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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 380-386, 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 oli nähtävillä 19.3–13.4.2020.
Kaavaehdotus nähtävillä __.__. –__.__.20__.
Täydennetään kaavaprosessin edetessä.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi

Y-tunnus 2474031-0
Kotipaikka Helsinki

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY
14.12.2020

2.2

Kaavaselostus
Liperin kunta
Kononovinharjun alueen asemakaava
ja asemakaavan muutos

3 (31)

Asemakaava
Asemakaavan tavoitteena on tiivistää yhdyskuntarakennetta ja osoittaa alueelle pientaloasutusta. Kaavoituksella pyritään vastaamaan alueelle kohdistuvaan tonttikysyntään.
Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelit 380-386, urheilu- ja virkistys-, lähivirkistys- sekä katualueet. Alueelle on osoitettu 20 erillispientalojen rakennuspaikkaa, yksi rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten rakennuspaikka ja 3 asuinpientalojen rakennuspaikkaa. Alueelle on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä 9269 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
Luonnonympäristön nykytila selvitettiin maastokäynnillä 12.6.2020. Selvityksen teki FCG
Suunnittelu ja tekniikka Oy:n Kuopion toimistosta biologi FM Minna Eskelinen. Alueelta selvitettiin kasvillisuuden, eläimistön ja maiseman yleiskuva sekä luonnon monimuotoisuuden
kannalta arvokkaat kohteet.
Maisemarakenne
Suunnittelualue on osa geomorfologisesti merkittävää, laajaa aluetta, johon sisältyy deltamaisia laajentumia, reunatasanteiden osia sekä suuria selänteitä käsittävää harjualuetta.
Suunnittelualue sijaitsee lähes kokonaan Nuottilampi-Harinjärvi maakunnallisesti arvokkaalla
harjualueella. Luode-kaakkosuuntainen harjumuodostuma on maastonmuodoiltaan pienipiirteisesti vaihtelevaa harjumaisemaa, jossa vuorottelevat jyrkät rinteet, tasaiset lakialueet ja
supat. Läntinen rinne on jyrkkää ja siltä avautuu paikoin näkymiä Nuottilammelle. Itään viettävä rinne on hiukan loivempaa ja selänteen itäpuolella on suppa. Kaava-alueen korkeustasot
vaihtelevat 85-114 m välillä.
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Kuva 3. Ote maastokartan ja rinnevarjostusaineiston yhdistelmästä (MML)
Maiseman keskeisenä elementtinä ovat aluetta luonnehtivat järeäpuustoiset, mäntyvaltaiset harjumetsät. Lehtipuuvaltaiset metsät vallitsevat harjun lakialueella suunnittelualueen
keski- ja länsiosissa sekä asutuksen reunusmetsissä. Koivu on pääpuulaji, paikoin on haapavaltaisia kuvioita. Metsämaisemaan vaihtelua tuovat järeät koivut ja haavat sekä yksittäiset
lehmukset.
Suunnittelualuetta rajaavat idässä, etelässä ja luoteessa rakennetut alueet. Alueen kaakkoiskulma on reuna-aluetta, jonka puusto on nuorta mäntyä ja alueella tyypillisiä ovat polut,
hiekkaiset tasanteet ja kaivannot. Suunnittelualueen pohjoisosaa halkoo itä-länsisuunnassa
Kononovintie, jota reunustavat avoimet hiekkatasanteet ja -luiskat. Tien pohjoispuolella on
pääosin metsittynyt, tiheäpuustoinen, entinen ampumarata-alue, joka on osa Konovinharjun
ulkoilureitistöä.

Kuva 4. Metsämaisemassa vuorottelevat mäntymetsät sekä yleisilmeeltään rehevät lehtipuuvaltaiset alueet. Maisemassa erottuvat yksittäiset järeät lehmukset (oik). Suunnittelualue on osa Konovinharjun ulkoilureitistöä (vas).
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Vesiluonto
Suunnittelualue sijoittuu kokonaan Jyrinkylän pohjavesialueelle (0742602 V) sekä rajoittuu
lännessä Honkalammen pohjavesialueelle (0742628 V). Molemmat on luokiteltu vedenhankintaa varten tärkeiksi pohjavesialueiksi, joiden pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi
on suoraan riippuvainen. Lisäksi 560-1500 m etäisyydellä suunnittelualueesta sijaitsee kolme
pohjavesialuetta, jotka ovat vat vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (Konivaara
0742611 AV), vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue (Konivaara 0742611 B) muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (Kalikkavaara 0742613 V).

