu (Sylvia atricapilla)
Idänuunilintu (Phylloscopus trochiloides)
Sirittäjä (Phylloscopus sibilatrix)
Tiltaltti (Phylloscopus collybita)
Pajulintu (Phylloscopus trochilus)
Hippiäinen (Regulus regulus)
Harmaasieppo (Muscicapa striata)
Pikkusieppo (Ficedula parva) (DIR)
Kirjosieppo (Ficedula hypoleuca)
Pyrstötiainen (Aegithalos caudatus)
Sinitiainen (Cyanistes caeruleus)
Talitiainen (Parus major)
Kuusitiainen (Periparus ater)
Puukiipijä (Certhia familiaris)
Harakka (Pica pica)
Naakka (Corvus monedula)
Varis (Corvus corone cornix)
Pikkuvarpunen (Passer montanus)
Peippo (Fringilla coelebs)
Vihervarpunen (Carduelis spinus)
Punavarpunen (Carpodacus erythrinus) (NT)
Keltasirkku (Emberiza citrinella)

5. Mattisenlahti: Ylämylly-Puromäki tien (15640) itäpuoli
Osa-alueeseen kuuluu Liperi-Puromäki tien itäpuoliset alueet Mattisenlahden kosteikolta
kyläalueen kautta Kauralahdelle. Rajoina toimivat pohjoisessa ja etelässä kaava-alueen
rajaus, idässä Pyhäselän ranta ja lännessä pääsääntöisesti Ylämylly-Puromäki tie. Eteläosassa Lössän eteläpuolella myös kaistale ko. tien länsipuolta kuuluu tähän osa-alueeseen. Maasto on rehevää ja pohjoisosa on siellä olevan jo suojellun kosteikkolahden lisäksi melkein kauttaaltaan peltoa, ja peltoa on myös kyläalueen eteläpuolella. Metsiä on
kyläalueella ja osa-alueen eteläosassa. Muusta kaava-alueesta poiketen lehtimetsiä on
paljon, varsinkin kylän ympäristössä. Eteläosassa on suhteellisesti enemmän havumetsää
mutta sieltäkin reheviä lehtimetsäisiä alueita löytyy. Kuten muuallakin kaava-alueella,
hakkuuaukot ja taimikot tekevät metsistä mosaiikkimaisia eikä laajoja yhtenäisiä metsiä
juuri löydy. Iältään metsät ovat niin ikään muun selvitysalueen tapaan enimmäkseen varsin nuoria. Mattisenlahden kosteikkoa, joka kuuluu jo NATURA-ohjelmaan, ei tarkemmin tutkittu, vaikka sinnekin pikainen käynti ulotettiin sekä yöllä että aamulla.
Tällä osa-alueella tavattiin kaikkein eniten ja monipuolisimmin lintulajistoa, kaikkiaan
66 lajia ja niistä peräti kolmasosa (22) kuuluu suojelullisesti huomioitavaan lajistoon.
Mattisenlahden kosteikko ja Pyhäselän rannan läheisyys toi alueelle muutamia lajeja,
joita ei muualla havaittu, mm. laulujoutsen, kuikka, kaulushaikara ja ruskosuohaukka.
Lajistoon lukeutuu monenlaisten biotooppien lintuja avomaan lajeista, lehti- ja havumetsälajeihin ja kosteikkolintuihin saakka. Pääsääntöisesti lajisto on Pohjois-Karjalan oloissa
tavanomaista ilman suuria yllätyksiä mukaan lukien suojelustatuksen omaavat lajit.
Osa-alueen lajit (66) ja suojelullisesti merkittävien lajien suojelustatukset löytyvät alta
listattuina. Suojelullisesti merkittävät lajit (22) on lihavoitu. DIR tarkoittaa Euroopan
Unionin direktiivilajia, VU Suomen lajien uhanalaisuusluokituksen luokkaa vaarantunut,
NT luokkaa silmälläpidettävä (NT ei varsinaisesti uhanalainen) ja EVA Suomen kansainvälistä erityisvastuulajia. Alueellisesti uhanalaisia lajeja (RT) ei tavattu.
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Kaikki tavatut lajit ja suojelullisesti huomioitavat statuksineen:
Laulujoutsen (Cygnus cygnus) (DIR, EVA)
Sinisorsa (Anas platyrhynchos)
Teeri (Tetrao tetrix) (DIR, EVA)
Fasaani (Phasianus colchicus)
Kuikka (Gavia arctica) (DIR)
Kaulushaikara (Botaurus stellaris) (DIR)
Ruskosuohaukka (Circus aeruginosus) (DIR)
Tuulihaukka (Falco tinnunculus)
Ruisrääkkä (Crex crex) (DIR, EVA)
Kurki (Grus grus) (DIR)
Töyhtöhyyppä (Vanellus vanellus)
Kuovi (Numenius arquata) (NT, EVA)
Lehtokurppa (Scolopax rusticola)
Taivaanvuohi (Gallinago gallinago) (VU)
Kalatiira (Sterna hirundo) (DIR, EVA)
Pikkulokki (Hydrocoloeus minutus) (DIR, EVA)
Naurulokki (Larus ridibundus) (VU)
Kalalokki (Larus canus)
Sepelkyyhky Columba palumbus)
Käki (Cuculus canorus)
Hernekerttu (Sylvia curruca)
Pensaskerttu (Sylvia communis)
Lehtokerttu (Sylvia borin)
Mustapääkerttu (Sylvia atricapilla)
Sirittäjä (Phylloscopus sibilatrix)
Tiltaltti (Phylloscopus collybita)
Pajulintu (Phylloscopus trochilus)
Hippiäinen (Regulus regulus)
Harmaasieppo (Muscicapa striata)
Pikkusieppo (Ficedula parva) (DIR)
Kirjosieppo (Ficedula hypoleuca)
Sinitiainen (Parus caeruleus)
Talitiainen (Parus major)
Tervapääsky (Apus apus) (VU)

Palokärki (Dryocopus martius) (DIR)
Käpytikka (Dendrocopos major)
Kiuru (Alauda arvensis)
Haarapääsky (Hirundo rustica) (NT)
Metsäkirvinen (Anthus trivialis)
Västäräkki ((Motacilla alba)
Peukaloinen (Troglodytes troglodytes)
Rautiainen (Prunella modularis)
Punarinta (Erithacus rubecula)
Satakieli (Luscinia luscinia)
Leppälintu (Phoenicurus phoenicurus) (EVA)
Pensastasku (Saxicola rubetra)
Mustarastas (Turdus merula)
Räkättirastas (Turdus pilaris)
Laulurastas (Turdus philomelos)
Punakylkirastas (Turdus iliacus)
Viitasirkkalintu (Locustella fluviatilis)
Ruokokerttunen (Acrocephalus schoenobaenus)
Viitakerttunen (Acrocephalus dumetorum)
Hömötiainen (Poecile montanus) (VU)
Puukiipijä (Certhia familiaris)
Harakka (Pica pica)
Naakka (Corvus monedula)
Varis (Corvus corone cornix)
Pikkuvarpunen (Passer montanus)
Peippo (Fringilla coelebs)
Viherpeippo (Carduelis chloris) (VU)
Vihervarpunen (Carduelis spinus)
Punavarpunen (Carpodacus erythrinus) (NT)
Punatulkku (Pyrrhula pyrrhula) (VU)
Keltasirkku (Emberiza citrinella)
Pajusirkku (Emberiza schoeniclus) (VU)

EU:n lintudirektiivin liitteen I lajit, UHEX-lajit sekä EVA-lajit - suojelullisesti huomioitavat lajit
Kaikkiaan maastotöiden aikana havaittuja lajeja oli koko selvitysalueella 84 ja suojelullisesti huomioitavia lajeja 30. Maastossa havaitut suojelullisesti merkittävät lajit koko selvitysalueella ovat lueteltuna alla.
DIR = Euroopan Unionin lintudirektiivin liitteessä I mainittu laji, UHEX = Suomen uhanalaisuusluokituksessa mainittu laji (EN: erittäin uhanalainen, VU: vaarantunut, NT: silmälläpidettävä ja RT: alueellisesti uhanalainen), EVA = Suomen kansainvälinen erityisvastuulaji.
Suojelullisesti huomioitavia lajeja alueella:






DIR-lajeja on kaikkiaan 13 (laulujoutsen, pyy, teeri, kuikka, kaulushaikara, ruskosuohaukka, ruisrääkkä, kurki, kalatiira, pikkulokki, viirupöllö, palokärki, pikkusieppo),
UHEX-lajeja 15 (kuovi, taivaanvuohi, naurulokki, tervapääsky, haarapääsky, räystäspääsky, niittykirvinen, keltavästäräkki, sinipyrstö, töyhtötiainen, hömötiainen, viherpeippo, punavarpunen,
punatulkku, pajusirkku). Erittäin uhanalaisia (EN) lajeja 1 (räystäspääsky),
vaarantuneita (VU) lajeja 8 (taivaanvuohi, naurulokki, tervapääsky, töyhtötiainen, hömötiainen,
viherpeippo, punatulkku, pajusirkku),
silmälläpidettäviä (NT) lajeja 6 (kuovi, haarapääsky, niittykirvinen, keltavästäräkki, sinipyrstö,
punavarpunen) ja alueellisesti uhanalaisia (RT) lajeja 2 (keltavästäräkki, sinipyrstö) sekä
Suomen kansainvälisiä erityisvastuulajeja (EVA) on 8 (laulujoutsen, telkkä, teeri, ruisrääkkä,
kuovi, kalatiira, pikkulokki, leppälintu).
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3 Tavoitteet
3.1

Yleistä
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan
yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen
sovittaminen.
Tavoitteena on laatia yleiskaava siten, että Mattisenlahden ja Salokylän keskeisillä kyläalueilla ja niiden lähialueilla rakennusluvat voidaan myöntää suoraan kunnanvaltuuston
hyväksymän oikeusvaikutteisen yleiskaavan pohjalta. Keskeinen tavoite on myös turvata
maanomistajien maankäytölliset oikeudet ja tasapuolinen kohtelu suunnittelualueen kokonaisrakenne ja luonnonympäristön arvot huomioon ottaen.
Tavoitteena on myös vuorovaikutteisuus ja avoimuus kuntalaisten ja eri sidosryhmien
kanssa.
Yleiskaavasuunnittelulle tavoitteita asettavat mm.







