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Lausunnot ja mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä vastineet
Asemakaavan seurantalomake (ehdotusvaiheessa)

LIPERI Ylämyllyn Nuottilammen asuinalueen asemakaava

Maankäytönsuunnittelu

KAAVASELOSTUS

KAAVAHARJU

1 Perus- ja tunnistetiedot
1.1

Kaavan nimi ja tavoite

Ylämyllyn asemakaavan muutos ja laajennus Jyrin kylän alueella.
Suunnittelun tavoitteena on muuttaa ja laajentaa voimassa olevaa asemakaavaa siten, että alueelle
mahdollistuu asuinpientaloalueen toteuttaminen tekeillä olevan yleiskaavamuutoksen mukaisesti.
1.2

Alueen sijainti ja rajaus

Ylämyllyn taajama sijaitsee Pohjois-Karjalan maakunnassa noin 10 km Joensuun länsipuolella.
Suunnittelualue sijaitsee Ylämyllyn Jyrin kylän Nuottilammen eteläosan itäpuolella.

KUVA 1: Suunnittelualueen sijainti
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Tulevan uuden
Yläkoulun paikka

KUVA 2: Suunnittelualueen rajaus (pinta-ala noin 8 ha)

2 Lähtökohdat
2.1

Alueen yleiskuvaus

Liperin kolmesta taajamasta Ylämylly sijaitsee lähimpänä Joensuun kaupunkia. Liperin kunnan
asuntorakentaminen onkin tämän takia kasvanut tuntuvasti viimeisen 20 vuoden aikana Ylämyllyn taajama-alueella erityisesti valtatien 9 pohjoispuolisella Jyrinkylän alueella (90-luvun puolivälissä lakanneella entisellä varuskunta-alueella).
Nyt yleiskaavalla tarkasteltavan suunnittelualueen pinta-ala on noin 8 ha. Alue on tällä hetkellä
metsätalousaluetta, jonka kautta kulkee mm. ulkoilureittejä. Rakennuksia alueella ei ole. Asemakaavoitettava alue on Liperin kunnan omistuksessa.
Liperin uuden Yläkoulun rakentaminen on juuri käynnistymässä. Koulu rakennetaan nyt asuinalueeksi suunniteltavan alueen välittömään läheisyyteen alueen itäpuolelle (katso kuva 2).
Sivu 2 / 17
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KUVA 3: Suunnittelualue ortokuvalle rajattuna

Suunnittelualueen koillispuolella on pienehkö reilun 10 ympäristöhäiriöitä aiheuttamattoman yrityksen teollisuusalue.
2.2

Asutus

Alueen ympärillä sen välittömässä läheisyydessä on useita Ylämyllyn taajaman asuinalueita. Alueen pohjoispuoliselle ns. Jyrinkylän alueelle sijoittuu suurin osa viimeisen 20 vuoden aikana tapahtuneesta asuinrakentamisesta Liperin kunnassa.
2.3

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaisjäännökset

Nyt kaavoitettavalla alueella tai sen lähiympäristössä ei ole kulttuuriympäristö- tai rakennusperintökohteita. Alueella ei myöskään tiedetä olevan muinaisjäännöksiä.
2.4

Liikenneverkko ja -yhteydet

Vireisen Yläkoulun kaavoituksen erillisinä selvityksinä on laadittu liikenne- ja meluselvitys (Sitowise 2018 ja 2020). Selvityksissä on tarkasteltu alueen liikenneverkostoa ja -melua.
Seuraavassa otteita selvityksien lähtökohdista.
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2.4.1

Moottoriajoneuvoliikenne

Suunnittelualueen itäpuolella on alueen pääkokoojaväylänä Patteristontie. Patteristontien kautta
alueen asukkaat kulkevat Ylämyllyn taajamaan, Liperin suuntaan sekä valtatielle 9. Muita merkittäviä väyliä alueen läheisyydessä ovat valtatien 9 eteläpuolella olevat Ylämyllyntien (mt
15641) ja Liperintien (mt 476). Lisäksi suunnittelualueen läheisyydessä on pienempiä tonttikatuja, jotka palvelevat tai tulevat tulevaisuudessa palvelemaan mm. asutuksen tarpeita.
Ylämyllyntie ja Patteristontie ovat etuajo-oikeutettuja. Ylämyllyntien ja Patteristontien liittymä
on kolmihaaraliittymä, jonka pää- ja sivusuunnissa on suojatiet. Patteristontien, Laavupolun ja
Ammustien nelihaaraliittymässä on pää- ja sivusuunnalla suojatiet. Patteristontie on valaistu ja
siinä on 40 km/h nopeusrajoitus. Alueen tonttikaduilla on voimassa alue 40 km/h - nopeusrajoitus.
Liikenneviraston tierekisterin mukaan Ylämyllyntiellä on keskimäärin noin 2 700 ajoneuvoa vuorokaudessa. Patteristontiellä ei ole laskettu liikennettä, mutta kunnan edustajan arvion mukaan
kadulla on liikennettä noin 1 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Teollisuusalueet aiheuttavat alueelle
raskasta liikennettä. Lisäksi alueen läpi kulkee talvisin moottorikelkkaura.
2.4.2

