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KONONOVINHARJUN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS
1
1.1

Perus- ja tunnistetiedot
Tunnistetiedot
Asemakaava koskee tilan 423-405-78-112 (osa) Liperin kunnan Ylämyllyn Jyrinkylässä.
Asemakaavan muutos koskee korttelia 438, katu- ja lähivirkistysalueita.
Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelit 380-385, urheilu- ja virkistys-, lähivirkistys- sekä katualueet.

1.2

Kaava-alueen sijainti
Ylämyllylle Jyrinkylälle Kononovinharjun alueelle on tarkoitus laatia asemakaava ja asemakaavan muutos. Suunnittelualueen pinta-ala on n. 17 ha. Kaavatyö koskee kiinteistöjä 423405-78-112, 423-405-78-503 ja 426-8-9901-1. Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus on esitetty seuraavissa kuvissa.

Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti (punainen katkoviiva)
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Kuva 2. Ortokuva alueesta. Suunnittelualueen likimääräinen rajaus keltaisella ja kiinteistörajat punaisella.
1.3

Kaavan nimi ja tarkoitus
Kaavan nimi tulee kaava-alueen sijainnista. Kaavalla on tarkoitus osoittaa muutettavan
osayleiskaavan mukaisesti asuinrakentamista alueelle. Asemakaavalla määritellään muutettavan osayleiskaavan ratkaisuihin pohjautuen, kuinka paljon ja millaista asumista alueelle
osoitetaan.

2
2.1

Tiivistelmä
Kaavaprosessin vaiheet
Liperin kunnanhallitus on tehnyt päätöksen asemakaavan laatimisesta 10.6.2019 § 145.
Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu on pidetty 31.10.2019.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 21.11.-15.12.2019.
Kaavaluonnos nähtävillä __.__. –__.__.2020.
Kaavaehdotus nähtävillä __.__. –__.__.20__.
Täydennetään kaavaprosessin edetessä.

2.2

Asemakaava
Asemakaavan tavoitteena on tiivistää yhdyskuntarakennetta ja osoittaa alueelle pientaloasutusta. Kaavoituksella pyritään vastaamaan alueelle kohdistuvaan tonttikysyntään.
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Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelit 380-385, urheilu- ja virkistys-, lähivirkistys- sekä katualueet. Alueelle on osoitettu 23 erillispientalojen rakennuspaikkaa ja 4 asuinpientalojen rakennuspaikkaa. Alueelle on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä 9554 k-m2.

2.3

Asemakaavan toteuttaminen
Asemakaavaa voidaan alkaa toteuttaa välittömästi kaavan saatua lainvoiman.

3

Lähtökohdat

3.1
3.1.1

Selvitys suunnittelualueen oloista
Alueen yleiskuvaus
Kaava-alue on rakentamaton metsäaluetta. Alue sijoittuu Jyrinkylän länsiosaan likimäärin
Kononovintien, Tykistöntien ja Kaviouran väliselle alueelle. Suunnittelualueen liikenneyhteydet ovat hyvät. Alue sijaitsee kaakko-luode suuntaisella harjumuodostelmalla, jonka läntinen
rinne on jyrkkä.

3.1.2

Maanomistus
Suunnittelualueen kiinteistöt ovat Liperin kunnan omistuksessa.

3.1.3

Luonnonympäristö ja maisema
Luonnonympäristö
Kaavamuutosalue on pääosin koivu- ja mäntyvaltaista tuoretta tai lehtomaista kangasta. Alueen puuston ikä on keskimäärin noin 35-65 vuotta.
Voimassa olevassa yleiskaavassa suunnittelualueelle on osoitettu luo-alue, Nuottilammen
itäpuolella on jyrkkärinteinen harjusuppa, jonka pohja on soistunut ja jonka reunoilla kasvaa
suurruoholehtoa (Suunnittelukeskus Oy 1997). Puusto on koivuvaltaista ja lehdon kasvilajistoon kuuluvat mm. hiirenporras ja mustakonnanmarja.
Suunnittelualueelle tullaan laatimaan tarkentava luonto- ja maisemaselvitys keväällä 2020.
Kaava-asiakirjoja tarkennetaan ja täydennetään selvityksen perusteella ehdotusvaiheessa.
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Kuva 3.Kasvupaikka 2017.