3.2

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

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT)
Valtioneuvoston päätös valtakunnallisiksi alueidenkäyttötavoitteiksi tuli lainvoimaiseksi
26.11.2001 (maankäyttö- ja rakennuslaki 22 §). Päätöksessä tavoitteet on jaettu kuuteen
asiakokonaisuuteen: 1) toimiva aluerakenne, 2) eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu, 3) kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 4) toimivat
yhteysverkostot ja energiahuolto 5) Helsingin seudun erityiskysymykset 6) luonto- ja
kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet.
Valtioneuvosto päätti 13.11.2008 valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamisesta. Tarkistuksen pääteemana on ollut ilmastonmuutoksen haasteisiin vastaaminen.
Lisäksi tavoitteiden vaikuttavuutta on lisätty täsmentämällä tavoitemuotoiluja sekä vahvistamalla niiden velvoittavuutta. Tarkistetut tavoitteet tulivat voimaan 1.3.2009.
Ympäristöministeriö valmistelee valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (VAT) uudistamista. Tavoitteena on, että valtioneuvosto voisi päättää uudistetuista tavoitteista loppuvuodesta 2017.
Maakunnan suunnittelussa ja muussa alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään
niiden toteuttamista (maankäyttö- ja rakennuslaki 24 §).
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3.3

Maakuntakaavan asettamat tavoitteet
Pohjois-Karjalan maakuntakaavassa Mattisenlahti ja Salokylä ovat molemmat osoitettu
Kyläalue (at, at-1) -kohdemerkinnöillä.
Kohdemerkinnöillä osoitetaan maaseutuasutuksen kannalta tärkeitä kyläkeskuksia, jotka
palvelujen, asutuksen, kulttuuriympäristön tai elinkeinotoimintojen kannalta ovat tärkeitä
kehittämisen kohteita. Lisämerkinnällä -1 osoitetaan rantakyliä, joita pidetään suositeltavina pysyvän ja loma-asutuksen alueina.
Suunnittelumääräys:
Suunnittelussa ja rakentamisessa tulee kiinnittää huomiota rakentamisen sopeuttamiseen
olevaan kylärakenteeseen ja -ympäristöön sekä vesi- ja jätevesihuollon järjestämiseen.
Uudisrakentaminen tulee ensisijaisesti ohjata tukemaan nykyistä kylärakennetta ja palvelujen hyvää saatavuutta. Rantakyliin liittyviä ranta-alueita suositellaan pysyvän asutuksen
ja tavanomaista haja-asutusta tiiviimmän loma-asutuksen alueina. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ranta-alueille tulee varata riittävästi kylää palvelevia virkistysalueita.

3.4

Kunnan asettamat tavoitteet
Liperin kunnan maankäyttö- ja kaavoitusohjelmaan sisältyy Mattisenlahti-Salokylä alueen yleiskaavan laatiminen. Alue on kokonaisuudessaan Liperin kunnan rakennusjärjestyksen mukainen suunnittelutarvealue.
Joensuun seudun yleiskaavassa 2020 (strateginen yleiskaava) alueelle on osoitettu laajoja
kyläalueita (AT), jonne voi sijoittua asutusta, maatalouden tilakeskuksia, palveluja ja työtiloja. Merkinnällä on osoitettu sellaiset tiheästi rakennetut tai vetovoimaisiksi rakentamisalueiksi arvioidut maaseutumaiset vyöhykkeet, jotka on tarkoitettu liitettäväksi vesija 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.
Tavoitteita:





Suunnittelutyössä määritellään Mattisenlahden ja Salokylän kyläalueiden rakentamisen ryhmittely, sijoittuminen ja rakentamisesta vapaat alueet.
Suunnittelutyössä selvitetään luonnon, rakentamisen ja liikenteen alueet ja toimintojen reunaehdot niin, että rakentamisen ohjaus on johdonmukaista ja suunnitelmallisesti alueen ympäristön huomioon ottavaa sekä tasapuolisesti maanomistajiin kohdistuvaa.
Tavoitteena on, että suunnitelman valmistuttua voi rakentamisen lupamenettely
tiiveimmin rakennettujen kyläalueiden osalta perustua kunnan rakennuslupaharkintaan.

Osana yleiskaavatyötä suunnittelutavoitteita tarkennetaan ja yksilöidään mm. seuraavasti:



Kyläalueilla rakentamismahdollisuuksien määrittely; sovelletaan maankäyttö- ja
rakennuslain määrittelemiä puitteita kylärakentamisen osalta (MRL 44 §)
Selvitetään mahdollisuudet myöntää rakennusluvat suoraan yleiskaavassa osoitetuille oleville ja uusille rakennuspaikoille
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Maankäytölliset suunnitteluperiaatteet
Yleiskaavan laadinnan vyöhykejako ja niihin kohdistuvat yleiset mitoitusperusteet on esitetty kuvassa 23.
Vyöhykejaon perusteena ovat nykyisen kokonaisrakenteen ohella alueen luonnonympäristöön ja maisemaan liittyvät tekijät. Kartalla esitetyt vyöhykerajaukset ovat likimääräisiä ja niille osoitetut mitoitusperusteet periaatteellisia. Keskeistä on tarkastella kylärakennetta kokonaisuutena – rakentamisen sijoittamisessa pyritään kehittämään kyläkuvaa ja
toisaalta turvaamaan luonnon ympäristön tai maiseman kannalta arvokkaita alueita.
Vyöhyketarkastelu mitoitusperusteineen ohjaa suunnittelua; toimintojen yksityiskohtainen sijoittuminen ja määrä ratkaistaan vyöhyketarkastelua toteuttavassa yleiskaavassa.

KUVA 23. Kylämäisten alueiden vyöhykejako, niiden mitoitusperusteet sekä alueittain olevat
tonttimäärät ja mitoitusperusteiden mukaiset arviot uusista tonttimääristä.
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3.5.1 Ympärivuotinen asutus, loma-asutus ja maanomistus
Rakentamisen yksityiskohtaisen määrittelyn tulisi kylä- ja ranta-alueilla tapahtua pääsääntöisesti suoraan osayleiskaavan pohjalta. Kyläalueella ja niiden läheisyydessä suositaan pysyvää asutusta.
Yleiskaavan keskeisenä tavoitteena, niin kylä- kuin ranta-alueiden osalta, on osoittaa sijoitettavissa olevien asuntojen tai loma-asuntojen, rakennuspaikkojen kokonaismäärä ja
likimääräinen sijainti tilakohtaisesti tarkasteltuna.
Rakennusoikeutta käsitellään haja-asutusalueilla maanomistaja- ja tilakohtaisesti. Rakennusoikeutta voidaan siirtää saman maanomistajan omistamien tilojen välillä, mikäli se on
kokonaisrakenteellisesti perusteltavissa. Rakennusoikeutta pyritään siirtämään erityisesti
luonto- ja maisemasuhteiltaan herkkien alueiden osalta muille saman maanomistajan alueille. Rakennusoikeuden siirrot eivät saa kuitenkaan johtaa maanomistajan tai ympäristön
kannalta kohtuuttomaan lopputulokseen.
Rakennusoikeuden kohdistamisessa kiinnitetään huomiota alueiden sijaintiin suhteessa
toiminnalliseen kokonaisrakenteeseen, ympäristölliseen rakennettavuuteen sekä toisaalta
maanomistajien / emätilojen kesken yhdenvertaiseen kohteluun.
Yhtenä tavoitteena on, että virkistyksen kannalta keskeisten alueiden käyttömahdollisuudet yleiseen virkistykseen säilyvät ja että jokamiehen oikeudella käytettäviä vapaita alueita säilyy riittävästi.
Toisaalta tavoitteena on rakentamisalueiden sijoittaminen keskitetysti siten, että alueille
järjestettävät liikenneyhteydet, vesihuoltoverkostot, sähkö- ym. yhteydet ovat hyödynnettävissä mahdollisimman tehokkaasti.
3.5.2 Kylärakentaminen
Mattisenlahden ja Salokylän alueet on jaoteltu olevaan rakenteeseen pohjautuen ns. ydinkylä (AT), sen lähi (AT-1) ja haja-asutus (HA) -alueisiin (katso kuva 23).
Rakentamisen sijoittamisessa pyritään kehittämään kyläkuvaa ja toisaalta turvaamaan
luonnonympäristön tai maiseman kannalta arvokkaita alueita. Uusien rakennuspaikkojen
sijoittuminen ja määrä ratkaistaan vyöhyketarkastelua toteuttavassa yleiskaavassa.
Yleisenä lähtökohtana on, että rakentaminen voi määrältään olla voimakkainta perinteisillä ns. ydinkyläalueilla (kunnallisteknisten verkostojen piirissä tai niiden ulottuvilla olevilla alueilla). Vastaavasti ympäristöllisesti aroilla alueilla rakentamisen määrän tulee olla
vähäisintä ja/tai rakentaminen ohjataan näiltä alueilta toisaalle.
Rajattujen kyläalueiden ulkopuoleisille maa- ja metsätalousvaltaisille alueille (HA) ei
suunnitelmallisesti kohdenneta uutta rakentamista. Näillä alueilla mahdollinen rakentaminen ratkaistaan tapauskohtaisesti yleiskaavaan sisällytettävien yleisten mm. mitoitusreunaehtojen puitteissa.
Kyläalueen läheisillä ranta-alueilla lomarakennuspaikkoihin kohdistuu paikoin muutostarvetta ympärivuotiseen asuinkäyttöön. Nämä muutostarpeet otetaan huomioon yleiskaavan laadinnan aikana.
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3.5.3 Mitoitusperiaatteet
Emätilaperiaate
Rakennusoikeuden tasapuolisessa määrityksessä lähdetään ns. emätilaperiaatteesta. Poikkileikkausajankohta on 15.10.1969.
Tarkastelussa selvitetään ne tilat (emätilat), jotka alueella olivat noina ajankohtina. Mikäli
tilalla on tapahtunut runsaasti lohkomisia ennen ko. ajankohtaa, voidaan emätilatarkastelu
tapauskohtaisesti ulottaa ko. ajankohtaa kauemmaksikin.
Emätilaperiaatetta noudatettaessa jaetaan mitoitusnormituksen mukaan tuleva rakennusoikeus ko. emätilan alkuperäisen pinta-alan (kyläalueen rakennusoikeutta määriteltäessä)
perusteella. Emätilan uusien rakennuspaikkojen määrä saadaan vähentämällä ko. emätilan kokonaisrakennusoikeudesta jo rakennetut ja lohkotut sekä rakennusluvan saaneet rakennuspaikat (mukaan lukien rantarakennuspaikat).
3.5.4 Palvelut, elinkeinot
Palvelujen osalta kaavan tavoitteisiin kuuluu niin julkisten kuin yksityistenkin palvelujen
säilyttäminen nykyisten alueiden yhteydessä. Maa- ja metsätalouden harjoittamisen kannalta tarpeellista rakentamistoimintaa ei yleiskaavalla tulla rajoittamaan.
3.5.5 Virkistyskäyttö
Yleiskaavalla pyritään osoittamaan riittävä määrä rakentamattomia alueita luonnossa liikkumiselle. Valtaosin virkistäytyminen ja ulkoilu voi toteutua jokamiehen oikeudella varsinkin metsätalousalueilla. Jokamiehen käytön turvaamiseksi tulisi kaavassa osoittaa riittävän laajoja rakentamattomia kokonaisuuksia, mutta virkistyskäyttöä ei tule ohjata alueille, joilla se ei voi tapahtua luonnonarvoja vaarantamatta.
3.5.6 Liikenne, yhdyskuntatekniikka
Maankäytön osalta keskeinen tavoite on mahdollisimman tehokas tukeutuminen olevaan
tieverkostoon. Uusia rakennuspaikkoja ei osoiteta maanteiden melualueille. Kevyen liikenteen yhteystarpeet osoitetaan tarpeen mukaan kaavassa.
Vesihuoltoverkostoihin liittymisen perusteet sisällytetään tarvittavissa määrin kaavamääräyksiin. Yleisenä tavoitteena on, että kyläalueen ja muuallakin verkostojen ulottuvilla
olevat kiinteistöt liittyvät kunnallisteknisiin verkostoihin.
3.5.7 Luonto- ja kulttuuriympäristön suojelu ja maisemanhoito
Luonnonympäristön suojelun kannalta keskeistä on turvata arvokkaiden alueiden ja erilliskohteiden säilyminen lähiympäristöineen riittävän laajoilla aluevarauksilla ja myös
kaavamääräyksillä.
Luontoselvityksessä on selvitetty suunnittelualueen luonnon kannalta arvokkaat alueet.
Selvitys osoittaa kasvillisuuden ja linnuston kannalta herkät, suojelua vaativat alueet ja
kohteet. Kokonaan rakentamattomiksi tulisi jättää uhanalaisten ja harvinaisten eliölajien
todetut elinpaikat.
Yleensä luonnonarvoiltaan merkittäviä alueita ovat tulvarannat, luonnontilaiset suot, kalliokasvillisuus, jokien suualueet, lähteet ja lähteiköt, rehevät lahdet ja ruohikot.
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Rakennetun ympäristön kannalta tärkeää on turvata monimuotoinen ja eri aikakausista
kertova kulttuuriympäristö. Täydennysrakentaminen tulee sopeuttaa olevaan ympäristöön. Rakentamisen sijoittamisessa pyritään huomioimaan maisema-arvojen säilyttäminen. Maisemallisesti arvokkaita yksittäisiä kohteita ovat esim. yhtenäiset peltoaukeat,
avoimet rannanosat.
Kulttuurimaiseman osalta keskeisiä tavoitteita ovat alueen elinvoimaisuuden säilyttäminen ja parantaminen, viljelymaiseman avoimuuden säilyttäminen, luonnon monimuotoisuuden turvaaminen, ekologisen kestävyyden lisääminen (esim. suojavyöhykkeet) sekä
virkistysmahdollisuuksien kehittäminen.
Peltojen ja niittyjen metsittämistä tulisi välttää kulttuurimaisemallisesti arvokkailla alueilla. Maisemakuvaa ei tulisi sulkea jatkossakaan, olipa kyseessä arvokas kylämaisema
tai yhtenäinen viljelymaisema. Kaavasuosituksilla tulee mahdollisuuksien mukaan pyrkiä
ohjaamaan maisema-arvojen säilyttämistä.

