LIPERIN KUNTA
VÄLIKANKAAN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS
Asemakaavan laajennus koskee tiloja 75:22, 75:28, 75:30, 75:105, 75:116,
243:2, 878:79 ja 0:505.
Asemakaavalla muodostuu asuinpientalo-, teollisuus-, liike- ja toimistokorttelit
XXX-XXX ja niihin liittyviä liikenne-, katu-, lähivirkistys- ja erityisalueita.

KAAVASELOSTUS 28.2.2019

LUONNOS

Sisällys
1

PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ................................................................................................................... 1

1.1
1.2

Kaavan nimi ja tavoite ........................................................................................................................................ 1
Alueen sijainti ja rajaus ....................................................................................................................................... 1

2

LÄHTÖKOHDAT ............................................................................................................................................ 2

2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

Alueen yleiskuvaus ............................................................................................................................................. 2
Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaisjäännökset ......................................................................................... 3
Liikenneverkko ja -yhteydet ............................................................................................................................... 4
Joukkoliikenne .................................................................................................................................................... 4
Tekninen huolto .................................................................................................................................................. 5
Erityisalueet ja erityiskohteet .............................................................................................................................. 5
Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt ............................................................................................................... 5
Maanomistus ....................................................................................................................................................... 6
Luonnonympäristö .............................................................................................................................................. 6

3

SUUNNITTELUTILANNE.............................................................................................................................. 7

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Maakuntakaava ................................................................................................................................................... 7
Yleiskaava ........................................................................................................................................................... 8
Asemakaava ........................................................................................................................................................ 9
Pohjakartta .......................................................................................................................................................... 9
Rakennusjärjestys ............................................................................................................................................... 9

4

VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET (VAT) .................................................... 9

5

KAAVASUUNNITTELUN TAVOITTEET ................................................................................................. 10

6

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SUUNNITTELUVAIHEET ................................................................... 11

6.1
6.2
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5
6.2.6
6.2.7
6.2.8

Asemakaavasuunnittelun tarve.......................................................................................................................... 11
Osallistuminen ja yhteistyö ............................................................................................................................... 11
Osalliset ............................................................................................................................................................ 11
Vireilletulo ........................................................................................................................................................ 11
Viranomaisyhteistyö ja -neuvottelut ................................................................................................................. 11
Valmisteluvaiheen (kaavaluonnos) lausunnot ja niiden huomioonottaminen ................................................... 12
Valmisteluvaiheen (kaavaluonnos) mielipiteet ja niiden huomioonottaminen ................................................. 12
Kaavaehdotuksesta annetut lausunnot ja niiden huomioonottaminen ............................................................... 12
Kaavaehdotuksesta annetut muistutukset ja niiden huomioonottaminen .......................................................... 12
Suunnitteluvaiheen käsittelyt ja päätökset ........................................................................................................ 12

7

ASEMAKAAVAN KUVAUS ......................................................................................................................... 13

7.1
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.2.4
7.3
7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.3.4
7.4

Kaavan rakenne................................................................................................................................................. 13
Aluevaraukset ................................................................................................................................................... 13
Asuinalueet ....................................................................................................................................................... 13
Teollisuus- ja yritysalueet ................................................................................................................................. 13
Virkistys- ja suojaviheralueet............................................................................................................................ 13
Liikenne- ja katualueet ...................................................................................................................................... 14
Kaavan vaikutukset ........................................................................................................................................... 15
Vaikutukset rakennettuun ympäristöön............................................................................................................. 15
Vaikutukset luontoon ........................................................................................................................................ 15
Vaikutukset talouteen ja palveluihin ................................................................................................................. 16
Vaikutukset sosiaalisiin oloihin ........................................................................................................................ 16
Ympäristön häiriötekijät ................................................................................................................................... 16

8

ASEMAKAAVAN TOTEUTUS .................................................................................................................... 16

Liitteet




Asemakaavakartta 1:2000
Lausunnot ja mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä vastineet
Asemakaavan seurantalomake (ehdotusvaiheessa)

LIPERI Ylämyllyn Välikankaan teollisuusalueen asemakaava

Maankäytönsuunnittelu

KAAVASELOSTUS

KAAVAHARJU

1 Perus- ja tunnistetiedot
1.1

Kaavan nimi ja tavoite

Ylämyllyn asemakaavan laajennus Välikankaan alueella.
Asemakaavoituksen tavoitteena on osoittaa alue teollisuus- ja liikerakentamista varten, mikä mahdollistaisi esim. datakeskuksen tai muuta teollisuus- tai yritystoimintaa palvelevaa rakentamista
alueelle.
1.2

Alueen sijainti ja rajaus

Suunnittelualue sijaitsee Ylämyllyn Välikankaan teollisuusalueen ja Joensuun lentokentän välissä
Polvijärventien varrella.