Kuva 4. Suunnittelualueen pohjoisosan koivuvaltaista aluetta.
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Kuva 5. Suunnittelualueen länsipuolen rinnettä.
Suomen metsäkeskukselta saadun tiedon perusteella suunnittelualueelle sijoittuu yksi liitooravan havaintopiste, joka ilmenee oheisesta kuvasta.

Kuva 6. Liito-oravahavainto kaava-alueella.
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Maisemarakenne
Suunnittelualue on osa geomorfologisesti merkittävää laajaa aluetta. Se kuuluu deltamaisia
laajentumia, reunatasanteiden osia sekä suuria selänteitä käsittävään harjualueeseen. Pinnanmuodostukseltaan alue on vaihtelevaa. Alue muodostuu kaakko-luode suuntaisesta harjumuodostelmasta, jonka läntinen rinne on jyrkkää. Itää viettävä rinne on hiukan loivempaa
ja selänteen itäpuolella on suppa. Kaava-alueen korkeustasot vaihtelevat 85-114 m välillä.

Kuva 7. Ote maastokartan ja rinnevarjostusaineiston yhdistelmästä (MML)
Pohjavesi
Suunnittelualue sijoittuu kokonaisuudessaan Jyrinkylän vedenhankintaa varten tärkeälle 1luokan pohjavesialueelle.
3.1.4

Rakennettu ympäristö
Kaava-alue on rakentamaton metsäaluetta.
Alueen pohjoispuolella on pieni asuntoalue ja muuten pohjoispuoli on rakentamatonta aluetta. Länsipuolelle sijoittuu luonnonsuojelualue. Suunnittelualueen etelä- ja itäpuolella on asutusta ja koillispuolella teollisuusalue ja kaakkoispuolella puolustusvoimien aluetta.
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Kuva 8. Suunnittelualueen läheisyydessä olevaa rakentamista.
3.1.5

Palvelut
Alue tukeutuu Ylämyllyn palveluihin. Ylämyllyn koulu ja Paloaukean päiväkoti sijaitsevat alle
kilometrin päässä suunnittelualueelta. Ylämyllyn muut palvelut sijaitsevat valtatie 9:n eteläpuolella, noin 3 kilometrin päässä suunnittelualueesta. Uusi yläkoulu on rakenteilla noin kilometrin päähän suunnittelualueesta.

3.1.6

Liikenne
Suunnittelualueen pohjoisosassa kulkee Kononovintie, alueen itäpuolelta kulkee Tykistöntie
ja Marssiura sekä eteläpuolelta Kavioura. Tykistöntien ja Marssiuran vieressä kulkee kevyenliikenteen väylä.
Kaavamuutosalue on melko hyvin joukkoliikenteen saavutettavissa. Patteristontien ja Tykistöntien risteyksessä sijaitseville paikallisliikenteen pysäkeille on matkaa noin 900 metriä.
Maakuntakaava 2040 ehdotuksessa on osoitettu uusi eritasoliittymäksi kehitettävä liittymä
valtatie 9:lle Ylämyllyn kohdalle sekä uusi vaihtoehtoinen katulinja valtatieltä Jyrinkylän alueelle. Uusi suunniteltu katulinja kulkee suunnittelualueen länsipuolitse nykyiselle Kononovintielle.
Ajoneuvoliikenteen ja kevyen liikenteen kulku alueelle tapahtuu suunnittelualueen pohjoispuolelta. Partiopolun eteläpäähän on suunniteltu pyöräilyn ja jalankulun yhteys Marssiuralle.

3.1.7

Tekninen huolto
Suunnittelu-alueen ympärillä oleva asutus on liitetty vesihuoltoon. Suunnittelualueelle tullaan rakentamaan asuinalueen tarvitsema infrastruktuuri (vesihuoltoverkosto, sähköverkko,
kadut ym.) alueen toteuttamisen yhteydessä.