4 Suunnittelun vaiheet ja osallistuminen
4.1

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

4.2

Työn käynnistäminen, kaavan valmisteluvaihe
 Työn käynnistäminen, konsulttivalinta
 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman laadinta (OAS)
 Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu
 Luontoselvitys, rakennuskulttuuriselvitys
 Kaavan (yleiskaavaluonnos) valmisteluvaihe
 Maanomistajille suunnattu neuvottelutilaisuus
 Yleiskaavaluonnoksen nähtävilläpito

2016 -

Kaavaehdotuksen laadinta
 Yleiskaavaluonnoksesta saadun palautteen käsittely
 Yleiskaavaehdotuksen nähtävilläpito

2017 - 2018

alkuvuosi 2016
15.9.2016
kesä – loppuvuosi 2016
talvi 2016 - kevät 2017
26.4.2017
18.5. – 30.6.2017

1.3. – 6.4.2018

Osallistuminen ja vuorovaikutus
Yleiskaavaprosessi ja osallistumismahdollisuudet on kuvattu yksityiskohtaisemmin osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. Tähän on koottu eri osallistumisvaiheissa esille tullut
keskeinen asiasisältö.

4.2.1 Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelun keskeinen sisältö
Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelussa 14.9.2016 todettiin mm. seuraavaa:





Kyseessä on kylämäisten ja haja-asutusmaisten alueiden suunnittelu
Perusteita suunnittelulle määrittelevät osaltaan maakuntakaava ja Joensuun seudun
yleiskaava; molemmissa on osoitettu kylämäisen rakentamisen kohteita ja alueita
Kylien osalta korostuu liikenneverkon toimivuus ja mm. koulujen saavutettavuus
Salokylän osalta liikenteellinen tavoitettavuus on parempi; kevyenliikenteenväylä on
jo seututien varrella välillä Ylämylly – Kirkonkylä
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Museovirasto on ilmoittanut, ettei alueelle ole tarvetta tehdä muinaisjäännösinventointia; ei ole potentiaalista aluetta niiden osalta
Luontoselvitys ja rakennuskulttuurikohteiden selvitys ovat perusteltuja tehdä