Kävely ja pyöräily

Alueen kävely- ja pyöräilyväylä kulkee Patteristotien suuntaisesti Ylämyllyntieltä etelään. Asuinalueella yhdistettyjä kävelyn ja pyöräilyn väyliä on kattavasti. Lisäksi alueella on tiheä polkuverkosto, joka mahdollistaa kävelijöille ja pyöräilijöille kulkureittejä alueelta toiselle.
Patteristontien suuntainen yhdistetty kävelyn ja pyöräilyn väylä on kadun alkuosassa korotettuna
noin 500 metrin matkalta. Alueen suojatiet ovat maalattuja.

KUVA 4: Alueen moottorikelkkaurat
(Lähde: kelkkareitit.fi)
2.4.3

Kuva 5. Alueen nykyiset kävelyn ja
pyöräilyn väylät

Joukkoliikenne

Alueelle liikennöi seudullista sekä pitkänmatkaista joukkoliikennettä. Pitkänmatkainen joukkoliikenne liikennöi valtatietä pitkin. Seudullinen joukkoliikenne liikennöi Patteristontiellä sekä
Ylämyllyntiellä.
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Suunniteltavan alueen lähimmät pysäkit on esitetty kuvassa 6.

Kuva 6: Seudulliset joukkoliikenteen reitit sekä lähimmät pysäkit
2.5

Melu

Selvityksessä (Sitowise 2020) on tarkasteltu laskennallisesti kaava-alueen keskiäänitasoja ennustetilanteessa 2040. Laskentojen perusteella on kartoitettu suunnittelualueen meluntorjuntatarpeita
ja -mahdollisuuksia, arvioitu tarvittavia kaavamääräyksiä sekä annettu ohjeita alueen jatkosuunnittelua varten.
2.5.1

Melutason ohjearvot

Melulaskennan tuloksena saatuja melutasoja on verrattu valtioneuvoston päätöksessä (993/1992)
annettuihin melutason ohjearvoihin. Ohjearvot on annettu erikseen päivä- (klo 7–22) ja yöajan
(klo 22–7) melutasoille.
Valtioneuvoston periaatepäätöksen 993/1992 mukaiset ohjearvot ulko- ja sisätilojen keskiäänitasoille on esitetty taulukossa 1.
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Kuva 7: Keskiäänitasot päiväaikaan
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2.5.2

Melumallinnuksen johtopäätökset

Suunnitellulla maankäytöllä kaava-alueen kaikille pientalotonteille muodostuu päivä- ja yöajan
ohjearvot 55 dB päivällä ja 45 dB yöllä alittavaa aluetta.
Rakennusten julkisivuille ei ole tarpeen antaa kaavamääräystä tavanomaista paremmasta äänitasoerovaatimuksesta, vaan asetuksen 796/2017 mukainen vähimmäisvaatimus 30 dB äänitasoerosta on riittävä sisätiloille sovellettavan ohjearvon 35 dB saavuttamiseksi.
2.6

Tekninen huolto

Ylämyllyn taajama kuuluu kokonaisuudessaan kunnan vesi- ja viemärihuollon piiriin.