3.1.8

Ympäristöhäiriöt
Suunnittelualueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole ympäristöhäiriöitä aiheuttavia
toimintoja.
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Suunnittelutilanne
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (14.12.2017) koskevat seuraavia asiakokonaisuuksia:
- toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen
- tehokas liikennejärjestelmä
- terveellinen ja turvallinen elinympäristö
- elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat
- uusiutumiskykyinen energiahuolto
Maakuntakaava
Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 1. vaihe on vahvistettu vuonna 2007, 2.vaihe vuonna
2010, 3. vaihe vuonna 2014 ja 4.vaihe vuonna 2016. Suunnittelualueesta suurin osa sijoittuu
maakuntakaavan taajamatoimintojen alueelle (A). Lisäksi alue sijoittuu tärkeälle tai vedenhankintaan soveltuvalle pohjavesialueelle (pv) ja arvokkaalle harju- tai moreenialueelle (ge1). Alueen länsireunaan pohjois-eteläsuuntaisesti on osoitettu viheryhteystarve

Kuva 9. Ote Pohjois-Karjalan maakuntakaavayhdistelmästä.
Pohjois-Karjalan kokonaismaakuntakaavan tarkistus, maakuntakaava 2040, on käynnistynyt
21.12.2015. Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 12.11.–20.12.2018 ja lausunnoilla 12.11.2018–
31.1.2019. Maakuntakaavan 2040 ehdotuksen laatiminen on käynnissä. Kaavaluonnoksessa
suunnittelualueelle ei ole osoitettu uusia aluevarauksia tai merkintöjä.
Käynnissä olevassa Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040 ehdotuksessa alueelle on linjattu
ohjeellinen/vaihtoehtoinen tie-/katulinjaus Ylämyllyn eritasoliittymän ja Jyrinkylän välille.
Samalla taajamatoimintojen aluemerkintää on laajennettu Nuottilammen ja Sompalammen
väliselle alueelle.
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Suunnittelualueelle tai sen läheisyyteen liittyvät seuraavat maakuntakaavojen varaukset:
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Osayleiskaava
Ylämyllyn osayleiskaava on hyväksytty vuonna 1999. Kaavaan on vuonna 2010 hyväksytty
muutos, joka koskee myös suunnittelualuetta. Lisäksi kaava on osittain kumottu vuonna
2014 ja kaavan on tehty muutos vuonna 2019 koskien Ylämyllyn yläkoulun aluetta.
Voimassa olevassa osayleiskaavassa suunnittelualue on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta. Lisäksi suunnittelualue sijoittuu
tärkeälle pohjavesialueelle, ja alueelle on osoitettu maakunnallisesti arvokas harjualue, arvokas luontokohde ja ulkoilureitti.

Kuva 10. Ote Ylämyllyn osayleiskaavan muutoksesta (2010).

Osayleiskaavan muutos koskien suunnittelualuetta on käynnissä yhtäaikaisesti asemakaavan
laadinnan kanssa. Osayleiskaavamuutoksen luonnos on tarkoitus asettaa yhtä aikaa nähtäville asemakaavan kanssa.
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Kuva 11. Ote Ylämyllyn osayleiskaavan muutosluonnoksesta (2020).

Asemakaava
Suurin osa alueesta on asemakaavoittamatonta aluetta. Suunnittelualueen eteläosassa oleva
asemakaavoitettu alue on osoitettu lähivirkistys- ja katualueeksi. Pohjoisosan asemakaavoitettu alue on osoitettu asuinpientalojen korttelialueeksi sekä lähivirkistys- ja katualueeksi.
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Kuva 12. Ote voimassa olevasta asemakaavasta. Suunnittelualueen likimääräinen rajaus punaisella.
Rakennusjärjestys
Liperin kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty kunnanvaltuustossa 19.12.2011 ja se on tullut voimaan 1.2.2012.
Pohjakartta
Suunnittelualueesta on käytössä Liperin kunnan mittausosaston laatima, numeerisessa muodossa oleva ajantasainen pohjakartta.
Rakennuskiellot
Alueella ei ole voimassa rakennuskieltoa.
Muut suunnitelmat ja selvitykset
Kaavatyötä varten alueelle laaditaan luonto- ja maisemaselvitys keväällä 2020.
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Asemakaavan suunnittelun vaiheet

4.1

Asemakaavan suunnittelun tarve ja päätökset
Kunta laadituttaa asemakaavan. Konsulttina projektissa toimii FCG Suunnittelu ja tekniikka
Oy:n Kuopion toimisto. Asemakaavan tarkoituksena on osoittaa alueelle asumista muutettavan yleiskaavan mukaisesti.
Liperin kunnanhallitus on tehnyt päätöksen asemakaavan laatimisesta 10.6.2019 § 145.