Kuva 5. Suunnittelualue (punainen katkoviiva) sijaitsee Jyrinkylän pohjavesialueella harjualueella. Pohjavesialueet harmaalla rasterilla.
Suunnittelualue kuuluu Vuoksen vesistöalueeseen (04) ja pääosin Viinijärven valuma-alueen
(04.35) Myllypuron valuma-alueeseen (04.359). Suunnittelualueen länsireuna kuuluu Pyhäselän alueen (04.32) Honkapuron-Ylämyllyn valuma-alueeseen (04.324). Läntisen osan vedet laskevat kirkasvetiseen, hiekkapohjaiseen Nuottilampeen (10,9 ha) ja edelleen Pyhäselkään.
Maaperä ja kallioperä
Suunnittelualueen maaperä on hiekkaa. Turvemaita on paikoin pienialaisesti soistumissa. Kallioperä on tonaliittista gneissiä ja migmatiittia (paikkatietoikkuna 10.8.2020).
Kasvillisuus
Suunnittelualue sijaitsee eteläboreaalisella kasvillisuusvyöhykkeellä, Järvi-Suomen kasvimaantieteellisellä alueella (2b). Metsät ovat pääosin mäntyvaltaisia kangasmetsiä, mutta harjurinteillä esiintyy myös kasvillisuudeltaan vaihtelevia, paikoin reheviä havu-lehtipuusekametsiä ja pienialaisesti lehtoja.
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Kuva 6. Kasvupaikka 2017.
Suunnittelualueen metsät ovat pääosin puustoltaan varttuneita tai uudistuskypsiä, harjun
mäntykankaita, joissa lehtipuiden osuus vaihtelee huomattavasti. Vallitsevan latvuskerroksen
muodostavat mänty, koivu, haapa ja yksittäiset kuuset, alikasvoksena kasvaa koivua, kuusta
ja pihlajaa, pensaskerroksessa vallitsevat pihlaja ja kataja. Länteen viettävillä rinteillä vaihtelevat mustikkatyypin (MT) tuoreet mäntykankaat sekä kuivimmilla kohdin esiintyvät puolukkatyypin (VT) kuivahkot kankaat. Kenttäkerroksen valtalajeina ovat mustikka, puolukka ja
metsäkastikka, muuta lajistoa mm. metsälauha, metsämansikka, oravanmarja, kultapiisku ja
metsäkurjenpolvi.

Kuva 7. Kuivahkoa mäntykangasta selvitysalueen itäosassa (vas) ja eteläosan tuoretta kangasta (oik).
Itään viettävällä rinteet ovat puustoltaan uudistuskypsiä, mänty-koivu-haapasekametsiä,
joissa alikasvos on monikerroksinen ja lahopuuta paikoin runsaasti. Kasvillisuus vaihtelee rinteen yläosien tuoreista kankaista alaosien rehevämpiin käenkaali-mustikkatyypin (OMT) lehtomaisin kankaisiin sekä kuivahkoihin rinnelehtoihin. Kenttäkerroksen valtalajeja ovat metsä-
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kastikka, kielo ja sananjalka. Muuta lajistoa mm. metsämansikka, lillukka, käenkaali, metsäkurjenpolvi ja vadelma, mustikkaa ja puolukkaa kasvaa niukasti. Vaateliaampaan lajistoon
kuuluu mm. mustakonnanmarja.

Kuva 8. Itään viettävät harjurinteet ovat järeäpuustoisia havu-lehtipuusekametsiä, joiden
kenttäkerroksessa vallitsevat metsäkastikka, kielo ja sananjalka. Paikoin lahopuuta on runsaasti.
Harjurinteiden juurella on puustoltaan varttuneita, koivu-haapavaltaisia lehtipuulehtoja. Tuoreen lehdon kasvillisuus vaihettuu saniaistyypin (FT) kosteisiin lehtoihin, joiden valtalajeja
ovat soreahiirenporras, metsäimarre ja kielo. Muuta lajistoa mm. metsäalvejuuri, vadelma,
käenkaali ja nokkonen. Vaateliaampaan lehtolajistoon kuuluvat sudenmarja ja mustakonnanmarja.