KUVA 8: Vesijohdot (sininen viiva) ja jätevesiviemärit (punainen viiva) suunnittelualueella
(violetti alue)
2.7

Erityisalueet ja erityiskohteet

Suunnittelualueella ei ole erityisalueita tai -kohteita.
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2.8

Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt

Suunnittelualueella tai sen läheisyydessä ei ole ympäristöhäiriöitä aiheuttavia toimintoja, eikä
niitä ole asemakaavan myötä suunnitteilla.
2.9

Maanomistus

Asemakaavoitettava alue on Liperin kunnan omistuksessa.
2.10 Luonnonympäristö

Ylämyllyn alueelle on tehty useita luontoselvityksiä viimeisten noin 20 vuoden aikana. Aikaisemmissa selvityksissä alueella ei ole todettu mitään erityisiä luontoarvoja. Suunnittelualue on kuivahkoa osin uudistuvaa nuorehkoa mäntykangasta Jyrinkylän pohjavesialueella.
Alueelle laaditaan erillinen luontoselvitys kesällä 2020. Selvityksen tulokset otetaan huomioon
kaavaehdotusvaiheessa.
Täydentyy luontoselvityksen laadinnan jälkeen.
2.10.1 Suojelualueet ja uhanalaiset lajit

Suunnittelualueen ulkopuolella sen läheisyydessä on seuraavia suojelukohteita tai -alueita.
-

Nuottilammen soidensuojelualue
Konovinkaivannon luonnonsuojelualue
Ylämyllyn ratapihan suojelualueella helmihopeatäplän (Issoria lathonia) esiintymä (PohjoisKarjalan ELY-keskus). Laji on arvioitu Suomessa silmälläpidettäväksi (NT, Near Threatened) (Rassi ym. 2010).

Kuva 9: Jyrinkylän 1-luokan pohjavesialue (Ympäristökarttapalvelu Karpalo 2020).
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3
3.1

Suunnittelutilanne
Maakuntakaava

Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 1. vaihe on vahvistettu valtioneuvostossa 2007, kaavan 2.
vaihe ympäristöministeriössä 2010, 3. vaihe ympäristöministeriössä vuonna 2014 ja 4. vaihe ympäristöministeriössä 18.8.2016.
Maakuntakaavan vahvistetuissa vaihekaavoissa suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta
(A).
Pohjois-Karjalan maakuntahallitus käynnisti 21.12.2015 Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040
laatimisen. Maakuntakaavatyö on luonteeltaan kokonaismaakuntakaavan tarkistus eli tavoitteena
on saattaa maakuntakaava ajan tasalle. Maakuntakaava 2040 luonnos ja siihen liittyvä valmisteluaineisto on ollut nähtävillä 12.11. - 20.12.2018 .

KUVA 10: Ote Pohjois-Karjalan vahvistettujen vaihekaavojen maakuntakaavayhdistelmästä

Maakuntakaavan vahvistetuissa vaihekaavoissa kaava-alue on osa taajamatoimintojen aluetta (A).

KUVA 11. Ote Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040 luonnoksesta.

Maakuntakaava 2040 luonnoksessa suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta-aluetta (A).
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3.2

Yleiskaava

Suunnittelualueella on voimassa Liperin kunnanvaltuuston 25.1.2010 hyväksymä Ylämyllyn osayleiskaava (kts. kuva 12 a). Osayleiskaavassa nyt suunniteltava alue on osoitettu virkistysalueeksi
(V).

KUVA 12 a: Ote Ylämyllyn osayleiskaavasta.
3.3

KUVA 12 b: Alueella tekeillä oleva yleiskaavamuutos

Asemakaava

Alueella on osittain Jyrin kylän alueelle laadittua asemakaavaa.

SUUNNITTELUALUE

KUVA 13: Ote ns. ajantasa-asemakaavasta (suunnittelualueella ei pääosin ole asemakaavaa).
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3.4

Pohjakartta

Suunnittelualueella on käytössä Liperin kunnan ylläpitämä numeerinen asemakaavan pohjakartta.
3.5

Rakennusjärjestys

Liperin kunnan rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.2.2012.

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

-

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

Terveellinen ja turvallinen elinympäristö
-

Varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Uusi rakentaminen sijoitetaan tulvavaara-alueiden ulkopuolelle tai tulvariskien hallinta varmistetaan
muutoin.
Ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta aiheutuvia ympäristö- ja terveyshaittoja.
Haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä aiheuttavien toimintojen ja vaikutuksille herkkien toimintojen välille jätetään riittävän suuri etäisyys tai riskit hallitaan muulla
tavoin.

Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat
-

Huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvojen turvaamisesta.
Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden ja ekologisten yhteyksien säilymistä.
Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyydestä sekä viheralueverkoston
jatkuvuudesta.