4.2
4.2.1

Osallistuminen ja yhteistyöosalliset
Osalliset
Osallisia ovat alueen maanomistajat ja asukkaat sekä muut, joiden oloihin kaava saattaa
huomattavasti vaikuttaa. Osallisia ovat myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa kaavoitus käsittelee.

4.2.2

Maanomistajat, asukkaat

- suunnittelualueella ja lähialueilla asuvat ja työskentelevät ihmiset, kiinteistönomistajat ja yritykset

Viranomaiset

- Pohjois-Karjalan ELY-keskus
- Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
- Itä-Suomen pelastuslaitos
- Museovirasto
- Puolustusvoimat

Kunnan hallintokunnat

- elinympäristölautakunta

Muut yhteisöt

- PKS Sähkönsiirto Oy
- teknisten verkkojen haltijat

Vireille tulo
Kaavan vireille tulosta tiedotettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä oloa koskevassa kuulutuksessa paikallislehdessä ja kunnan ilmoitustaululla. OAS on nähtävillä koko
prosessin ajan.

4.2.3

Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely
Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä kaavasta kaavaluonnoksen ja –ehdotuksen
ollessa nähtävillä.
Osallistumis- ja arvioitisuunnitelma nähtävillä 21.11.-15.12.2019.
Yleisötilaisuus järjestettiin 3.12.2019. OAS:stä saatiin kuusi lausuntoa ja 5 mielipidettä. Lausuntojen perusteella OAS:aan on lisätty Puolustusvoimat osalliseksi. Osallisten mielipiteen on
pyritty huomioimaan siinä laajuudessa kuin kaavan tavoitteet ovat sen mahdollistaneet. Vastine on kaavanselostuksen liitteenä.
Kaavaluonnos nähtävillä __.__.–__.__.2020.
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Kaavaehdotus nähtävillä __.__.–__.__.2020.
Täydennetään prosessin edetessä.
4.2.4

Viranomaisyhteistyö
Kaavan aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin 31.10.2019.
Kaavaluonnoksesta ja –ehdotuksesta pyydetään lausunnot viranomaisilta. Neuvotteluja järjestetään tarpeen mukaan.

4.2.5

Asemakaavan tavoitteet
Asemakaavan tavoitteena on tiivistää yhdyskuntarakennetta ja osoittaa alueelle pientaloasutusta. Kaavoituksella pyritään vastaamaan alueelle kohdistuvaan tonttikysyntään. Suunnittelussa huomioidaan virkistyskäytön turvaaminen.
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Asemakaavan kuvaus

5.1.1

Kaavan rakenne
Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella on osoitettu 23 erillispientalojen rakennuspaikkaa ja 4 asuinpientalojen rakennuspaikkaa sekä urheilu- ja virkistys-, lähivirkistys- sekä katualueet. Alueelle on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä 9554 k-m2.

Kuva 13. Havainnekuva lintuperspektiivistä.
5.1.2

Mitoitus
Aluevaraus
AO
AP
Katu.
VL
VU
Kaikki

5.2

Pinta-ala[ha] Kerrosala[k-m2] Tehokkuus[e]
3,2856
6571
0,2
1,1176
2983
0,27
1,5889
0
0
11,7579
0
0
1,42
0
0
19,17
9554
0,05

Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen
Rakennuspaikkoja sijoittaessa on huomioitu alueen luonnonolot ja alueen virkistyskäyttömahdollisuudet siten, että luonnonarvoiltaan arvokkaimmat alueet on jätetty rakentamisen
ulkopuolelle. Kaava ei vähennä luonnon monimuotoisuutta alueella ja osoitetut lähivirkistys-
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alueet mahdollistavat rakentamisen ulkopuolelle jätettyjen alueiden käytön edelleen myös
virkistykseen. Käytössä olevien virkistysreittien linjausta on muutettu.
5.3
5.3.1

Aluevaraukset
Korttelialueet
AP

Asuinpientalojen korttelialue.