KUVA 1: Suunnittelualueen sijainti
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KUVA 2: Suunnittelualueen rajaus (pinta-ala noin 47 ha)

2 Lähtökohdat
2.1

Alueen yleiskuvaus

Asemakaavoitettava alue (noin 47 ha) sijoittuu välittömästi asemakaavoitetun ja pääosin rakennetun Välikankaan teollisuusalueen koillispuolelle Polvijärventien (seututie 502) molemmin puolin. Polvijärventien kautta on sujuva ja välitön yhteys Joensuuhun ja Ylämyllyn taajamiin johtavalle valtatielle 9. Joensuun lentokenttä on alueen välittömässä läheisyydessä. Valtatien varrella
kulkee rautatie.
Alueen maakunnallinen ja paikallinen sijoittuminen on erinomainen, hyvät liikenneyhteydet ja
sijoittuminen kahden kehittyvän taajaman, Liperin Ylämyllyn ja Joensuun kaupunkialueen, välialueelle.
Alue on tällä hetkellä yhtä sähkömuuntamoa ja asuinrakennuspaikkaa lukuunottamatta rakentamatonta mäntymetsävaltaista kangasaluetta. Maasto alueella on pääsääntöisesti pienipiirteistä alueen ollessa korkeusolosuhteiltaan varsin tasaista.
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KUVA 3: Suunnittelualue ortokuvalle rajattuna. Oikealla ylhäällä näkyy hieman Joensuun
lentokentän kiitorataa ja alhaalla oikealla valtatien 9 ja Polvijärventien risteysalue
ramppeineen.
2.2

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaisjäännökset

Nyt kaavoitettavalla alueella ei ole kulttuuriympäristö- tai rakennusperintökohteita.
Alueella ei myöskään tiedetä olevan muinaisjäännöksiä.
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2.3

Liikenneverkko ja -yhteydet

Asemakaavoitettava alue sijoittuu Polvijärventien (seututie 502) varrelle sen molemmin puolin.
Polvijärventien kautta on sujuva ja välitön yhteys Joensuuhun ja Ylämyllyn taajamiin johtavalle
valtatielle 9. Joensuun lentokenttä on alueen välittömässä läheisyydessä. Valtatien varrella kulkee
rautatie. Alla olevassa kuvassa on esitetty tieverkoston nykyisiä liikennemääriä.

KUVA 4: Tieverkoston nykyisiä liikennemääriä.
2.3.1

Joukkoliikenne

Alueelle liikennöi seudullista sekä pitkänmatkaista joukkoliikennettä. Pitkänmatkainen joukkoliikenne liikennöi valtatietä pitkin. Seudullinen joukkoliikenne liikennöi myös Ylämyllyntiellä.
Ylämyllyntietä kulkee bussilinja 101 Liperin ja Joensuun välillä arkipäivinä kerran tunnissa. Polvijärventietä kulkee linja Polvijärvi-Joensuu. Arkipäivinä vuoroja on seitsemän molempiin suuntiin.

KUVA 5: Joukkoliikenneyhteyksiä.
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2.4

Tekninen huolto

Ylämyllyn taajama kuuluu kokonaisuudessaan kunnan vesi- ja viemärihuollon piiriin.

KUVA 6: Vesijohdot (sininen viiva) ja jätevesiviemärit (punainen viiva) suunnittelualueen yhteydessä.
2.5

Erityisalueet ja erityiskohteet

Suunnittelualueella sijaitsee Pohjois-Karjalan Sähkön omistama muuntamoalue.
2.6

Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt

Alue on vedenhankintaan soveltuvaa Konivaaran I-luokan pohjavesialuetta (kts. kuva 7).
Suunnittelualueella tai sen läheisyydessä ei ole varsinaisia ympäristöhäiriöitä aiheuttavia toimintoja.
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2.7

Maanomistus

Asemakaavoitettava alue on pääosin metsähallituksen ja Liperin kunnan omistuksessa. Lisäksi
alueeseen kuuluu yksityisen ja Pohjois-Karjalan sähkön omistamat kiinteistöt.
2.8

Luonnonympäristö

Ylämyllyn alueelle on tehty useita luontoselvityksiä viimeisten noin 20 vuoden aikana.
Selvityksissä alueella ei ole todettu mitään erityisiä luontoarvoja.
Suunnittelualue on kuivahkoa osin uudistuvaa nuorehkoa mäntykangasta Konivaaran pohjavesialueella.