5 Kaavasuunnittelun tavoitteet
Asemakaavamuutoksen ja laajennuksen keskeisenä tavoitteena on kaavoittaa suunnittelualue pääasiassa asumisen tarpeisiin. Asemakaavan laadinnassa otetaan huomioon alueen ympärillä jo
oleva maankäyttö.
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Asemakaavan pohjana tulee olemaan samanaikaisesti laadittavana oleva alueen yleiskaavamuutos.
Suunnittelutyössä selvitetään mm. asumisen, virkistyskäytön, luonnonarvojen ja liikenteen tarpeet sekä näiden toimintojen yhteensovittaminen.

6 Asemakaavamuutoksen suunnitteluvaiheet
6.1

Asemakaavasuunnittelun tarve

Suunnitellulla alueella ei ole sellaisia voimassa olevia yleis- tai asemakaavoja, jotka mahdollistaisivat ajatellun asuinalueen rakentamisen. Tämän takia alueelle on päätetty laatia sekä yleiskaavamuutos että asemakaavamuutos ja -laajennus tarvittavassa laajuudessaan.
6.2
6.2.1

Osallistuminen ja yhteistyö
Osalliset

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











6.2.2

Liperin kunta (myös maanomistaja), hallintokunnat, päättäjät
Lähialueen asukkaat
Kuntalaiset
Pohjois-Karjalan ELY-keskus ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue
Pohjois-Savon ELY-keskus liikenne- ja infrastruktuuri
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
Pohjois-Karjalan sähkö Oy
Pohjois-Karjalan pelastuslaitos
Metsäkeskus
Pohjois-Karjalan Virkistysreitistöyhdistys ry
Teknisten verkkojen haltijat

Vireilletulo

Kaavahanke sisältyy kunnan kaavoitusohjelmaan.
Osallistumis‐ ja arviointisuunnitelma on pidetty nähtävillä 21.11-15.12.2019.
Tässä yhteydessä 27.11.2019 pidettiin myös kaavahanketta koskeva ensimmäinen yleisötilaisuus.
6.2.3

Viranomaisyhteistyö ja -neuvottelut

Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin 31.10.2019
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6.2.4

Valmisteluvaiheen (kaavaluonnos) lausunnot ja niiden huomioonottaminen

Täydennetään prosessin edettyä
6.2.5

Valmisteluvaiheen (kaavaluonnos) mielipiteet ja niiden huomioonottaminen

Täydennetään prosessin edettyä
6.2.6

Kaavaehdotuksesta annetut lausunnot ja niiden huomioonottaminen

Täydennetään prosessin edettyä
6.2.7

Kaavaehdotuksesta annetut muistutukset ja niiden huomioonottaminen

Täydennetään prosessin edettyä

6.2.8

Suunnitteluvaiheen käsittelyt ja päätökset

Kaavasuunnittelun keskeiset käsittelyvaiheet ja päätökset:
Täydennetään prosessin edettyä
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7 Asemakaavan kuvaus
7.1

Kaavan rakenne

Asemakaavassa on osoitettu aluevaraukset uudelle erillispientalojen (AO) asuinalueelle ja siihen
liittyville virkistys (VL)-, katu- ja erityis- (EV) alueille. Asemakaavassa esitetty ratkaisu mahdollistaa tekeillä olevan yleiskaavan ja tavoiteasettelun mukaisesti uuden asuinalueen toteuttamisen.
Asuinalueen ja sen pohjoispuolisen olevan asuinalueen sekä itäpuoleisen teollisuusalueen väliin
on osoitettu lähivirkistysalueita (VL) jaottelemaan eriluonteisia maankäyttömuotoja ja toisaalta
jo rakentuneita alueita toisistaan. VL-alueille tulisivat myös jatkossa sijoittumaan alueen kautta
kulkevat ulkoilureitit.
Nykyisten moottorikelkkareittien sijoittumista tullaan suunnittelemaan omalla erillisellä reittisuunnitelmalla. Lähtökohtana on, etteivät moottorikelkkareitit tulisi sijoittumaan asuinalueiden
sisälle, vaan koko Jyrinkylän asutusta ympäröivälle ns. ulkokehälle.
Voimassa olevassa Yläkoulun asemakaavassa on varauduttu uuden koulutontin eteläsivuitse rakennettavan katuyhteyden (Eräpolun jatke) toteuttamiseen (kts. kuvat 13 ja 15). Nyt suunniteltavalle uudelle asuinalueelle osoitetaan katuyhteys (Nuotiopolku) kyseiseltä Eräpolun kadun kautta.