Alueelle on osoitettu 4 asuinpientalojen rakennuspaikkaa. Rakennuspaikkojen koko vaihtelee 2427–3787 m2 välillä. Alueiden tehokkuusluku vaihtelee e=0,25 ja 0,3:n välillä ja kerrosluvuksi on määritelty II.
Asemakaavan muutoksella on poistettu kortteli 438, joka on muutettu VU-alueeksi.

Kuva 14. Havainnekuva AP-rakennuspaikoista.

AO

Erillispientalojen korttelialue.

Alueelle on osoitettu yhteensä 23 erillispientalojen rakennuspaikkaa. Rakennuspaikkojen
koko vaihtelee 1260–1678 m2 välillä. Alueiden tehokkuudeksi on osoitettu e=0,2 ja kerrosluvuksi I - 2/3kI.
AP- ja AO-korttelialueille on rakennettava autopaikkoja yleismääräysten mukaan seuraavasti: Erillispientaloille on varattava 2 autopaikkaa asuntoa kohden ja rivitaloilla yksi autopaikka asuntoa kohden sekä lisäksi vähintään 2 vierasautopaikkaa / rivitalo.
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Kuva 15. Havainnekuva AO-rakennuspaikoista.
Rakentamisalueille on annettu rakentamiseen ja toteuttamisen liittyviä yleismääräyksiä:
1. Asuinrakennukset on sijoitettava vähintään 5,0 metrin etäisyydelle katualueesta ja vähintään 4,0 metrin etäisyydelle naapuritontin rajasta, ellei kaavamerkinnöin ole toisin osoitettu.
2. Talousrakennukset on sijoitettava vähintään 5,0 metrin etäisyydelle katualueesta ja vähintään 4,0 metrin etäisyydelle naapuritontin rajasta.
3. Tonttia kohden saa tehdä yhden tonttiliittymän, jonka leveys tontin rajalla on enintään 5
metriä.
4. Tontit on aidattava rajoiltaan.
5. Kattojen väri tulee olla tumman harmaa tai musta.

5.3.2

Virkistysalueet
VL

Lähivirkistysalue.

Rakentamisen ulkopuolelle jäävät alueet on osoitettu lähivirkistysalueina. Alueelle on osoitettu ohjeellinen ulkoilureitti pohjois-eteläsuuntaisesti sekä alueen eteläosaan itälänsisuuntaisesti olemassa olevan tilanteen mukaisesti. Ulkoilureitti-merkinällä säilytetään
Jyrinlenkin kuntopolun ja hiihtoladun linjaus alueella.
VU

Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue.

Suunnittelualueen pohjoisosaan Kononovintien pohjoispuolelle on osoitettu urheilu- ja virkistyspalvelujen alue. Alueelle on voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu AP-alue.
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Luonnon- ja ympäristönsuojelu
ge

Arvokas harjualue tai muu geologinen muodostuma.

Suunnittelualue sijoittuu kokonaisuudessaan maakunnallisesti arvokkaalle harjualueelle.
luo

Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue.

Merkinnällä on osoitettu arvokas luontokohde voimassa olevan yleiskaavan mukaisesti.
Alue on jätetty rakentamisen ulkopuolelle.
pv

Tärkeä tai veden hankintaan soveltuva pohjavesialue

Suunnittelualue sijoittuu kokonaisuudessaan vedenhankintaa varten tärkeälle pohjavesialueelle. Kaavassa on annettu seuraavat yleismääräykset pohjavesien pilaantumisen estämiseksi:
6. Ajoneuvoliikenteeseen ja pysäköintiin käytettävät alueet on toteutettava vettä läpäisemättömällä materiaalilla.
7. Korttelialueella ei saa irrallaan säilyttää tai varastoida polttoaineita eikä muita pohjavettä pilaavia aineita. Öljysäiliöt on sijoitettava rakennuksen sisätiloihin tai maan päälle vesitiiviiseen suoja-altaaseen, jonka tilavuuden tulee olla suurempi kuin varastoitavan öljyn
suurin määrä.
8. Kunnallistekniikkaa suunniteltaessa ja rakennettaessa tulee erityisesti huomioida, että
suunnitelmaratkaisut, rakentamistavat, materiaalit sekä varojärjestelmät ovat sellaiset, että pohjaveden laatu ei vaarannu eikä heikenne. Katualueiden hulevedet on imeytettävä
maaperään.