4.2.2 Valmisteluvaiheen kuulemisen keskeinen sisältö
Yleiskaavan valmisteluvaiheessa maanomistajille suunnatussa neuvottelutilaisuudessa
keskusteltiin lähinnä maanomistajien omiin maa-alueisiin kohdistuvista maankäyttötoiveista; kyläalueen rakennuspaikkatoiveet, ottaen huomioon jo rakennetut alueet ja yleiset
suunnitteluperiaatteet.
Yleiskaavassa osoitettujen uusien rakennuspaikkojen määrään ovat vaikuttaneet neuvottelut maanomistajien kanssa sekä toisaalta rakentamista rajoittavat tekijät.
4.2.3 Yleiskaavaluonnoksesta saatu keskeinen palaute ja muutokset kaavaan
Lausuntojen keskeinen sisältö:
Yleiskaavaluonnoksesta annettiin 7 lausuntoa (P-K ELY-keskus, P-S ELY-keskus, P-K
maakuntaliitto, museovirasto, PKS Sähkönsiirto Oy, Pohjois-Karjalan ympäristöterveys,
Pohjois-Karjalan pelastuslaitos).
ELY-keskusten lausunnoissa esitettiin harkittavaksi, että osa tiiviimmän rakentamisen
alueista osoitettaisiin asemakaavoitettavaksi. Asemakaavan laajentamiselle olisi perustelut ainakin Mattisenlahden ja Salokylän ydinalueille. Valtion omistama tila 426-405-14463 tulisi merkitä kaavaan kokonaisuudessaan SL-merkinnällä. Mattisenlahden koulutien
ja Ylämyllyntien väliin tulee osoittaa uusi kevyen liikenteen yhteystarve. Selostuksessa
tulee käsitellä osayleiskaavan toteutumisesta johtuvia, liikenneselvityksessä mainittuja,
maanteihin kohdistuvia muutostarpeita ja niiden toteuttamisajankohtia. Kulku asuintonteille tulisi osoittaa uusien tai olemassa olevien yksityisteiden/pääsyteiden kautta, ei suoraan uusilla tonttiliittymillä yhdystieltä. Kaavakarttaan tulee lisätä maanteiden tieliikenteen melualueet.
Vastine:
Keskeisillä kyläalueilla rakentaminen on tähän saakka tapahtunut ilman asemakaavaa.
Asemakaavan laadinta ei ole edelleenkään tarkoituksenmukaista, koska mm. kyläalueiden tieyhteydet ovat yksityisteitä eikä niiden muuttaminen osaksi kunnallista katuverkostoa ole perusteltua. Toisaalta rakentamisen määrät ovat olleet ja ovat tulevaisuudessakin
huomattavasti taajamaluonteisia alueita vähäisempiä, varsinkin niiden toteutumisaikaan
suhteutettuna. Kaavassa osoitettu rakentamisen määrä on hyvin hallittavissa suoraan
yleiskaavan perusteella.
Mainittu valtion omistama kiinteistö osoitetaan kokonaisuudessaan SL-alueeksi.
Seututien itäpuolella yleiskaavassa osoitetut uudet asuinrakennuspaikat sijoittuvat olevien yksityisteiden varsille olevan asutuksen yhteyteen. Kokonaisuudessaan tämä kylämäinen asutus aiheuttaa jossakin määrin seututien ylittävää jalankulku- ja pyöräliikennettä
mm. Salokylän koululle kulkevien osalta.
Seututien ylityspaikat kohdentuvat luonnollisesti teiden risteyskohtiin. Kyseisille risteysalueille lisätään yleiskaavaan merkintä, jossa tuodaan esille kevyenliikenteen osalta (seu-
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tutien ylittävä) yhteystarve. Mahdolliset ylityksiin liittyvät liikenneturvallisuutta parantavat toimenpiteet tulee ratkaista yleiskaavaa yksityiskohtaisemmassa toteutussuunnittelussa.
Mattisenlahdentien varrelle lisätään kevyenliikenteen yhteystarve -merkintä välillä Mattisenlahden kylä – Ylämyllyn taajama. Väylän mahdollinen toteuttaminen ja sijoittuminen tulee ratkaistavaksi yleiskaavaa tarkemmassa toteuttamissuunnittelussa.
Tonttiliittymiä osoitetaan uusien tai olemassa olevien yksityisteiden/pääsyteiden kautta
niiltä osin kuin on mahdollista ja tarkoituksenmukaista. Maanteiden melualueet lisätään.
Maakuntaliitto toteaa lausunnossaan, että maakuntakaavatilanne on esitetty kaavaselostuksessa hyvin lukuun ottamatta kehittämisperiaatemerkintöjä: Joensuun kaupunkiseutu
(kk2) ja Kaupunki-maaseutu vaihettumisalue (kmk). Nämä merkinnät tulee lisätä kaavaselostukseen suunnittelumääräyksineen. Maakuntaliiton mielestä tulisi miettiä myös keinoja edistää alueen saavutettavuutta myös joukkoliikenteellä, mutta käytännössä toimivan ja houkuttelevan joukkoliikenteen järjestäminen suunnitellulla erittäin väljällä rakentamistehokkuudella tulee olemaan erittäin haastavaa. Maakuntaliitto toteaa, että liikenneturvallisuuden kannalta on tärkeää, että Mattisenlahti - Salokylä osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten arvioinnissa esitetyt asiat liikenneturvallisuudesta tulee huomioida
alueen toteutuksessa.
Vastine:
Maakuntakaavan kehittämisperiaatemerkinnät (kk2 ja KmK) kuvaukset lisätään kaavaselostukseen.
Museovirasto toteaa lausunnossaan, että rakennuskulttuuri-inventoinnin koosteesta puuttuvat inventoitujen rakennusten ajoitustiedot ja osin kuvaukset ovat puutteellisia. Museovirasto ehdottaa kulttuurimaisema-alue (km) määräykseen lisättäväksi: Erityistä huomiota tulee kiinnittää rakennuskannan sijoitteluun ja rakentamistapaan. Rakennussuojelukohde SR-2 -merkintää esitetään muutosta.
Vastine:
Rakennuskulttuuri-inventoinnin rakennusten ajoitustietoja ja osin kuvauksia ja kuvia täydennetään selostukseen. Kulttuurimaisema-alue (km) määräykseen lisätään: ”Erityistä
huomiota tulee kiinnittää rakennuskannan sijoitteluun ja rakentamistapaan. ”SR-2 -merkintä muutetaan seuraavaksi: ”Arvokas rakennus tai rakennusryhmä. 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.” Merkintä on vastaava kuin tekeillä olevassa Ylämyllyn lampien yleiskaavassa.
Mielipiteiden keskeinen sisältö:
Kaavaluonnoksesta jätettiin 31 maanomistajien kirjallista mielipidettä. Keskeisimmät
muutosesitykset kohdentuivat uusien rakennuspaikkojen osoittamiseen.
Mielipiteiden johdosta Mattisenlahden kyläalueen yhteyteen osoitettiin kymmenkunta
uutta asuinrakennuspaikkaa, Salokylälle ja muille alueille noin 5 uutta asuinrakennuspaikkaa mitoitusperusteiden pohjalta.
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4.2.4 Yleiskaavaehdotuksesta saatu keskeinen palaute ja muutokset kaavaan
Lausuntojen keskeinen sisältö:
Yleiskaavaehdotuksesta annettiin 6 lausuntoa (P-K ELY-keskus, P-S ELY-keskus, P-K
maakuntaliitto, museovirasto, PKS Sähkönsiirto Oy, Pohjois-Karjalan pelastuslaitos).
Pohjois-Karjalan ELY-keskus ja museovirasto esittivät tiettyjen rakennuskohteiden osalta yleiskaavaehdotuksessa esitettyä tiukempaa purkukiellon sisältävää suojelumerkintää.
Vastineena todettiin, ettei tiukemmalle suojelumerkinnälle rakennusten purkukieltoineen
ole ko. kohteiden osalta perusteita. Kohteittaiset kuvaukset ja perustelut on kerrottu yksityiskohtaisemmissa vastineissa.
P-K ELY:n lausunnon mukaisesti kaavamääräyksiin on lisätty liittymisvelvollisuus myös
vesijohtoon vesihuoltolain mukaisesti.
Pohjois-Savon ELY-keskuksen lausunnon perusteella kevyenliikenteen yhteystarve merkintään on lisätty maininta myös alikulun mahdollisuudesta.
Edelleen lausunnon pohjalta selostukseen on lisätty maininta liikenneturvallisuustoimenpiteiden päävastuusta ja arvio näiden alustavasta toteuttamisajankohdasta seuraavasti:
Siltä osin kuin tarvittavat liikenneturvallisuustoimenpiteet aiheutuvat kaavan mahdollistamasta lisärakentamisesta, päävastuu niiden toteuttamisesta on kunnalla. Yksityiskohtaisemmat toimenpiteet, niiden toteuttamistavat, aikataulu ja kustannusvastuut tulevat pohdittavaksi ja sovittavaksi yhteistyössä Liperin kunnan, tienpitoviranomaisen ja maanomistajien kanssa. Kaavan mahdollistama uusi rakentaminen ajoittunee seuraavalle 20
vuoden ajanjaksolle. Näin arvioiden liikenneturvallisuustoimenpiteiden toteuttamisen tulisi ajoittua viimeistään tulevalle 10-15 vuoden ajanjaksolle.
Tiehallinto -sana on muutettu tienpitoviranomaiseksi.
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on esittänyt, että moottorikelkkauran paikka suunniteltaisiin kaavatyön yhteydessä uudelleen siten, että ura suunniteltaisiin kulkemaan kauempana asutuksesta ja kelkkauran ja teiden risteämiset pyrittäisiin minimoimaan ja risteämiskohdat suunniteltaisiin liikenneturvallisuuden kannalta mahdollisimman turvallisille paikoille. Vastineena on todettu, että merkinnän yleiskaavamääräykseen lisätään
maininta; Moottorikelkkauran sijaintia on mahdollista muuttaa erillisellä reittisuunnitelmalla. Nyt yleiskaavatyön yhteydessä siihen ei ole ollut resursseja.
Suomen metsäkeskuksen lausunnon osalta on todettu, että Luo-merkintöjen käyttö on perusteltua usean tyyppisillä alueilla, myös yleiskaavojen metsätalousalueilla. Merkinnöillä
on huomattavaa ohjaus- ja informatiivista vaikutusta varsinaisten aluevarausten toteuttamisessa. Merkintöjä ei ole perusteltua poistaa yleiskaavakartalta.
Muistutusten keskeinen sisältö:
Kaavaehdotuksesta jätettiin 13 maanomistajien tms. kirjallista muistutusta.
Muistutusten johdosta 3 rakennuspaikan sijaintia muutettiin, 2 rakennuspaikkaa poistettiin maanomistajan omasta esityksestä, Mattisenlahden kylälle osoitettiin kyläläisten ylläpitämä hiihtolenkki ohjeellisella ulkoilureittimerkinnällä.
Muilta osin muistutuksen eivät ole aiheuttaneet muutoksia kaavaratkaisuun.
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5 Yleiskaava ja sen perustelut
5.1

Yleistä
Mattisenlahti – Salokylä yleiskaava-alueen tärkeimmät tarkastelukohteet ovat kyläalueiden ja niiden läheisyydessä mahdollisen rakentamisen ohjaaminen, luonto- ja kulttuuriarvojen selvittäminen ja säilyttäminen.
Yleiskaava osaltaan toteuttaa ja tarkentaa Pohjois-Karjalan maakuntakaavaa ja toisaalta
myös Joensuun seudun yleiskaavaa. Kyläalueita suunnitellaan nyt yksityiskohtaisen, rakennuslupaan oikeuttavan, yleiskaavan avulla. Näin menetellen on mahdollisuus tarkastella mm. kyläalueen rajauksia ja sisältöä ja rakentamisperiaatteita maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä riittävällä tarkkuudella.
Yleiskaavaratkaisu toteuttaa myös valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita. Yleiskaavan yhtenä keskeisenä tavoitteena on määritellä maaseutualueelle sijoittuvien kyläalueiden rakentamisperiaatteet mm. ympäristöarvot huomioon ottaen.
Yleiskaavassa korostuu siten valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden osalta ensisijaisesti tavoite edistää taajamien ja maaseudun vuorovaikutusta sekä kyläverkostojen kehittämistä mm. kiinnittämällä huomiota oleviin rakenteisiin ja näiden hyödyntämiseen.
Yleiskaavalla mahdollistettava uusi rakentaminen on hajarakentamisluonteista. Yleiskaavan rakenteellisena lähtökohtana ja ratkaisuna on, ettei alueelle muodosteta asemakaavoitusta edellyttäviä taajamia. Alueiden säilymistä maaseutumaisina hajarakentamis- / kyläalueina tuetaan määrittelemällä ne osa-aluekokonaisuudet, joille kylämäinen uusi rakentaminen on alueen rakenteelliset tekijät huomioon ottaen tarkoituksenmukaisinta suunnata. Yhtenä perusteena uusille rakentamisalueille on kyläalueelle ulottuvien vesijohtoja viemäriverkostojen hyödyntäminen.
Koska kyseessä on maaseutumainen kyläalue, tulee sinne sijoittuva asutus tukeutumaan
nykytilanteen mukaisesti osin kylien omien palveluiden (mm. koulut) ohella erityisesti
Ylämyllyn ja Liperin kirkonkylän taajamien palveluihin. Kyläalueilta on toimivat liikenneyhteydet taajamiin, Salokylän osalta myös kevyenliikenteen osalta.
Nyt laadittu yleiskaava on nykyisen lainsäädännön pohjalta tarkoituksen mukaisin menettely Mattisenlahden ja Salokylän kylärakentamisen suunnitelmalliseen ohjaamiseen.
On perusteltua, että alueella maankäyttö- ja rakennuslain mahdollistavaa rakentamista ja
rakennuslupamenettelyä ohjataan kokonaisrakenteellisen tarkastelun pohjalta, sen sijaan,
että rakentamismahdollisuudet ratkaistaisiin yksittäin tapauskohtaisesti ilman kokonaistarkastelua.
Tämä, mm. ympäristöarvot ja maanomistajien / emätilojen kesken tasapuolinen kohtelu
huomioon ottava, kokonaistarkastelu on nyt suoritettu yleiskaavaprosessin muodossa.
Yleiskaavan merkitys on siten toimia, nyt kyseessä olevan maaseutumaisen alueen, maankäytön kehittämisen suunnitelmallisena ohjausvälineenä.
Yleiskaavan valmistelun aikana on järjestetty maanomistajille neuvottelupäivän muodossa mahdollisuus keskustella maankäyttöratkaisuista henkilökohtaisesti suunnittelijoiden kanssa. Lisäksi tarpeen mukaan on käyty suoria neuvotteluja suunnittelijoiden ja
maanomistajien välillä sekä yleiskaavaluonnoksen että -ehdotuksen valmistelujen aikana.
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Kokonaisrakenne
Yleiskaavalla korostetaan sekä Mattisenlahden että Salokylän merkitystä kehittyvinä ja
pääosin täydennysrakentuvina kyläalueina Liperin Ylämyllyn taajaman ja keskustaajaman kirkonkylän läheisyydessä.
Rajatuilla kyläalueilla (AT-1 ja AT-2) sallitaan uudisrakentaminen ympäröiviä alueita tiiviimpänä (Katso kuva 16 kylärakentamisen mitoitusperusteet). Tiivein kylärakentaminen
tulee jatkossakin sijoittumaan kouluja ympäröiville ns. kylärakentamisen ydinalueille.
Lähtökohtana ydinalueillakin on kuitenkin kylämäisen väljä rakentamistehokkuus.
Rajattujen kyläalueiden ulkopuolellakin normaali ns. hajarakentaminen on edelleen mahdollista yleiskaavan määräysten mukaisesti ottaen huomioon emätilakohtainen mitoitustarkastelu. Rakennuspaikat on emätilakohtaisesti pyritty sijoittamaan ensisijaisesti olevien kylämäisten alueiden yhteyteen.
Pyhäselän ranta-alueilla on noudatettu voimassa olevan rantaosayleiskaavan määrällisiä
ratkaisuja. Rannoille ei ole osoitettu uusia rakennuspaikkoja. Rantarakennuspaikkojen
osalta on päivitetty käyttötarkoituksia ja rajauksia nykytilannetta vastaaviksi.
Uudet rakennuspaikat on sijoitettu ottaen huomioon myös luonnonympäristön ja maisemarakenteen erityispiirteet. Pääsääntöisesti maankäyttöä rajoittavat tekijät on yleiskaavaratkaisussa pystytty ottamaan huomioon; rakentamisoikeuksia on voitu kohdentaa rajoitteita omaavilta alueilta toisaalle saman tilan tai maanomistajan alueille.
Yleiskaava-alue koostuu seuraavista osakokonaisuuksista:







5.3

Mattisenlahden ja Salokylän ns. ydinkyläalueet (AT-1)
Ydinkylien ns. lähialueet (AT-2)
Haja-asutusluonteiset rantarakentamisen alueet
Edellä mainittuja ympäröivät maa- ja metsätalousvaltaiset alueet
Maanviljelysmaisemaan ja kylärakenteisiin liittyvät kulttuurimaisema-alueet
(km) arvokkaine rakennuskohteineen (SR-2); kuten kyläkoulut
Luontovyöhykkeet ja -alueet (luo, SL); kuten Mattisenlahden luonnonsuojelualue

Kylärakentaminen
Mattisenlahden ja Salokylän ns. kyläalueiden (AT-1, AT-2) uudet asuinrakennuspaikat
(AO) on määritelty mitoitustavoitteiden ja prosessin aikana ilmenneiden perusteiden pohjalta.
Koko yleiskaava-alueelle arvioidaan rakennettavan seuraavan 20 vuoden aikana keskimäärin noin 5-8 asuinrakennuspaikkaa vuodessa. Tämä vastaa kokonaisuudessaan noin
120-160 uutta asuinrakennuspaikkaa (AO). Näin yleiskaavassa kyläalueelle määritellyt
uudet rakennuspaikat (noin 210) täyttävät em. rakentamiselle arvioidun tarpeen ja sisältävät toteuttamiselle vielä vaihtoehtoisuutta ja ns. pelivaraa.
Rakentamisen määrä em. perusteilla pysyy vuositasolla suhteellisen kohtuullisena ja on
hyvin hallittavissa yleiskaavalla aina kaavan tavoitevuoteen 2035 saakka.
Seuraavan sivun taulukossa on kuvattu yleiskaavan mahdollistama rakentamisen määrä
osa-alueittain tarkasteltuna.
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Mattisenlahden kyläalue (AT-1)
Kaavaratkaisussa on osoitettu Mattisenlahden ns. ydinkylän (AT-1-rajaus) kylämäiseen
täydennysrakentamiseen soveltuvat alueet. Kylärajaus (AT-1) rajautuu keskimäärin noin
1.5 km säteelle kyläkoulusta.
Salokylän kyläalue (AT-1)
Kaavaratkaisussa on osoitettu Salokylän ns. ydinkylän (AT-1-rajaus) kylämäiseen täydennysrakentamiseen soveltuvat alueet. Kylärajaus (AT-1) rajautuu pohjoispuoleltaan
noin 1 km päähän ja eteläpuoleltaan noin 2 km päähän kyläkoulusta.
Lähialueet (AT-2)
Edellä mainittujen ydinkylien lähivaikutusalueiksi (AT-2) on rajattu Kurevaarantien varsialueet Mattisenlahdentien ja Ylämylly – Kirkonkylä seututien välillä ja joitakin ydinkylien läheisiä ja väljemmin rakentuneita alueita.
Maa- ja metsätalousvaltaiset ns. haja-asutusalueet (HA)
Kyläalueiden ulkopuolisille haja-asutusluonteisille alueille ei yleiskaavassa ole osoitettu
uusia rakennuspaikkoja. Näidenkin alueiden pinta-alat ja rakennetut rakennuspaikat osaltaan vaikuttavat emätilakohtaisiin rakentamismahdollisuuksiin – sekä kyläalueilla että tapauskohtaisessa rakennuslupaharkinnassa niiden ulkopuolella.
Yleiskaavan
osa-alueet

Pinta-ala

Yleiskaavan asuinrakennuspaikat kpl

Tehokkuus

ha

Nykyiset

Yht. kpl / 10 ha

Uudet

Yhteensä

Mattisenlahti noin 310
Ydinkylä
AT-1

93

78

171

5.5

Salokylä
Ydinkylä
AT-1

noin 290

97

60

157

5.4

Lähialueet
AT-2

noin 370

65

75

140

3.8

Muut alueet
(HA)

noin 1460

50

-

50

0.3

Yhteensä

noin 2430

305

213

518

2.1

Taulukko. Mattisenlahden ja Salokylän kyläalueiden (AT-1), niiden lähialueiden (AT-2)
ja kyläalueiden ulkopuoliset rakennuspaikkamäärät.
Taulukon luvuista nähdään, että emätilakohtaisia laskennallisia rakennusoikeuksia on
osittain voitu siirtää haja-asutus- tai kylien lähialueilta ns. ydinkyläalueille.
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5.3.1 Aluevarausmerkinnät
Kylä- ja ranta-alueilla on asutuksen osalta käytetty seuraavia kaavamerkintöjä.
Kyläalue (vyöhykemerkinnät AT-1/AT-2, ei aluemerkintä)
Rajatuille vyöhykkeille on osoitettu keskeisimpien (AT-1) kylävyöhykkeiden ja niiden
lähialueiden (AT-2) nykyinen maankäyttö ja kylärakennetta täydentävät uudet rakennuspaikat, jotka on likimääräisesti merkitty yleiskaavakartalle. Rakennusluvat osoitetuille rakennuspaikoille voidaan MRL:n 44 § (rantojen ulkopuolella) perusteella (voimassa 10
vuotta) sekä 72.1 § ja 72.2 § (rannoilla) perusteilla myöntää suoraan yleiskaavan pohjalta.
Erillispientalojen asuntoalue (AO)
Alue on tarkoitettu erillispientalojen rakentamiseen. Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden tai kahden huoneiston enintään kaksikerroksisen asuinrakennuksen lisäksi yhden erillisen saunan huoneistoa kohti ja pienimuotoisia talous- ja tuotantorakennuksia.
Rakennusoikeus on rantarakennuspaikkoja lukuun ottamatta enintään 500 k-2. Omarantaisen rakennuspaikan rakennusoikeus on enintään 400 k-m2. Olevilla alle 5000 m2 rakennuspaikoilla rakennusoikeus on enintään 10 % ja rantarakennuspaikoilla enintään 8 %
rakennuspaikan pinta-alasta.
Olevien maatilojen talouskeskusten alueella saa sijoittaa maa- ja metsätaloutta sekä maaseutuyrittämistä palvelevia rakennuksia rakennusoikeuden enimmäismäärästä poiketen.
Merkintää on käytetty sekä kylä-, ranta- että haja-asutus luonteisilla alueilla.
Maatilojen talouskeskusten alue (AM)
Alue on varattu maatilojen talouskeskuksille. Alueelle saa sijoittaa maa- ja metsätaloutta
sekä maaseutuyrittämistä palvelevia rakennuksia ympäristöön sopivasti. Talouskeskuksen yhteyteen saa rakentaa enintään kaksi kaksiasuntoista asuinrakennusta. Rakennusoikeus on 500 k-m2. Maa- ja metsätaloutta sekä maaseutuyrittämistä palvelevia rakennuksia saa rakentaa rakennusoikeuden enimmäismäärästä poiketen.
Merkinnällä on osoitettu olevat maatilakeskusten alueet.
Loma-asuntojen alue (RA)
Alue on tarkoitettu loma-asuntojen rakentamiseen. Alueelle saa rakentaa yhden enintään
kaksiasuntoisen loma-asuntorakennuksen sekä saunan ja niihin liittyviä talousrakennuksia. Rakennuspaikan rakennusoikeus on enintään 400 k-m2. Olevilla, alle 5000 m2 rakennuspaikoilla rakennusoikeus on enintään 8 % rakennuspaikan pinta-alasta. Rakentamisen
tulee sopeutua ympäristöön, maastonmuotoihin ja rantamaisemaan.
Merkinnällä on osoitettu tavanomaiset ranta-alueilla sijaitsevat loma-asuntojen olevat ja
uudet rakennuspaikat.
5.4

Palvelu-, yritys- ja teollisuusalueet
Uusia aluevarauksia näille toiminnoille ei ole osoitettu. Yleiskaavassa on käytetty seuraavia palveluihin ja yritystoimintoihin liittyviä aluevarauksia ja merkintöjä.
Julkisten palvelujen ja hallinnon alue (PY)
Merkinnällä on osoitettu Mattisenlahden ja Salokylän koulut sekä Liperin Rauhan yhdistyksen rakennus Kuorevaarantien varrella.
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Teollisuus- ja varastoalue (T)
Alue varataan teollisuustoiminnalle ja siihen liittyvälle varastoinnille. Alueelle saa sijoittaa lisäksi pääkäyttötarkoitusta palvelevia muita tiloja, kuten toimistotiloja.
Oleva hallirakennus Salokylän alueella.
5.5

Virkistys- ja ulkoilualueet, reitit
Koulujen yhteydessä on pienimuotoiset ulkoilu- /polkureitit. Mattisenlahden kyläalueella
on lisäksi kyläyhdistyksen ylläpitämä noin 10 km pituinen kylälatu. Lisäksi yleiskaavaalueen halki kulkee moottorikelkkaura.