KUVA 14: Asemakaavaluonnos
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7.2

Aluevaraukset

Kaavassa on osoitettu aluevarauksia / merkintöjä seuraaville maankäytöille: erillispientalojen
korttelialueet (A0), lähivirkistysalueet (VL), suojaviheralue (EV), katualueet. Aluevaraukset ja
niihin liittyvät kaavamerkinnät on esitetty yksityiskohtaisesti kaavakartalla.
7.2.1

Asuinalueet

Asemakaavassa on osoitettu aluevaraukset uusille erillispientalojen korttelialueille (AO). Aluevaraukset mahdollistavat rakentamisen 15 uudelle erillispientalotontille.
7.2.2

Virkistysalueet

Eri osa-alueita jaottelevat alueelta toiselle (myös ympäröiville alueille) johtavat yhtenäiset viheralueet ulkoilureitteineen. Lähivirkistysalueet on rajattu siten, että ne myös toimivat ns. suoja-alueina eri luonteisten ja jo rakennettujen alueiden välillä.
Alueen kautta kulkeva ulkoilureitti on osoitettu nykytilanteen mukaiselle paikalleen asuinalueen
länsipuolella.
Lähivirkistysalue VL
Alueelle saa rakentaa asutusta palvelevia virkistysalueita kuten leikkikenttiä ja ulkoilureittejä.
7.3
7.3.1

Kaavan vaikutukset
Vaikutukset rakennettuun ympäristöön

Suunnittelualue on tällä hetkellä rakentamatonta metsätalousaluetta sitä ympäröivien rakennettujen asuin- ja teollisuusalueiden läheisyydessä.
Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen
Alueelle suunnitellun uuden asuinrakentamisen myötä Ylämyllyn Jyrinkylän yhdyskuntarakenne
täydentyy ja eheytyy.
Uutta asuinaluetta puoltaa osaltaan sen sijoittuminen uuden Yläkoulun (rakentaminen käynnistymässä) läheisyyteen.
Vaikutukset liikenteeseen
Uuden Ylämyllyn Yläkoulun kaavoitusten yhteydessä tehdyllä tieverkkotarkastelulla on pohdittu
kaavatieyhteyttä myös nyt suunniteltavalle uudelle asuinalueelle (kts. kuvat 12-15). Nyt asemakaavassa osoitettu kaavatieyhteys pohjautuu näihin tarkasteluihin ja tehtyihin ja voimassa oleviin
Yläkoulun yleis- ja asemakaavoihin.
Kaavamuutoksella mahdollistuvan pienimuotoisen asuinalueen (15 erillispientalotonttia) rakentaminen ei merkittävästi lisää autoliikenteen määrää Patteristontiellä.
Liikenteellisesti on hyvä, että asuinalue sijaitsee kävelymatkan päässä sen läheisyyteen rakennettavasta uudesta Yläkoulusta. Ylämyllyn keskustan palvelut ovat noin 1 km päässä. Kevyenliikenteen yhteydet saadaan jouhevasti rakennettua alueelle osoitetuille viheralueille ja tarvittaessa kaavatien varteen.
Uudella pienehköllä asuinalueella ei ole merkittävää vaikutusta joukkoliikenteen reitteihin. Yläkoulun kaavoissa mahdollistuva ns. ”Eräpolun lenkki” mahdollistaa vaihtoehtoisen reitin nykyisin Patteristontietä pitkin kulkevalle joukkoliikennereitille. Joka tapauksessa bussipysäkit ovat
kävelymatkan ulottuvilla.
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Tarpeet nykyisten joukkoliikennepysäkkien sijainneista ja pysäkkien odotustilojen laajuudesta
selvitetään tarpeen mukaan erillissuunnitelmin (esim. koulusuunnittelun yhteydessä).

KUVA 15: Tiejärjestelyissä huomioon otettavia tekijöitä (valkoisilla viivoilla yhden teoreettisen
vaihtoehdon mahdolliset uudet tieyhteydet, punaisilla ympäröidyillä risteysalueilla on katusuunnittelussa kiinnitettävä erityishuomiota liikenneturvallisuuteen).