5.4

Tekninen huolto
Suunnittelualueelle on osoitettu katualueina Tykistöntie, Kononovintie sekä uusi rakennuspaikoille vievä, päättyvä katu Partiopolku. Uuden kadun jatkeeksi on osoitettu ohjeellinen
yleiselle jalankululle varattu alueen osa, joka yhdistää alueen Tykistöntielle Marssiuran kautta. Kononovintien katualue on osoitettu voimassa olevasta asemakaavasta poiketen länsiosassa haarautuvana; tällä huomioidaan yleiskaavamuutoksen mukaisen mahdollisen uuden
tielinjauksen toteuttaminen. Lisäksi Tykistöntien linjausta on hieman kavennettu voimassa
olevaan asemakaavan nähden.
Suunnittelualueelle tullaan rakentamaan asuinalueen tarvitsema infrastruktuuri (vesihuoltoverkosto, sähköverkko, kadut ym.) alueen toteuttamisen yhteydessä. Alueelle on annettu
seuraava yleismääräys koskien kunnallistekniikan suunnittelua ja rakentamista:
8. Kunnallistekniikkaa suunniteltaessa ja rakennettaessa tulee erityisesti huomioida, että
suunnitelmaratkaisut, rakentamistavat, materiaalit sekä varojärjestelmät ovat sellaiset, että
pohjaveden laatu ei vaarannu eikä heikenne. Katualueiden hulevedet on imeytettävä maaperään.
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Kaavan vaikutukset
Vaikutukset rakennettuun ympäristöön
Kaavalla ei ole vaikutusta rakennettuun ympäristöön tai oleviin rakennuksiin, koska alue on
rakentamaton. Alueen rakentaminen tiivistää taajamarakennetta.

5.5.2

Vaikutukset liikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen
Alueelle voidaan arvioida muuttavan noin 20 asukasta/rivitalo ja 3,5 asukasta/erillispientalo,
eli kokonaan toteutuneen alueen asukasluvun voidaan arvioida olevan noin 160 henkilöä.
Ympäristöministeriön (Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa 27/2008) laskentamallin avulla laskettuna matkatuotos asukasmäärän mukaan laskettuna olisi 398 matkaa /vrk, ja asemakaavalla osoitetun kerrosalan mukaan laskettuna 413 matkaa/vrk. Alueen
asukkaiden matkatuotokseksi voidaan siis arvioida noin 400/matkaa/vrk, joista henkilöautolla kuljetaan 64 % eli 256 matkaa/vrk.

Kuva 16. Matkatuotosten laskennassa käytetyt kertoimet.
Matkat suuntautuvat asuinalueelta Kononovintietä Tykistöntielle. Katujen risteysalueella on
hyvä näkyvyys ja kaduilla taajamanopeudet, mikä parantaa liikenneturvallisuutta alueella liikennemäärien kasvaessakin. Tykistöntien ja Marssiuran vieressä kulkee kevyenliikenteen
väylä ja myös Kononovintien katualue on asemakaavassa mitoitettu siten että yleiskaavamuutoksella osoitettu uusi kevyen liikenteen reitti on mahdollista toteuttaa kadun viereen.
Lisäksi uusille rakennuspaikoille kulkevan kadun jatkeeksi osoitettu jalankulkuyhteys Tykistöntielle sujuvoittaa liikkumista jalan ja pyöräillen.
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Maakuntakaava 2040 ehdotuksessa osoitetun uuden eritasoliittymäksi kehitettävän liittymän
ja uuden vaihtoehtoisen tielinjan toteutuessa osa alueelle ja alueelta suuntautuvasta liikenteestä tulee siirtymään uudelle tielle.
Ylämyllyn koulu sijaitsee alle kilometrin päässä suunnittelualueelta, joten lapset voivat tehdä
koulumatkansa helposti jalan tai pyörällä. Ylämyllyn muut palvelut sijaitsevat valtatie 9:n
eteläpuolella, jonne on myös kevyenliikenteen yhdet.
5.5.3