Kuva 9. Saniaistyypin kosteaa lehtoa harjusupan pohjalla (vas) reunustavat kuivahkot rinnelehdot (oik).
Harjun lakialueilla, suunnittelualueen keskiosissa, on kasvillisuudeltaan reheviä käenkaalimustikkatyypin (OMT) lehtomaisen kankaan koivuvaltaisia metsäalueita, joissa tyypillisesti
kasvaa yksittäisiä järeitä mäntyjä ja kuusia. Alikasvoksen muodostavat koivu, harmaaleppä ja
kuusi, pensaskerroksessa kasvaa katajaa. Kenttäkerroksen valtalajit ovat metsäkastikka ja
kielo, joka muodostaa laajoja yhtenäisiä kasvustoja. Muuta lajistoa mm. sananjalka, lillukka,
sormisara, metsämansikka, käenkaali, metsäkurjenpolvi, nurmitädyke, mustikka ja puolukka.
Huomionarvoisia lajeja ovat valkolehdokki ja kalliokielo.
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Kuva 10. Harjun lakialueella tyypillisiä ovat koivuvaltaiset, valoisat metsät sekä laajat kielokasvustot.
Suunnittelualueen pohjoisosassa, Kononovintiestä pohjoiseen, sijaitseva entinen ampumarata-alue on pääosin nuorta lehtipuusekametsää kasvavaa hiekkakangasta. Haapa, pihlaja,
harmaaleppä, koivu ja mänty muodostavat tiheitä pensastoja. Kenttäkerroksessa vallitsee
metsäkastikka. Ulkoilureitin varrella on paikoin paahteista ympäristöä, jossa kasvaa männyn
ja koivun taimia. Niukan kenttäkerroksen lajistoon kuuluvat mm. ahopukinjuuri, ahomansikka, kanerva, siankärsämö, huopakeltano, kultapiisku, maitohorsma, metsämaitikka ja hietakastikka sekä huomionarvoiset lajit kangasajuruoho, ahokissankäpälä ja kanervisara.
Suunnittelualueen kaakkoiskulmassa on nuorta mäntyä kasvava, kasvillisuudeltaan kulunut
alue, jossa vuorottelevat polut, hiekkaiset tasanteet ja kaivannot. Asutuksen läheisyydessä,
suunnittelualueen eteläosissa, metsät ovat lehtipuuvaltaisia ja kasvillisuudeltaan kulttuurivaikutteisia reunusmetsiä. Varttuneen puuston vallitsevan latvuskerroksen muodostavat koivu,
mänty ja haapa, alikasvoksen haapa, pihlaja ja harmaaleppä. Kenttäkerroksen tyypillisiä lajeja
ovat kangasmetsien lajiston lisäksi metsäkastikka, maitohorsma, puna-ailakki, nurmitädyke,
metsäkurjenpolvi ja koiranputki.
Suunnittelualueen eteläosassa Kaviouran omakotiasutuksen lähimetsiin on alkanut levitä komealupiini, joka on haitallinen vieraslaji (Valtioneuvoston asetus kansallisesti merkityksellisistä haitallisista vieraslajeista 704/2019 (1.6.2019)).
Eläimistö
Eläimistö on tyypillistä kangasmetsien sekä havu-lehtipuusekametsien lajistoa. Pesimälinnuston yleisimpiä lajeja ovat mm. peippo, pajulintu, sirittäjä, talitiainen, sinitiainen, mustarastas,
punakylkirastas, varis ja käpytikka, jolta todettiin useita pesintöjä kolohaavoissa. Huomionarvoisia lajeja ovat pikkutikka, harmaapäätikka ja palokärki (asukastieto). Lajisto on runsaslukuisin lehtipuuvaltaisissa mesissä.
Matelijoista alueella tavataan mm. vaskitsa ja kyy.

Luonto- ja lintudirektiivilajit sekä uhanalaiset ja harvinaiset lajit
Suunnittelualueelta tiedossa olevat luontodirektiivin liitteen IV(a) lajit:
-

Kirjoverkkoperhonen (Euphydruas maturna)
Lajista on tehty havaintoja Kononovinkaivannon ympäristöstä metsäautotien varren aukkopaikoilta (13 aikuista yksilöä, 22.6.1999/Ympäristöhallinnon Eliölajit-tietojärjestelmä
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13.5.2020). Kirjoverkkoperhosen elinympäristöjä ovat metsäniityt, metsäteiden reunat
ja hakkuuaukeat, jossa kasvaa vesaikkoa. Lajin levinneisyys on keskittynyt Kaakkois- ja
Itä-Suomeen.
-

Liito-orava (Pteromys volans)
Liito-oravasta on tehty havainto suunnittelualueen länsiosan sekametsästä, lenkkipolun
varrelta, jossa polun varren haapojen juurelta oli löytynyt runsaasti papanoita
(26.2.2014/Ympäristöhallinnon Eliölajit-tietojärjestelmä 13.5.2020). Laji esiintyy edelleen alueella. Maastoinventoinneissa löydettiin papanoita kahdelta erilliseltä alueelta,
jotka tulkittiin liito-oravan ruokailu- ja levähdysalueiksi. Lisääntymisalueita ei alueelta
todettu, joskin lajille soveliaita kolopuumetsiä on etenkin suunnittelualueen itäosassa
harjun rinnemetsissä.