Vaikutukset teknisen huollon järjestämiseen
Kaava-alue tullaan liittämään kunnallisteknisiin verkostoihin. Lähimmät kunnallistekniset verkostot ovat jo alueen yhteydessä (kts. kuva 8).
Taajamakuva/maisema
Kaava-alue sijaitsee pääosin rakentamattomalla maa- ja metsätalousalueella. Läheisyydessä on jo
kaavoitettuja ja rakennettuja asuin- ja muita alueita. Alueen rakentaminen on luonteeltaan olevan
taajamarakenteen eheyttämistä ja siten parantaa ja eheyttää Jyrinkylän taajamakuvaa.
Virkistys-/ulkoilualueet
Lähivirkistysalueita on osoitettu ryhmittelemään eri osa-alueita toisistaan ja palvelemaan mm.
koululaisia ja asukkaita mm. ulkoilureittien muodossa. Viheryhteydet on suunniteltu siten, että ne
muodostavat jatkuvia yhteyksiä myös ympäröiville alueille.
Alueen rakentumisen myötä nykyinen, alueen kautta kulkeva, moottorikelkkaura (kaavassa ei sitä
ole osoitettu) tulisi suunnitella (erillishankkeena) mm. liikenneturvallisuuden kannalta toisaalle.
Lähtökohtana on, etteivät moottorikelkkareitit tulisi sijoittumaan asuinalueiden sisälle, vaan esim.
koko Jyrinkylän asutusta ympäröivälle ns. ulkokehälle.
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7.3.2

Vaikutukset luontoon

Suunnittelualueella ei ole tiedossa mitään erityisiä luonnonsuojeluarvoja, jotka voisivat heikentyä
rakentamisen myötä. Rakentamisesta ei aiheudu haittaa myöskään ulkopuolisille luontoarvoille.
Täydentävä luontoselvitys laaditaan kesällä 2020.
7.3.3

Vaikutukset talouteen ja palveluihin

Kaavaratkaisu monipuolistaa ja lisää Ylämyllyn asuinpaikkatarjontaa. Tämä on myönteistä myös
Ylämyllyn palvelurakenteen säilymisen ja mahdollisen monipuolistumisen kannalta.
Asukasluvun kasvu edelleen vaikuttaa myönteisesti kuntatalouteen suoraan verotulojen muodossa, mutta myös mahdollistamalla osaltaan alueellisten lähipalvelujen säilymistä ja kasvua.
Uuden asuinalueen toteuttaminen aiheuttaa kustannuksia tiejärjestelyjen ja vesihuoltoverkostojen
toteuttamisen osalta. Alueen ollessa maaperältään helposti rakennettavaa, kunnallistekniset ja
muutkin rakentamistoimenpiteet ovat siltä osin suhteellisen edullisia.
Liikenne- ja muut kunnallistekniset ratkaisut suunnitellaan erillishankkeina, joissa myös kustannukset yksilöityvät yksityiskohtaisemmin.
7.3.4

Vaikutukset sosiaalisiin oloihin

Asutuksen lisääntyminen Jyrinkylän ja Ylämyllyn alueella tukevoittaa olevien julkisten palveluiden säilymistä, ja osaltaan edesauttaa uusien palveluiden syntymistä.
Julkiset ja yksityisetkin palvelut ja riittävä väestöpohja lisäävät ja mahdollistavat myös sosiaalisen viihtyisyyden edellytyksiä (mm. erilaiset harrastustoiminnat ja -tilat).
7.4

Ympäristön häiriötekijät

Kaava-alueella ei ole varsinaisia ympäristöhäiriötä aiheuttavia toimintoja. Kaavalla ei myöskään
osoiteta alueelle uusia ympäristöä häiritseviä toimintoja.
Liikenteestä ei aiheudu meluhaittoja asuinalueelle. Alueen eteläosaan on osoitettu suojaviheralue
(EV).
Kaavassa on todettu alueen sijoittuminen tärkeälle tai vedenhankintaan soveltuvalle Jyrinkylän
pohjavesialueelle (pv), joka on otettu huomioon kaavamääräyksissä; Alueella on kielletty pohjaveden laatua ja määrää vaarantavat sekä maaperää pilaavat toimenpiteet.

8 Asemakaavan toteutus
Rakennusluvat voidaan myöntää kaavassa osoitetulle rakentamiselle kaavassa määritellyillä reunaehdoilla. Rakentamisen toteuttaminen riippuu kunnan erikseen määrittelemistä aikatauluista.
Tavoitteena on, että laadittava asemakaava valmistuisi vuoden 2020 lopulla. Kaavan saatua lainvoiman, rakentaminen alueella mahdollistuu.
26.2.2020

Jorma Harju
Kaavoitusinsinööri
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