Kuva 7: Konivaaran pohjavesialue (Ympäristökarttapalvelu Karpalo 2020).
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3
3.1

Suunnittelutilanne
Maakuntakaava

Pohjois-Karjalassa maakuntakaava laaditaan vaiheittain. Neljä vaihetta on nyt vahvistettu ja Pohjois-Karjalan kokonaismaakuntakaavan 2040 laadinta on käynnissä.






Pohjois-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava vahvistettu valtioneuvostossa 20.12.2007
Pohjois-Karjalan 2. vaihemaakuntakaava vahvistettu ympäristöministeriössä 10.6.2010
Pohjois-Karjalan 3. vaihemaakuntakaava vahvistettu ympäristöministeriössä 5.3.2014
Pohjois-Karjalan 4. vaihemaakuntakaava 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. Maakuntakaava 2040 luonnos ja siihen liittyvä valmisteluaineisto on ollut nähtävillä 12.11. - 20.12.2018 .

KUVA 8: Ote Pohjois-Karjalan vahvistettujen vaihekaavojen maakuntakaavayhdistelmästä

Maakuntakaavan vahvistetuissa vaihekaavoissa asemakaava-alue on osa työpaikka-alueita (TP-1,
TP-1 res). Maakuntakaava 2040 luonnoksessa suunnittelualue on työpaikka-alueita (TP) .

KUVA 9. Ote Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040 luonnoksesta.
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3.2

Yleiskaava

Asemakaavoitettavaa aluetta koskettaa osittain kolme voimassa olevaa osayleiskaavaa; 20.6.2000
vahvistettu Ylämyllyn osayleiskaava, 25.1.2010 hyväksytty Ylämyllyn osayleiskaavamuutos ja
15.11.2004 hyväksytty Marjala-Pilkko-Onttola osayleiskaava (kts kuvat 4 ja 5).
Osayleiskaavoissa nyt suunniteltava alue on pääosin osoitettu teollisuusalueiksi (T-, TY-res), osin
asuinalueeksi (AP), osin teknisen huollon alueeksi (ET), osin metsätalousalueiksi (M, MU), ja
osin virkistysalueeksi (VL).

KUVA 10: Ote Marjala-Onttola-Pilkko osayleiskaavasta v. 2004

KUVA 11: otteet Ylämyllyn osayleiskaavoista, vasen vuodelta 2000 ja oikea vuodelta 2010
Sivu 8 / 16
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3.3

Asemakaava

Alueella on osittain Jyrin kylän alueelle laadittua asemakaavaa.

KUVA 12: Ote ns. ajantasa-asemakaavasta (suunnittelualueella ei ole asemakaavaa).
3.4

Pohjakartta

Suunnittelualueella on käytössä Liperin kunnan ylläpitämä numeerinen 1:2000 mittakaavainen
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.
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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
Alue on pääosin Metsähallituksen ja Liperin kunnan omistuksessa. Lisäksi alueeseen kuuluu yksityisen ja Pohjois-Karjalan sähkön omistamat kiinteistöt. Metsähallituksen ja kunnan kesken laaditaan kaavoitusta ja kaavan toteuttamista koskeva maankäyttösopimus.
Asemakaavoituksen tavoitteena on osoittaa alue teollisuus- ja liikerakentamista varten, mikä mahdollistaisi esim. datakeskuksen tai muuta teollisuus- tai yritystoimintaa palvelevaa rakentamista
alueelle. Suunnittelualueeseen sisältyy myös Välikankaan teollisuusalueella oleva kunnan maaalue, joka on tarkoitus kaavoittaa teollisuustoimintoja varten.
Asemakaavalla tarkasteltavan alueen pinta-ala on noin 47 ha. Alue on tällä hetkellä pääosin metsätalousaluetta. Kaavanlaadinnassa otetaan huomioon rakentamisen, virkistyskäytön, luontoarvojen ja liikenteen tarpeet sekä näiden toimintojen yhteensovittaminen.
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6 Asemakaavamuutoksen suunnitteluvaiheet
6.1

Asemakaavasuunnittelun tarve

Välikankaan teollisuusalue alkaa olla aika täyteen rakennettua. Yleiskaavan mukaisesti on tarve
varautua teollisuusalueen mahdolliseen laajentamiseen.
Voimaan tultuaan, asemakaava sisältää tonttikapasiteettia teollisuuden tarpeisiin tarvittaessa hyvinkin nopealla aikataululla.
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
Maanomistajat
Lähialueen asukkaat ja muut toimijat
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
Pohjois-Karjalan Virkistysreitistöyhdistys ry
Teknisten verkkojen haltijat