Lintudirektiivilajeista alueella on havaittu harmaapäätikka (Picus canus) (asukastieto). Laji on
harvalukuinen pesimälintu vanhoissa lehti- ja sekametsissä.
Valtakunnallisesti uhanalaisista lajeista suunnittelualueen eläimistöön kuuluu liito-orava
(Pteromys volans), joka on vaarantunut (VU) laji.
Valtakunnallisesti silmälläpidettävistä (NT) lajeista ja alueellisesti uhanalaisista (RT) lajeista
suunnittelualueella esiintyvät:
-

Ahokissankäpälä (Antennaria dioica) (NT)
Laji havaittiin Kononovintien pohjoispuolella, metsittyneellä entisellä ampumarata-alueella, jossa on hiekkaisia tasanteita ja paahdeympäristöä.

-

Kangasajuruoho (Thymus serpyllum ssp. serpyllum) (NT/RT)
Laji havaittiin Kononovintien pohjoispuolella, metsittyneellä entisellä ampumarata-alueella, jossa on hiekkaisia tasanteita ja paahdeympäristöä. Kangasajuruoho muodostaa
kasvustoja ulkoilureitin molemmin puolin.

-

Kanervisara (Carex ericetorum) (RT)
Laji havaittiin Kononovintien pohjoispuolella, entisen ampurata-alueen reunan hiekkaisella luiskalla.

-

Harakka (Pica pica) (NT) kuuluu suunnittelualueen pesimälinnustoon.

Arvokkaat luontokohteet
Suunnittelualueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole Natura-alueita tai valtakunnallisiin suojeluohjelmiin kuuluvia kohteita. Lähin Natura-alue, Mattisenlahti (FI0700006, SPA),
sijaitsee Pyhäselän rannalla 2,2 km suunnittelualueesta kaakkoon. Nuottilammen kaakkoisrannan soidensuojeluohjelmakohde Jaamankankaan alueen suot (SSO070191) sijaitsee 360 m
suunnittelualueesta.
Nuottilammen pohjoispäässä sijaitsevat Kononovinkaivannon luonnonsuojelualueet
(YSA076941 ja YSA076942) jäävät suunnittelualueen ulkopuolelle, mutta sijaitsevat lähimmillään 27 m suunnittelualueesta länteen. Luonnonsuojelualueet ovat lähde- ja lettosuota,
joissa esiintyy useita vaateliaita sammal- ja putkilokasvilajeja.
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Suunnittelualue sijaitsee pohjois- ja kaakkoiskulmaa lukuunottamatta Nuottilampi-Harinjärvi
harjualueella. Suunnittelualueesta lounaaseen sijaitseva Nuottilampi on luokiteltu hyväksi
pienvesikohteeksi.1
Kaava-alueelta ei todettu luonnonsuojelulain (LSL 29§) tai vesilain (VL 2 luku 10§ ja 11§) mukaisia suojeltuja luontotyyppejä. Konovinharjun suunnittelualueelta todetut ja tiedossa olleet
arvokkaat luontokohteet on esitetty kuvassa 18. Suunnittelualueen itäosan harjuympäristöllä
on maisemallista arvoa. Huomionarvoisia ovat suunnittelualueen keskiosassa polun varrella
kasvavat runkopuulehmukset (2 kpl), joiden rinnankorkeusläpimitta on 40-50 cm.

Kuva 11. Konovinharjun alueen luonnon ja maiseman arvokohteet sekä huomionarvoisten
lajien esiintymät. Suunnittelualue (punainen viiva) sijaitsee lähes kokonaan Nuottilampi-Harinjärvi maakunnallisesti arvokkaalla harjualueella. Konovinkaivannon luonnonsuojelualueet
(YSA076941 ja YSA076942) sijaitsevat suunnittelualueesta länteen.

1

Pohjois-Karjalan ympäristökeskus 1997
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1. Nuottilampi-Harinjärvi harjualue
Pinta-ala: 273,0 ha
Arvokas harjualue. Geomorfologisesti, biologisesti ja maisemallisesti merkittävä harjualue on
arvioitu POSKI-hankkeen yhteydessä luonnon- ja maisemansuojelun kannalta maakunnallisesti arvokkaaksi harjualueeksi (luokka 3). 2
2. Liito-orava A
Pinta-ala: 0,54 ha
Uhanalaiset ja harvinaiset lajit: liito-orava (VU)
Liito-oravan elinalue sijaitsee harjutasanteen havu-lehtipuusekametsässä ulkoilureitin molemmin puolin. Kohde rajautuu etelässä Kaviouran omakotialueeseen. Uudistuskypsän puuston vallitsevan latvuskerroksen muodostavat mänty, haapa ja kuusi, alikasvoksena koivua,
raitaa, pihlajaa, haapaa ja kuusta. Kohteelle tyypillisiä ovat nuorta haapaa, harmaaleppää ja
koivua kasvavat lehtipuulaikut.
Kohde on liito-oravan ruokailualuetta sekä mahdollinen lisääntymis- ja levähdysalue. Papanoita löydettiin niukasti kaikkiaan kahden (2) kuusen ja yhden (1) haavan alta. Kohteella on
kolohaapoja. Kolopuissa pesi käpytikka. Alueelta on aikaisempi lito-oravahavainto vuodelta
2014 (Ympäristöhallinnon Eliölajit-tietojärjestelmä 13.5.2020).