5.6

Liikenneverkosto
Yleiskaava-alueelle ei synny uusia liikenneverkostoja tai teitä, lukuun ottamatta yksittäisiä pääsyteitä tonteille.
Alueen läpi kulkee Pohjoislahti-Heinävesi-Ylämylly -seututie 476 Ylämyllystä Liperin
kirkonkylälle sekä yhdystiet 15638 Kurevaaran, 15640 Mattisenlahti-Niva, 15642 Salokylä-Puromäki ja 15648 Salokylä-Papelonsaari. Alueella on kattava yksityistieverkosto.
Seututien 476 länsipuolella on kevyenliikenteen väylä.
Nykyinen tieverkosto on pääosin riittävä palvelemaan lisääntyvää kyläasutusta ja rantarakentamista.
Yleiskaavaan on osoitettu kevyenliikenteen yhteystarve Mattisenlahden yhdystien varrelle välillä Ylämylly – Mattisenlahden kyläalue.
Lisäksi kevyelle liikenteelle on osoitettu Ylämylly-Liperi seututien ns. ylittämis- tai alittamistarvemerkintöjä. Ko. tarvemerkintöjä on osoitettu seututien ja siihen itäpuolelta liittyvien yksityisteiden risteysalueille. Nämä risteykset välittävät liikennettä pienimuotoisilta kylien lähiasutusalueilta seututielle ja edelleen esim. Salokylän koululle.
Em. risteysten ylittämis- tai alittamismahdollisuuksia (ylikulku, alikulku), kevyenliikenteen liikenneturvallisuutta parantaen, tulee tarkastella / suunnitella yleiskaavaa tarkempien toimenpiteiden yhteydessä.
Venevalkama-alue (LV)
Merkinnällä on osoitettu olevat venevalkamat Pyhäselän rannalla.

5.7

Kulttuuriarvot
Kaavanlaadinnassa on otettu huomioon alueen rakennuskulttuuriarvot, jotka perustuvat
aikaisemmin tehtyihin selvityksiin. Tällä alueella ei ole nähty tarpeelliseksi tehdä muinaisjäännösten inventointia. Alueella ei ole yhtään muinaisjäännöstä.
Kaavamerkintöinä on käytetty seuraavia:
Kulttuurimaisema-alue (km)
Alueen maankäytössä ja rakentamisessa on huomioitava kulttuuriympäristön vaaliminen,
kulttuuriarvojen turvaaminen ja ominaispiirteiden säilyttäminen. Erityistä huomiota tulee
kiinnittää rakennuskannan sijoitteluun ja rakentamistapaan.
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Rakennussuojelukohde SR-2
Arvokas rakennus tai rakennusryhmä. Kulttuurihistoriallisesti tai maisemallisesti arvokas
rakennus tai rakennusryhmä. Rakennuksissa suoritettavat korjaus- ja muutostoimenpiteet
seka pihapiirin uudisrakentaminen tai muut lähiympäristöön kohdistuvat toimenpiteet tulee toteuttaa siten, että kohteen kulttuurihistoriallisesti ja/tai maisemallisesti arvokas
luonne säilyy. Numero viittaa kaavaselostuksen kohdenumerointiin.
Merkinnällä on osoitettu inventoinnissa mainitut luokittelun II kohteet:










5.8

Salokylän koulu ja kylätalo
Raiskio
Karttula
Jyrkilä
Jylhävän kivinavetta
Mattisenlahden koulu
Tasankola
Nurkkala
Koppiaho

kohdenumero 10
kohdenumero 11
kohdenumero 14
kohdenumero 15
kohdenumero 17
kohdenumero 20
kohdenumero 21
kohdenumero 22
kohdenumero 23

Luontoarvot
Kaavanlaadinnassa on otettu huomioon alueen luontoarvot, jotka perustuvat kaavan laadinnan aikana tehtyihin selvityksiin ja lähtötietoihin (katso kohta 2.4 Luontoselvitykset).
Luonnonympäristö ja – kohteet
Luontoarvot on yleiskaavassa huomioitu rakentamisalueiden kohdistamisessa sekä osoittamalla erityiset luontoarvot tarpeellisin kaavamerkinnöin.
Yleiskaavassa on luonto- ja maisema-arvoista riippuen käytetty seuraavia kaavamerkintöjä:
Luonnonsuojelualue (SL)
MRL 41.2 § mukaisesti alueella ei saa suorittaa sellaisia toimenpiteitä, jotka saattavat
vaarantaa alueen suojelullisia arvoja. Suojelumääräys on voimassa, kunnes alue on muodostettu luonnonsuojelulain mukaisesti suojelualueeksi. Tämän jälkeen alueella on MRL
43 § 2 momentin mukainen rakentamisrajoitus ja MRL 128 § mukainen toimenpiderajoitus, kunnes alue on muodostettu luonnonsuojelulain mukaiseksi suojelualueeksi.
Kohteet
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Mattisenlahti (kohde 1). Kohde sisältyy valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan (LVO070164) ja Natura 2000-verkostoon. Se on luokiteltu kansainvälisesti merkittäväksi kohteeksi (SPA).
Rauhalan metsäalue (kohde 14). Sovelias kohde vaateliaalle eläinlajistolle. Potentiaalinen kohde sekä liito-oravalle että valkoselkätikalle. Alueelta löydetty mahdollisia valkoselkätikan syömäjälkiä.
Liisankummun metsäalue (kohde 17). Luonnonsuojelualue (YSA 073692). Alueella on potentiaalia uhanalaislajiston kannalta. Tikkojen syömäjälkiä löydetty.
Susiahon luonnonsuojelualue (kohde 20), (YSA 076894). Alue on erittäin soveliasta elinympäristöä mm valkoselkätikalle ja myös liito-oravalle.
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Paikallisesti huomionarvoinen luontoalue (luo)
Kohdenumero viittaa kaavaselostukseen.
Tällä merkinnällä osoitettujen luontoselvityksen kohteiden tarkemmat kuvaukset löytyvät
kohdasta 2.4.1. Luontoarvot.
Alueella on esim. paikallisia linnustoarvoja tai muita tavanomaisia luontoarvoja. Erityisiä
suojeluarvoja näillä alueilla ei ole. Alueen maankäytössä suositellaan todettujen arvojen
huomioonottamista.
Kohteet











Pyhäselän kauralahti (kohde 2). Paikallisesti merkittävä luhtainen ja kostea ranta.
Kauralahden pohjoispuolen ranta (kohde 4). Rehevä uoman varren lehtokorpi.
Koivuseläntien lähialue (kohde 5). Kulttuurivaikutteista, vanhaa laidunta.
Paavolanlahti (kohde 6). Luonnontilainen hiekkaranta; lähteitä (Metsälaki).
Nuutan puronvarsialue (kohde 8). Lehtokorpimainen puronvarsialue.
Isolahti (kohde 10). Kasvillisuudeltaan huomionarvoinen kohde, rantaniityt.
Rantakyläntien metsäalue (kohde 11). Lehtomaisen rehevää, kookastakin lehtipuustoa, alueelta löydetty tikkojen syönnösjälkiä.
Susiahon reunametsä (kohde 21). Lehtomaisen rehevää lehtipuustoa. Reunametsä
muodostaa osan merkittävästä itä-länsisuuntaisesta ekologisesta käytävästä, joka
yhdistää alueita 13-14-20-21-24-17.
Metsäalue (kohde 26). Kuusikorpimainen, osin lehtomaisen kankaan piirteitä.
Uomanvarsialue (kohde 27). Liikennemelun aluetta. Melko runsaasti kelo- ja eriikäistä lehtipuuta. Oja on alkanut saada luonnontilaisia piirteitä.

Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue (luo-1)
Alueella on todettu luonnonsuojelulain 49 §:n tarkoittamia liito-oravien lisääntymis- ja
levähdyspaikkoja ja/tai alue on liito-oravalle potentiaalinen elinympäristö. Alueella ei saa
suorittaa sen luonnonarvoja heikentäviä toimenpiteitä. Aluetta koskevaa lupahakemusta
käsiteltäessä on selvitettävä toimenpiteen vaikutukset liito-oravan kannalta. Mikäli toimenpiteellä saattaa olla vaikutusta alueeseen liito-oravan elinympäristönä, toimenpidettä
koskevasta lupahakemuksesta on pyydettävä alueellisen ELY-keskuksen lausunto.
Kohteet



5.9

Puromäentien metsä (kohde 25). Alueen puusto on liito-oravalle sopivaa järeää
kuusikkoa, aiemmin havaittu liito-oravan papanoita alueella.
Puronvarsialue (kohde 30). Puronvarsialue, järeää kuusta. Tien molemmilta puolilta löydetty liito-oravien jätöksiä.