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön
Ympäristö muuttuu alueella osin metsäalueesta rakennetuksi alueeksi. Rakentaminen ei heikennä luonnon monimuotoisuutta voimassa olevan yleiskaavan perusteella alueella. Alueelle
on osoitettu luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä alue yleiskaavan mukaisesti ja se
on jätetty rakentamisen ulkopuolelle. Vaikutuksia luontoon ja luonnosympäristöön tarkennetaan keväällä tehtävän luonto- ja maisemainventoinnin perusteella.
Alueen toteuttaminen ei vaaranna pohjaveden määrää tai laatua. Kaavassa on annettu
yleismääräyksiä koskien polttoaineiden ja öljyjen säilytystä ja varastointia, ajoneuvoliikenteeseen ja pysäköintiin käytettävien alueiden eristystä vettä läpäisemättömällä materiaalilla
sekä kunnallistekniikkaa suunnittelua ja rakentamista huomioiden pohjaveden laadun vaarantumisen estäminen.

5.5.4

Vaikutukset maisemaan
Rakentamisen myötä rakentamattomana ollut luonnonmaisema muuttuu osin rakennetuksi
ympäristöksi. Alueelle saa rakentaa enintään kaksikerroksisia rakennuksia, joten muutos näkyy eniten lähimaisemassa. Alueen rakentaminen tiivistää Jyrinkylän taajamarakennetta ja
kyläkuvaa. Alue sijoittuu olemassa olevien asuinalueiden viereen.

5.5.5

Taloudelliset vaikutukset
Kaavalla ei ole suoria taloudellisia vaikutuksia muille kuin maanomistajalle eli Liperin kunnalle. Alueen arvo kasvaa kaavan ansiosta. Kunta saa tuloja kiinteistöverosta sekä välillisiä tuloja
uusien asuntojen rakentamisesta ja asukkaiden ostokäyttäytymisen kautta.
Kustannuksia syntyy kunnallistekniikan suunnittelusta ja toteutuksesta. Liikennejärjestelyiden suunnittelusta ja totutuksesta vastaa kunta.

5.5.6

Sosiaaliset vaikutukset
Vaikutukset viihtyisyyteen
Suunnittelualueeseen kohdistuu virkistyskäyttöä, sillä kulkevien reitistöjen takia. Alueen rakentuessa virkistykseen käytettävä alue tulee pienentymään ja siten rajoittamaan alueen
käyttöä nykyisestä. Alueelle jää edelleen virkistykseen soveltuvaa aluetta ja asemakaavassa
on huomioitu se, että reitistöt edelleen ovat käytettävissä, joskin niiden linjaukset muuttuvat. Suunnittelualueesta yli puolet on edelleen jätetty virkistysalueeksi.
Kaavalla ei oleellisesti heikennetä Jyrin alueen viihtyvyyttä tai aiheuta merkittävää haittaa
naapurustolle.
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Sosiaaliset vaikutukset
Omakotivaltaisen uudisrakentamisen suosimisella houkutellaan alueelle erityisesti lapsiperheitä. Uusien perheiden sijoittuminen taajamaan säilyttää alueen väestöpohjan ja turvaa
palvelujen säilymisen ja kehittämisen. Kaavamuutos ei lisää alueen sosiaalista turvattomuutta.
Vaikutukset terveyteen
Uusi asuinalue on osoitettu siten, ettei se sijoitu melualueelle tai välittömään teollisuusalueiden läheisyyteen. Asuinrakentaminen ei voida katsoa olevan terveydelle vaaraa alueen läheisyydessä jo asuville.

6

Asemakaavan toteutus
Asemakaavan toteutumista ohjaa kaavakartan lisäksi tämä asemakaavaselostus.
Alueen voi toteuttaa välittömästi kaavan saatua lainvoiman.
Liperin kunta valvoo normaalina viranomaisvalvontana alueen jatkosuunnittelua sekä rakentamista.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Kuopiossa 12.2.2020

Timo Leskinen
aluepäällikkö, DI
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