Kuva 12. Lehtipuuvaltaiselle liito-oravan elinalueelle tyypillisiä ovat yksittäiset järeät kuuset ja
männyt sekä tiheät lehtipuulaikut.
3. Liito-orava B
Pinta-ala: 0,14 ha
Uhanalaiset ja harvinaiset lajit: liito-orava (VU)
Haapavaltainen metsäkuvio ulkoilureitin varrella on liito-oravan ruokailualuetta. Uudistuskypsän puuston vallitsevan latvuskerroksen muodostavat haapa sekä yksittäiset kuuset ja koivut. Alikasvoksena kasvaa haapaa, pihlajaa ja kuusta.
Papanoita löydettiin kaikkiaan kahden (2) kuusen ja yhden (1) haavan alta. Pesäpuita tai risupesiä ei havaittu. Kohteelta on luontainen latvusyhteys länteen Kononovinkaivannon luonnonsuojelualueelle, jossa on laajemmin liito-oravalle soveliasta metsää.

2

Grönlund & Lyytikäinen 1992: Liperi. Ylämyllyn lampien osayleiskaava; Antikainen ym. 2002: Pohjavesien suojelun ja
kiviaineshuollon yhteensovittaminen. Loppuraportti Joensuun seudulta - Alueelliset ympäristöjulkaisut 259. PohjoisKarjalan ympäristökeskus.
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Kuva 13. Ulkoilureitin varressa sijaitseva haapavaltainen metsäkuvio on liito-oravan ruokailualuetta.
4. Nuottilamen suppa ja lehdot
Pinta-ala: 3,8 ha
Arvoluokka: paikallisesti arvokas
Kasvillisuus- ja maisemakohde. Jyrkkärinteisen harjusupan pohja on soistunut ja reunoilla
kasvaa suurruoholehtoa3. Supan puusto on koivuvaltaista. Keskialueen vetisimmällä osalla on
saranevaa.
Edustavimmat lehtokasvillisuuskohteet sijaitsevat supan luoteis- ja kaakkoispäissä. Puusto on
koivuvaltaista, seassa kasvaa haapaa ja raitaa. Saniaistyypin (FT) kostean lehdon valtalajeja
ovat soreahiirenporras, metsäimarre ja kielo. Muuta lajistoa mm. metsäalvejuuri, vadelma,
käenkaali ja nokkonen. Vaateliaampaan lehtolajistoon kuuluvat sudenmarja ja mustakonnanmarja.
Harjurinteet ovat pääosin mäntyvaltaisia tuoreita ja lehtomaisia kankaita. Rinteiden alaosissa
esiintyy pienialaisesti myös tuoretta rinnelehtoa. Puusto on uudistuskypsää mänty-koivusekametsää. Monikerroksisen alikasvoksen muodostavat haapa, pihlaja, koivu, raita ja harmaaleppä. Lahopuuna on järeää koivua sekä kelomäntyjä pysty- ja maapuina. Kenttäkerroksessa
vallitsevat metsäkastikka, kielo ja sananjalka. Muuta lajistoa mm. metsämansikka, lillukka,
käenkaali, oravanmarja, metsäkurjenpolvi ja aho-orvokki. Mustikkaa ja puolukkaa kasvaa vain
niukasti.
Kohteella esiintyy uhanalaisista luontotyypeistä vaarantuneiksi (VU) luokiteltua harjumetsien
valorinteet -luontotyyppiä sekä silmälläpidettävää (NT) kosteat keskiravinteiset lehdot –luontotyyppiä4. Rehevät lehtolaikut ovat mahdollisia metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä.
Supat ovat metsäluonnon arvokkaita elinympäristöjää5. Harjuympäristöllä on maisemallista
merkitystä.