Maa- ja metsätalousalueet
Yleiskaavassa maa- ja metsätalousalueet on jaoteltu nykyisen käyttötarkoituksensa mukaan joko pelto- tai metsäalueisiin. Mikäli alueilla on merkitystä ulkoilun kannalta tai
alueilla on maisemallisia tai ympäristöarvoja, on ne tuotu kaavamerkintöjen sisällöissä
esille. Yleiskaavassa on ympäristölliset ym. seikat huomioiden osoitettu kaavamääräyksiltään erityyppisiä maa- ja metsätalousalueita seuraavasti.
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Metsätalousvaltainen alue (M)
Alue on tarkoitettu pääasiassa maa- ja metsätalouden harjoittamiseen. M-alueen rantavyöhykkeellä ei sallita rakentamista (MRL 43.2 §). Rantojen ulkopuolella sallitaan hajaasutusluonteinen rakentaminen ottaen huomioon muut määräykset.
Tällä merkinnällä on osoitettu ne yleiskaava-alueen tavanomaiset metsätalousalueet,
joilla ei ole todettu erityisiä luonto- ja/tai maisema-arvoja.
Maatalousvaltainen alue (MT)
Alue on tarkoitettu maatalouden harjoittamiseen. Merkinnällä osoitetaan maatalouteen hyvin soveltuvia, maaperältään, ilmastoltaan ja maatilojen tilarakenteen kannalta parhaita alueita, yleisimmin peltoalueita sekä joissain tapauksissa niihin liittyviä metsäalueita (reunavyöhykkeet ja saarekkeet). Rantojen ulkopuolella, maa- ja metsätalouteen liittyvän rakentamisen ohella, sallitaan haja-asutusluonteinen rakentaminen ottaen huomioon muut määräykset. MT-alueen rantavyöhykkeellä ja -alueella ei sallita rakentamista (MRL 43.2 §).
Tällä merkinnällä on osoitettu ne yleiskaava-alueen tavanomaiset maatalousalueet, joilla ei
ole todettu erityisiä luonto- ja/tai maisema-arvoja.
Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta tai maisemallisia arvoja (MU)
Alueelle voidaan rakentaa retkeily- ja ulkoilureittejä ja niitä palvelevia rakennuksia ja rakennelmia. Alueella on voimassa MRL 43 § 2 momentin mukainen rakentamisrajoitus.
MU -merkinnällä on osoitettu maa- ja metsätalousalueita, joilla on mm. ulkoilun ja reittien sekä maiseman kannalta merkitystä. Usein näillä alueilla on merkitystä myös maiseman säilymisen kannalta. Merkinnällä on osoitettu kyläalueisiin sisältyviä pienialaisia
maisemallisestikin merkittäviä metsäalueita.
Maisemallisesti arvokas peltoalue (MA)
Merkinnällä osoitetaan alueet, joiden säilyminen avoimina ja viljelykäytössä on maisemakuvan kannalta tärkeä. Alueella on voimassa MRL 43 § 2 momentin mukainen rakentamisrajoitus.
Merkinnällä on osoitettu peltoalueita kulttuurimaisema-alueiden yhteydessä.
Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY)
Alue on tarkoitettu pääasiassa maa- ja metsätalouden harjoittamiseen. Alueella saa rakentaa
vain maa- ja metsätaloutta palvelevia rakennuksia, ei asuin- ja lomarakennuksia. Muutoin
alueella on voimassa MRL 43 § 2 momentin mukainen rakentamisrajoitus. Maankäytössä
on otettava huomioon luonnon ja ympäristön arvot.
Merkinnällä on osoitettu luontokohde Isolahti (10), joka on kasvillisuudeltaan huomionarvoinen kohde. Lisäksi rantaniityt ovat voimakkaasti supistuneet ja vähentyneet rantarakentamisen, ojitusten ja umpeenkasvun seurauksena.
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5.10 Yleiskaavan yleiset määräykset
Rakentaminen
Kyläalueen sekä ranta-alueen ja -vyöhykkeen rakennusoikeus on tilakohtaisesti osoitettu
AO-, AM-, ja RA- alueille. Yleiskaava on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain 44 § (kyläalue) sekä 72.1 § ja 72.2 § (rannat) mukaisesti oikeusvaikutteisesti siten, että rakennusluvat näille rakennuspaikoille voidaan myöntää suoraan yleiskaavan pohjalta. Muilta osin
kylä- ja ranta-alueilla rakennuspaikkojen muodostaminen ei ole sallittua.
Kylä- ja ranta-alueiden ulkopuolisilla M- ja MT- alueilla voidaan sallia haja-asutusluonteinen rakentaminen tapauskohtaisesti harkiten ympäristöolot huomioon ottaen, ellei
aluekohtaisissa kaavamääräyksissä ole muuta mainittu. Tapauskohtaisen suoran rakennusluvan oikeuttavana mitoituksellisena perusteena on tällöin enintään 1-2 rakennuspaikkaa 10 ha kohti emätilakohtaisesti (poikkileikkausajankohta 15.10.1969) tarkasteltuna ottaen huomioon kylä-alueille (AT-1 ja AT-2) jo osoitetut rakennuspaikat.
Uuden rakennuspaikan pinta-alan on oltava vähintään 5000 m2. Rakennuksen etäisyyden
rantaviivasta ja sijainnin rakennuspaikalla tulee olla sellainen, että maiseman luonnonmukaisuus mahdollisuuksien mukaan säilyy. Muun kuin saunarakennuksen etäisyyden
keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta tulee olla vähintään 40 metriä, saunarakennuksen, jonka kerrosala on enintään 30 m2, vähintään 15 metriä rantaviivasta.
Alle 2000 m2 suuruisilla rakennuspaikoilla sallitaan rakennusten korjausrakentaminen,
purettavan tai tuhoutuneen rakennuksen korvaava rakentaminen käytetyn rakennusoikeuden puitteissa.
Vesiensuojelu
Vesihuoltolaitosten toiminta-alueella sijaitsevilla kiinteistöillä on velvollisuus liittyä yleiseen viemäriin. Liittymisvelvollisuus on myös vesijohtoon vesihuoltolain mukaisesti.
Muilla ranta-alueilla talousjätevesien puhdistustason on oltava hajajätevesiasetuksen
(209/2011) 4 §:n pilaantumiselle herkkien alueiden mukainen.
Muuta
Tieyhteydet yleiskaavan mukaisille uusille rakennuspaikoille tulee ensisijaisesti järjestää
olevia liittymiä hyödyntäen. Ennen rakennusluvan myöntämistä on uusille maanteihin tukeutuville rakennuspaikoille haettava tienpitoviranomaiselta liittymälupa tai liittymän
käyttötarkoituksen muutoslupa.
Alueella sijaitsevien rakennusten ja muiden sähköä käyttävien laitteiden sähköistystä varten on maankäytössä varattava riittävästi tilaa sähköjohtojen ja muuntamoiden rakentamiselle ja ylläpidolle.
Alueiden rakentamisessa noudatetaan kunnan rakennusjärjestyksessä olevia määräyksiä,
ellei yleiskaavassa ole toisin määrätty. Rakentamiseen osoitettujen alueiden rajoista voidaan yleiskaavaa yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa poiketa yleiskaavan yleispiirteisyyden ja pohjakartan tarkkuusvaatimusten puitteissa.
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6 YLEISKAAVAN VAIKUTUKSET
6.1

Yleistä
Kaavasta aiheutuvien vaikutusten arvioinnin yhtenä tarkoituksena on tukea yleiskaavan
päätöksentekoprosessia. Toisaalta vaikutustarkastelu on ohjannut suunnitteluratkaisuja ja
toiminut siten myös perusteena kaavan maankäytöllisille aluevarauksille ja kaavamerkintöjen sisällöille.
Suunnittelutyön pohjaksi määritellyillä tavoitteilla on pyritty ohjaamaan suunnitteluratkaisuja siten, että yksittäisten maankäytöllisten aluevarausten vaikutukset olisivat mahdollisimman myönteisiä alueen kokonaisrakenteelle.

6.2

Vaikutukset maankäyttöön
Yleiskaavan merkittävimmät maankäytölliset vaikutukset ovat Mattisenlahden ja Salokylän kylävyöhykkeillä tapahtuvan rakentamisen ohjaaminen.
Yleiskaava määrittelee kylämäisen rakentamisen alueet. Näille rajatuille kylävyöhykkeille ohjataan tiivein kylärakentaminen. Vastaavasti kylävyöhykkeitä ympäröiville väljemmille hajarakentamisen alueille yleiskaava määrittelee ne periaatteet, joiden pohjalta
rakentaminen voidaan tapauskohtaisen harkinnan perusteella sallia. Näin menetellen on
muodostettu kokonaisvaltainen näkemys halutusta kylärakenteellisesta tulevaisuudesta.
Maankäyttöä rajoittavien häiriötekijöiden huomiointi
Suunnitelmallisen maankäytöllisen tarkastelun myötä on voitu ottaa huomioon useat
maankäytön kokonaisrakenteeseen vaikuttavat tekijät, myös maankäyttöä rajoittavat.
Näitä tekijöitä ovat olleet mm. ympäristöarvot ja tieliikenteen aiheuttamat melualueet.
Melualueille ei ole osoitettu uusia asuin- tai loma-asuntojen rakennuspaikkoja.

6.3

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön, kulttuuriympäristöön ja maisemaan
Nyt laadittu yleiskaava osoittaa Mattisenlahden ja Salokylän keskeisimmille kyläalueille
(AT-1 ja AT-2 -vyöhykerajaukset) yhteensä noin 190 uutta asuinrakennuspaikkaa. Tällä
hetkellä rajatuilla kylävyöhykkeillä on noin 255 rakennettua rakennuspaikkaa.
Uudella rakentamisella on kylämiljöitä eheyttävä vaikutus. Kyläkuvalliset rajat tulevat
selkeämmin havaittaviksi. Toisaalta merkittävä vaikutus on, että lisärakentamisen myötä
yleiskaava-alueelle rakennetut / rakennettavat vesijohto- ja viemäriverkostot voidaan
hyödyntää nykyistä tehokkaammin.
Yleiskaava määrittelee myös periaatteet kyläalueiden läheisten loma-asuntojen muuttamiseksi ympärivuotisen asumisen tarpeisiin. Yhtenä keskeisenä lähtökohtana ja tavoitteena on tällöin kyseisten rakennuspaikkojen liittäminen edellä mainittuihin vesihuoltoverkostoihin. Nämä olevassa rakennuskannassa tapahtuvat mahdolliset muutokset osaltaan myös tehostavat verkostojen hyödyntämistä ja toisaalta pienentävät jätevesistä mahdollisesti aiheutuvia ympäristöhaittoja.
Alueen kulttuuri- ja maisema-arvot on selvitetty ja huomioitu kaavaratkaisussa tarvittavin
kaavamerkinnöin. Toisaalta ko. arvot on huomioitu tarvittaessa myös niitä ympäröivässä
maankäytössä. Arvot tuodaan kaavan myötä tietoisuuteen ja niiden säilymistä voidaan
kaavan myötävaikutuksella vaalia.
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6.4

Vaikutukset luonnonympäristöön
Mattisenlahden ja Salokylän kyläalueiden uudet rakennuspaikat on osoitettu olevan rakennuskannan yhteyteen tai läheisyyteen. Rakennuspaikkojen sijoittamisessa on otettu
huomioon luontoselvityksessä todetut luontoarvot.
Yleisellä tasolla yleiskaava-alueella ei ole erityisiä, maltillisen täydennysrakentamisen
myötä, vaarantuvia arvoja. Luontoselvityksen mukaiset suojeltavat alueet on otettu huomioon kaavaratkaisussa.
Edellä mainittujen toimenpiteiden myötä voidaan arvioida, että yleiskaavasta ei aiheudu
oleellisia vaikutuksia erityisille luontoarvoille.

6.5

Vaikutukset sosiaalisiin oloihin
Yleiskaavaprosessin ja siihen sisältyvien maankäyttöratkaisujen sosiaalisia vaikutuksia
ovat erityisesti seuraavat:







6.6

Asukkaiden, maanomistajien ja muiden alueella toimijoiden tietoisuus alueen ympäristöoloista, maankäytön nykytilasta ja mahdollisuuksista lisääntyy.
Kylä- ja ranta-alueilla tapahtuvassa rakentamisessa huomioidaan maanomistajaja emätilakohtaiset tasapuoliset periaatteet.
Tietoisuus maankäytöllisestä tulevaisuudesta edesauttaa alueen kokonaisvaltaisessa kehittämisessä ja markkinoinnissa.
Tietoisuuden lisääntymisen myötä eri osapuolien sitoutuminen tuleviin maankäyttöratkaisuihin voimistuu.
Tämä edesauttaa kuntaa, maanomistajia ja muitakin, joiden oloihin kaavaratkaisu
vaikuttaa, valmistautumaan tuleviin muutoksiin ja hyödyntämään alueelle ominaisia maankäytöllisiä mahdollisuuksia.
Osa-aluekohtaisiin maankäyttöhankkeisiin voidaan varautua ja aikatauluttaa (mm.
vesi- ja viemäriverkostojen hyödyntäminen ja rakentaminen).