3
4
5

Suunnittelukeskus Oy 1997: Ylämyllyn entisen varuskunta-alueen luonto- ja maisemaselvitys.
Raunio ym. 2008: Suomen luontotyyppien uhanalaisuus – Osa 1. – Suomen ympäristökeskus.
Meriluoto & Soininen 1998: Metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt.
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Kuva 14. Supan pohja on soistunut (oik). Harjurinteiden alaosissa on pienialaisia lehtokohteita
(vas.).
5. Kononovintien paahdeympäristö
Pinta-ala: 0,1 ha
Arvoluokka: maakunnallisesti arvokas
Uhanalainen luontotyyppi: Uhanalaiset ja harvinaiset lajit: kangasajuruoho (NT/RT), ahokissankäpälä (NT), kanervisara
(RT)
Kasvillisuuskohde. Ulkoilureitin reunojen vähäpuustoiset, paahteiset alueet ovat harvinaisten
kangasajuruohon ja ahokissankäpälän kasvupaikkoja. Kangasajuruoho muodostaa kasvustoja
ulkoilureitin molemmin puolin. Alueella on metsittyneitä, hiekkaisia tasanteita, reuna-aluetta sekä lähes puutonta paahdeympäristöä. Kenttäkerros on niukka, tyypillisiä ovat paljaat
hiekkamaalaikut.
3.1.4

Rakennettu ympäristö
Kaava-alue on rakentamatonta 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.

Kuva 15. Suunnittelualueen läheisyydessä olevaa rakentamista.
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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.
Maakuntakaavassa 2040 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.

3.2

Suunnittelutilanne
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (14.12.2017) koskevat seuraavia asiakoko-naisuuksia:
- toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen
- tehokas liikennejärjestelmä
- terveellinen ja turvallinen elinympäristö
- elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat
- uusiutumiskykyinen energiahuolto
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Maakuntakaava
Pohjois-Karjalan kokonaismaakuntakaavan tarkistus, maakuntakaava 2040
käynnistyi 21.12.2015. Maakuntakaavan 2040 ehdotus oli nähtävillä 23.3.–
24.4.2020. Pohjois-Karjalan maakuntavaltuusto hyväksyi maakuntakaavan 2040
7.9.2020 Pohjois-Karjalan maakuntahallitus määräsi 23.11.2020 maakuntakaavan
tulemaan voimaan. Kaavasta on tehty yksi valitus hallinto-oikeuteen, mutta
maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n mukaan maakuntahallitus voi määrätä
kaavan tulemaan voimaan valituksesta huolimatta. Samalla kaava kumoaa kaikki
voimassa olevat vaihemaakuntakaavat lukuun ottamatta 3. vaihemaakuntakaavan
tuulivoimatuotannon alueita.
Kaavassa alueelle on linjattu ohjeellinen tai vaihtoehtoinen tie- tai katulinjaus
Ylämyllyn eritasoliittymän ja Jyrinkylän välille. Samalla taajamatoimintojen
aluemerkintää on laajennettu Nuottilammen ja Sompalammen väliselle alueelle.

Kuva 16. Ote Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040:stä.
Suunnittelualueelle tai sen läheisyyteen liittyvät seuraavat maakuntakaavan 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 17. Ote Ylämyllyn osayleiskaavan muutoksesta (2010).
Osayleiskaavan muutos koskien suunnittelualuetta on käynnissä yhtäaikaisesti asemakaavan
laadinnan kanssa. Osayleiskaavamuutoksen ehdotus on tarkoitus asettaa yhtä aikaa nähtäville asemakaavan kanssa.

Kuva 18. Ote Ylämyllyn osayleiskaavan muutosehdotuksesta (2020).
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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 19. 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
- Pohjois-Karjalan vastuumuseo
- 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 oli nähtävillä 19.3–13.4.2020. Kaavaluonnoksesta saatiin 3 mielipidettä. Palaute ja vastineet ovat kaavaselostuksen liitteenä.
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Luonnokseen on tehty tehtyjen selvitysten, neuvottelujen, mielipiteiden ja lausuntojen perusteella mm. seuraavat muutokset:
-

Osoitettu liito-oravan lisääntymis- ja levähdysalueet, joiden johdosta rakennuspaikkoja
on jouduttu vähentämään. Tarkennettu luo-alueen rajausta.

-

Parturipolun ja ulkoilunreitin linjauksia on muutettu.

-

Osoitettu hulevesi viivästysalueet.

-

Kaavakartalle on osoitettu varaus puistomuuntamolle sekä osoitettu katualueiden ulkopuolelle sijoittuvat maanalaiset johtovaraukset.

-

Katualueen rajauksia on tarkennettu.

-

Yleismääräyksiä on tarkennettu ja täydennetty.

-

Kaavaselostusta on täydennetty ja tarkennettu.

Kaavaehdotus nähtävillä __.__.–__.__.2020.
Täydennetään prosessin edetessä.
4.2.4

Viranomaisyhteistyö
Kaavan aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin 31.10.2019.
Kaavaluonnoksesta lausunnon antoivat Telia Finland Oyj, Pelastuslaitos, Pohjois-Karjalan ELYkeskus, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Puolustusvoimat, Pohjois-Karjalan museot, Suomen
metsäkeskus ja PKS-Sähkönsiirto Oy. Yhteenveto palautteesta ja vastineet ovat kaavaselostuksen liitteenä.
Kaavaehdotuksesta 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.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi

Y-tunnus 2474031-0
Kotipaikka Helsinki

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Kaavaselostus
Liperin kunta
Kononovinharjun alueen asemakaava
ja asemakaavan muutos

14.12.2020

5

22 (31)

Asemakaavan kuvaus

5.1.1

Kaavan rakenne
Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelit 380-386, urheilu- ja virkistys-, lähivirkistys- sekä katualueet. Alueelle on osoitettu 20 erillispientalojen rakennuspaikkaa, yksi rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten rakennuspaikka ja kolme
asuinpientalojen rakennuspaikkaa. Alueelle on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä 9269 km2.

Kuva 20. Havainnekuva AP-rakennuspaikoista.

5.1.2

Mitoitus
Aluevaraus
AO
AP
AR
Katu.
VL
VU
pp

Pintaala[ha]
2,8131
1,1186
0,3405
1,7922
11,5791
1,3702
0,1454

Kerrosala[km2]
5626
3356
1192
0
0
0
0

Tehokkuus[e]
0,2
0,3
0,35
0
0
0
0

Kaikki

19,1591

10174

0,05
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Kuva 21. Ote kaavaehdotuksesta

5.2

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 lähivirkistysalueet mahdollistavat rakentamisen ulkopuolelle jätettyjen alueiden käytön edelleen myös
virkistykseen. Käytössä olevien virkistysreittien linjausta on muutettu.
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Aluevaraukset
Korttelialueet

Kuva 22. Havainnekuva AR- ja AP-rakennuspaikoista.

AR

Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue.

Merkinnällä on osoitettu kortteli 380 Kononovintien ja Tykistöntien risteyksessä. Korttelissa
on yksi rakennuspaikka, jonka koko on 3405 m2. Alueen tehokkuudeksi on osoitettu e=0.35
ja kerrosluku on määrätty ehdottomana II. Rakennukset tulee sijoittaa katualueiden varteen
kiinni rakennusalueen rajaan. Sijoituksella voidaan muodostaa viihtyisä piha, jota talomassat
suojaavat liikenteen ääniltä.
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Kuva 23. Havainnekuva AP-rakennuspaikoista.
AP

Asuinpientalojen korttelialue

Merkinnällä on osoitettu kortteleihin 381 ja 383 yhteensä 3 rakennuspaikkaa Partiopolun
alkupäähän. Rakennuspaikkojen pinta-ala on yhteensä 11 186 m². Rakennuspaikkojen tehokkuudeksi on osoitettu e=0.30 ja kerrosluku on määrätty ehdottomana II. AP-alueet voidaan
toteuttaa joko pari- tai rivitaloratkaisuina.
Asemakaavan muutoksella on poistettu kortteli 438, joka on muutettu VU-alueeksi.

AO

Erillispientalojen korttelialue.

Alueelle on osoitettu yhteensä 20 erillispientalojen rakennuspaikkaa. Rakennuspaikkojen
koko vaihtelee noin 1200–1600 m2 välillä. Alueiden tehokkuudeksi on osoitettu e=0,2 ja kerrosluvuksi II.
AR-, AP- ja AO-korttelialueille on rakennettava autopaikkoja yleismääräysten mukaan seuraavasti: Erillispientaloille on varattava 2 autopaikkaa asuntoa kohden ja asuinrivi- ja pientalokohteissa yksi autopaikka asuntoa kohden sekä lisäksi vähintään 2 vierasautopaikkaa/kohde.
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Kuva 24. Havainnekuva AO-rakennuspaikoista.
Rakentamisalueille on annettu rakentamiseen ja toteuttamisen liittyviä yleismääräyksiä:
1. AO-rakennuspaikalle saa rakentaa yhden yksiasuntoisen asuinrakennuksen. Lisäksi saa rakentaa talousrakennuksia ja katoksia.
2. Korttelin 380 talousrakennukset voidaan sijoittaa rakennusalan ulkopuolelle kuitenkin vähintään 4 metrin päähän tontin rajasta.
3. Asuinrakennukset on sijoitettava vähintään 5,0 metrin etäisyydelle katualueesta ja vähintään 4,0 metrin etäisyydelle naapuritontin rajasta, ellei kaavamerkinnöin ole toisin osoitettu.
4. Talousrakennukset on sijoitettava vähintään 5,0 metrin etäisyydelle katualueesta ja vähintään 4,0 metrin etäisyydelle naapuritontin rajasta.
5. Tonttia kohden saa tehdä yhden tonttiliittymän, jonka leveys AO tonteilla 5 metriä, AP ja
AR tonteilla 8 metriä.
6. Tontit on aidattava puistoon rajoittuvilta rajoiltaan.
7. 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 itä-länsisuuntaisesti olemassa olevan tilanteen mukaisesti. Ohjeellinen ulkoilureitti-merkinällä säilytetään
Jyrinlenkin kuntopolun ja hiihtoladun linjaus alueella.
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Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue.