Vaikutukset palveluihin, elinkeinoihin
Yleiskaavan ja siinä osoitetun lisärakentamisen myötä tuetaan kyläalueilla olevien palvelujen, kuten koulujen, urheilukenttien, ulkoilureittien säilymistä ja kehittymistä.
Lisääntyvän asutuksen voidaan todeta olevan myös yksi keskeinen edellytys koulutoiminnan jatkumiselle sekä Mattisenlahden että Salokylän kyläalueilla myös tulevina vuosina. Osaltaan kyläasutuksen lisääntyminen edesauttaa myös pienimuotoisten yksityisten
palveluiden toimintaedellytyksiä kyläalueilla.

6.7

Liikenteelliset vaikutukset
Liikenteellisiä vaikutuksia on arvioitu yksityiskohtaisemmin erillisessä liitteessä: Mattisenlahti–Salokylä osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi (Sito 2017).
Johtopäätöksenä raportissa todetaan seuraavaa:
”Mattisenlahti–Salokylä osayleiskaava on liikenteellisten vaikutusten osalta toteutettavissa.
Alue sijaitsee lähellä Ylämyllyn taajamaa ja tarjoaa mahdollisuuden maaseutumaiseen
asumiseen. Alueen liikenneyhteydet tukeutuvat nykyiseen liikenneväyläverkkoon.
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Etäisyys alueelta suurimpiin työpaikkoihin ei suosi jalankulkua ja pyöräilyä, vaan alueen
asukkaiden liikkuminen tapahtuu pääosin henkilöautoilla. Osasta aluetta on myös mahdollista käyttää liikkumiseen joukkoliikennettä, jonka osalta maankäytön kasvu tukee ainakin nykyisen joukkoliikenteen palvelutason säilyttämistä. Osayleiskaava tukee kuitenkin myös lähiliikkumista, koska alueen pohjoisosista on etäisyyttä Ylämyllyn keskustassa
sijaitseviin palveluihin vain 2–3 kilometriä ja Liperintien varrella on jalankulku‐ ja pyöräilyväylä koko matkalla.
Liikenneturvallisuuden kannalta on tärkeää, että tässä Mattisenlahti–Salokylä osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten arvioinnissa esitetyt asiat liikenneturvallisuudesta
huomioidaan alueen toteutuksessa.”
Mattisenlahdentien osalta liikenteellisten vaikutusten arvioinnissa todetaan myös, että
tielle tulisi rakentaa jalankulku‐ ja pyöräilyväylä sekä valaistus Mattisenlahden koulutien
liittymästä Ylämyllytien liittymään saakka. Jalankulku‐ ja pyöräilyväylä parantaisi liikenteen sujuvuutta ja erityisesti jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta tiellä.

KUVA 24. Osayleiskaavan liikenne-ennuste vuodelle 2040 (Sito liikenteellisten vaikutusten arviointi
2017).
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6.7.1 Liikenteelliset toimenpiteet
Kevyenliikenteen yhteystarve
Yleiskaavaan on osoitettu kevyenliikenteen yhteystarvemerkintä Mattisenlahden yhdystien varrelle välillä Ylämylly – Mattisenlahden kyläalue.
Kevyenliikenteen yhteystarvemerkintä on perusteltua jo nykytilanteessa. Mattisenlahden
ns. kyläkeskusalue asutuksineen sijaitsee suhteellisen lähellä Ylämyllyn taajamaa. Jo nykytilanteessa on olemassa tarvetta erilliseen kevyenliikenteen väylään – varsinkin jos ajatellaan kävelijöiden ja pyöräilijöiden liikenneturvallisuusolosuhteita.
Kyläasutuksen kasvun myötä myös kylän ja Ylämyllyn liikenteessä tapahtuu luonnollisesti määrällistä kasvua.
Kevyenliikenteen ylittämis- tai alittamistarvemerkinnät
Kevyelle liikenteelle on osoitettu Ylämylly-Liperi seututien ns. ylittämis- tai alittamistarvemerkintöjä. Ko. tarvemerkintöjä on osoitettu seututien ja siihen itäpuolelta liittyvien
yksityisteiden risteysalueille.
Nämä risteykset välittävät liikennettä pienimuotoisilta kylien lähiasutusalueilta seututielle ja edelleen esim. Salokylän koululle. Haja-asutusluonteinen asutus kasvaa määrällisesti vähäisesti myös noilla alueilla.
Em. risteysten ylittämis- tai alittamismahdollisuuksia (ylikulut, alikulut), kevyenliikenteen liikenneturvallisuutta parantaen, tulee tarkastella / suunnitella yleiskaavaa tarkempien toimenpiteiden yhteydessä.
Liittymät yleisille teille
Erityisesti Kurenvaaran yhdystien varsialueilla on jo nykyisin ja tulee jossakin määrin
lisääntymään pääsytie- ja tonttiliittymiäkin.
Yleiskaavan yleismääräyksissä todetaan: Tieyhteydet yleiskaavan mukaisille uusille rakennuspaikoille tulee ensisijaisesti järjestää olevia liittymiä hyödyntäen. Ennen rakennusluvan myöntämistä on uusille maanteihin tukeutuville rakennuspaikoille haettava tienpitoviranomaiselta liittymälupa tai liittymän käyttötarkoituksen muutoslupa.
Yleiskaavaratkaisussa on mahdollisuuksien mukaan osoitettu kulkuyhteydet uusille rakennuspaikoille pääsyteiden kautta. Yksityiskohtaisesti liittymäratkaisut tulee ratkaista
viimeistään rakennuslupamenettelyn yhteydessä.
Toteuttaminen
Em. liikenteelliset kehittämistarpeet johtuvat osin jo vallitsevasta maankäytöllisestä tilanteesta. Yleiskaavassa todetuille kyläalueille on jo aikaisemmin muodostunut enenevässä
määrin asutusta. Kylärakentamisen suunnittelun myötä rakentamisen ohjaaminen on hallitumpaa, mutta rakentamisen määrä kyläalueilla tulee jatkossakin lisääntymään.
Nykyinen ja tuleva uusi asuinrakentaminen lisää liikennemääriä ja edellä kuvatut liikenteelliset toimenpiteet tulevat nykyistä tärkeämmiksi. Siltä osin kuin tarvittavat liikenneturvallisuustoimenpiteet aiheutuvat kaavan mahdollistamasta lisärakentamisesta, päävastuu niiden toteuttamisesta on kunnalla.
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Yksityiskohtaisemmat toimenpiteet, niiden toteuttamistavat, aikataulu ja kustannusvastuut tulevat pohdittavaksi ja sovittavaksi yhteistyössä Liperin kunnan, tienpitoviranomaisen ja maanomistajien kanssa.
Kaavan mahdollistama uusi rakentaminen ajoittunee seuraavalle 20 vuoden ajanjaksolle.
Näin arvioiden liikenneturvallisuustoimenpiteiden toteuttamisen tulisi ajoittua viimeistään tulevalle 10-15 vuoden ajanjaksolle.

KUVA 25. Osayleiskaavaan sisältyvät liikenteelliset kehittämistarvemerkinnät.
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6.8

Yleiskaavan oikeusvaikutukset
Mattisenlahti – Salokylä osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena kunnanvaltuuston
hyväksyttäväksi tarkoitettuna yleiskaavana. Rakennusjärjestyksen määräykset jäävät voimaan oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella, mikäli ne eivät ole ristiriidassa yleiskaavamääräysten kanssa, jolloin yleiskaavamääräykset ohittavat rakennusjärjestyksen.
Yleiskaavamääräyksiin sisältyvät merkittävimmät oikeusvaikutukset:
Kyläalueen sekä ranta-alueen ja -vyöhykkeen rakennusoikeus on tilakohtaisesti osoitettu
AO-, AM-, ja RA- alueille. Yleiskaava on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain 44 § (kyläalue) sekä 72.1 § ja 72.2 § (rannat) mukaisesti oikeusvaikutteisesti siten, että rakennusluvat näille rakennuspaikoille voidaan myöntää suoraan yleiskaavan pohjalta. Muilta osin
kylä- ja ranta-alueilla rakennuspaikkojen muodostaminen ei ole sallittua.
Kylä- ja ranta-alueiden ulkopuolella voidaan sallia haja-asutusluonteinen rakentaminen
tapauskohtaisesti harkiten ympäristöolot huomioon ottaen, ellei aluekohtaisissa kaavamääräyksissä ole muuta mainittu. Tapauskohtaisen suoran rakennusluvan oikeuttavana
mitoituksellisena perusteena on tällöin enintään 1-2 rakennuspaikkaa 10 ha kohti emätilakohtaisesti (poikkileikkausajankohta 15.10.1969) tarkasteltuna ottaen huomioon kyläalueille (AT-1 ja AT-2) jo osoitetut rakennuspaikat.
Yleistä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesta suunnittelujärjestelmästä:
Maankäyttö- ja rakennuslain yleisenä tavoitteena on edellytysten luominen hyvälle elinympäristölle sekä ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän kehityksen edistäminen. Lisäksi lailla pyritään turvaamaan jokaisen osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun, suunnittelun laatu ja vuorovaikutteisuus, asiantuntemuksen
monipuolisuus sekä avoin tiedottaminen.
Kuntien alueiden käytön järjestämiseksi ja ohjaamiseksi laaditaan yleis- ja asemakaavoja.
Kunnat voivat laatia myös yhteisen yleiskaavan. Maakuntakaava sisältää yleispiirteisen
suunnitelman alueiden käytöstä maakunnassa tai sen osa-alueella. Lisäksi valtioneuvosto
voi hyväksyä alueiden käyttöä ja aluerakennetta koskevia valtakunnallisia tavoitteita.
Suunnittelujärjestelmän periaatteena on, että yleispiirteisempi kaava on ohjeena yksityiskohtaisempia kaavoja laadittaessa. Yleisesti alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän voidaan katsoa noudattavan ns. korvaavuusperiaatetta. Tämän mukaisesti alueidenkäyttökysymykset pyritään ratkaisemaan sillä alimmalla mahdollisella suunnittelutasolla, jolla ne
ovat ratkaisun laadulliset ominaisuudet ja osallisten vaikutusmahdollisuudet huomioiden
parhaiten toteutettavissa.
Alueidenkäytön suunnittelutasot
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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

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