Suunnittelualueen pohjoisosaan Kononovintien pohjoispuolelle on osoitettu urheilu- ja virkistyspalvelujen alue. Alueelle on voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu AP-alue.
VU-alueita koskevat seuraavat yleismääräykset:
10. VU -alueelle voidaan sijoittaa alueen käyttötarkoitukseen ja toimintaan liittyvää pysäköintiä.
11. VU -alueelle voidaan rakentaa käyttötarkoitusta ja toimintaa tukevia rakennuksia. Rakennusten yhteen laskettu kerrosala saa olla enintään 200 m2.
5.3.3

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.
s-1

Luonnontilaisena säilytettävä alueen osa.

Alueella on luonnonsuojelulain 49 §:n tarkoittamia liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Alueella suoritettavat toimenpiteet on tehtävä siten, että liito-oravan pesäpuut ja niitä
suojaavat puut sekä ravinnonhankinnan ja liikkumisen kannalta riittävä puusto säilytetään.
Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikat on osoitettu luonnontilaisena säilytettävinä alueen osina. Alueet sijoittuvat kortteleiden 383 ja 384 väliin sekä korttelin 385 kaakkoispuolelle.
Suojeltava puu
Merkinnällä on osoitettu kaksi puuta korttelin 384 rajalla. Korttelin viereen sijoittuu liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikka.
pv

Tärkeä tai veden hankintaan soveltuva pohjavesialue

Suunnittelualue sijoittuu kokonaisuudessaan vedenhankintaa varten tärkeälle pohjavesialueelle. Kaavassa on annettu seuraavat yleismääräykset pohjavesien pilaantumisen estämiseksi:
8. 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.
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9. Kunnallistekniikkaa suunniteltaessa ja rakennettaessa tulee erityisesti huomioida, että
suunnitelmaratkaisut, rakentamistavat, materiaalit sekä varojärjestelmät ovat sellaiset, että
pohjaveden laatu ei vaarannu eikä heikkene.
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. Myllykaivannontien alkuosan rajaus on myös muuttunut
mm. linja-autopysäkin osoittamisen takia. Lisäksi Tykistöntien linjausta on hieman muutettu
voimassa olevaan asemakaavan nähden.
Partiopolun hulevedet on tarkoitus imeyttää suunnittelualueen länsiosan rinteeseen, jota
varten kaavassa on osoitettu varaukset kaavan VL-alueelle.
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.

5.5
5.5.1

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.
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Kuva 25. 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.
Maakuntakaavassa 2040 osoitetun eritasoliittymäksi kehitettävän Ylämyllyn 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. Alueella tehdyn luotoselvityksen perusteella liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikat on jätetty rakentamisen
ulkopuolelle. Lisäksi suppa-alueen luo-merkintää on laajennettu. Luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä alue on jätetty rakentamisen ulkopuolelle. Uusi ulkoilureitti sijoittuu
Nuottilammen suppa-alueelle. Rakennetut reitit vähentävän ympäröivän alueen käyttöä ja
vähentävät maaston kulutusta. Vaikutukset luonnon arvoihin ovat melko pienet. Rakentaminen ei heikennä oleellisesti luonnon monimuotoisuutta ja luontoon kohdistuvat vaikutukset
ovat korkeintaan paikallisia.
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
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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.
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.
Jos Ylämyllyn liittymästä suunniteltu uusi tieyhteys toteutuu, lisääntyy Myllykaivannontien
liikennemäärä. Liikenteen lisääntyessä liikenteen aiheuttama melu tulee lisääntymään. Liikennemäärien arvioiminen ja ennustaminen on nykytilanteessa hyvin summittaista. Voidaan
kuitenkin arvioida, että melutasot eivät kuitenkaan nouse niin suuriksi, että normaalit seinäja ikkunarakenteen vaimentavat melua riittävästi, jotta melutasot sisällä ovat alle ohjearvojen. Ulkomelun vaimentamiseksi korttelin 380 rakennukset on sijoitettava katualueen reunaa
suojaamaan piha-aluetta melulta.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi

Y-tunnus 2474031-0
Kotipaikka Helsinki

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY
14.12.2020

6

Kaavaselostus
Liperin kunta
Kononovinharjun alueen asemakaava
ja asemakaavan muutos

31 (31)

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 14.12.2020

Timo Leskinen
aluepäällikkö, DI
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