Vireilletulo

Kaavahanke sisältyy kunnan kaavoitusohjelmaan.
Osallistumis‐ ja arviointisuunnitelma (oas) on pidetty nähtävillä 17.10.2019-10.11.2019.
Nähtävillä pidin jälkeen oas:a on täydennetty ja aluerajausta tarkennettu.
6.2.3

Viranomaisyhteistyö ja -neuvottelut

Kunta on käynyt neuvotteluja alueen asemakaavan laadinnasta Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen
kanssa.
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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

Sivu 12 / 16
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7 Asemakaavan kuvaus
7.1

Kaavan rakenne

Asemakaavalla laajennetaan Välikankaan teollisuusaluetta Polvijärventien varsilla sen molemmin puolin. Teollisuusalueen laajentumiseen on varauduttu sekä maakuntakaavoissa että yleiskaavoissa. Alueiden yksityiskohtainen rajautuminen ratkaistaan nyt asemakaavalla.
Asemakaavassa on osoitettu pääsääntöisesti Ympäristöhäiriöttömyyttä edellyttää ensisijaisesti
alueen sijoittuminen Konivaaran pohjavesialueelle.
Nykytilanteen mukaisesti on osoitettu yhden rakennuspaikan erillispientalojen (AO-2) korttelialue ja Pohjois-Karjalan sähkön muuntoasema energiahuollon (EN) alueena.
Polvijärventien varsille, muuntamon ja olevan asuinrakennuspaikan ja uusien teollisuusalueiden
välille on osoitettu suojaviheralueita (EV). Polvijärventien varsilla suojaviheralueet mahdollistavat tarvittaessa myös esim. kevyenliikenteen väylän rakentamisen, jatkamalla alueen eteläpuolista
jo rakennettua kevyenliikenteen väylää Polvijärventien varrella.
Edellä mainittujen alueiden lisäksi asemakaavassa on osoitettu Polvijärventie yleisentien alueena
(LT), tarvittavat katualueet ja lähivirkistysalueita (VL) osin jaottelemaan ja rytmittämään teollisuusalueen sisäistä rakennetta ja osin toimimaan talvisin mm. lumien aurausalueina. Viheralueet
myös keventävät alueen kokonaisilmettä ja mahdollistavat toisaalta liikkumisen teollisuusalueiden halki ympäröiville alueille.
7.2

Aluevaraukset

Kaavassa on osoitettu aluevarauksia seuraaville maankäytöille: Ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuus- ja varastorakennusten (TY), liike-, toimisto- sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien rakennuksien (KTY-1) ja erillispientalojen (AO-1) korttelialueille. Lisäksi on osoitettu
energiahuollon (EN) alue, lähivirkistysalueet (VL), suojaviheralueet (EV), katualueet ja yleisentien liikennealueet (LT).
Aluevaraukset ja niihin liittyvät kaavamerkinnät on esitetty yksityiskohtaisesti kaavakartalla.
7.2.1

Asuinalueet

Asemakaavassa on nykytilanteen mukaisesti osoitettu aluevaraus erillispientalojen korttelialueelle (AO-2). Kyseisen alueen sijoittuessa lähelle laajentuvaa teollisuusaluetta, sallitaan asuinrakentamisen ohella myös ympäristöhäiriötä aiheuttamaton yritys-, toimisto- ja varastorakentaminen.
7.2.2

Teollisuus- ja yritysalueet

Asemakaavassa on pääsääntöisesti osoitettu aluevarauksia Välikankaan teollisuusalueen laajentamisen tarpeisiin. Aluevarauksia on kohdennettu erityisesti ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomille teollisuus- ja varastorakennuksille (TY) ja osittain teollisuuden ohella myös liike- ja toimistorakennuksille (KTY-1).
7.2.3

Virkistys- ja suojaviheralueet

Teollisuus- ja yritysalueiden yhteyteen on osoitettu myös lähivirkistysalueita (VL), osin jaottelemaan ja rytmittämään teollisuusalueen sisäistä rakennetta ja osin toimimaan talvisin mm. lumien
aurausalueina. Viheralueet myös keventävät alueen kokonaisilmettä ja mahdollistavat toisaalta
liikkumisen teollisuusalueiden halki ympäröiville alueille. Lisäksi on osoitettu suojaviheralueita
(EV) siten, että ne toimivat ns. suoja-alueina eri luonteisten ja jo rakennettujen alueiden välillä.
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Polvijärventien varren suojaviheralueelle on mahdollista toteuttaa myös kevyenliikenteen väylä
(tai ulkoilureitti).
7.2.4

Liikenne- ja katualueet

Polvijärventien (seututie 502) on nykyrajauksensa mukaisesti osoitettu yleisen tien (LT) alueeksi.
Molemmin puolin Polvijärventietä laajentuvalle teollisuusalueelle ja sinne johtavien katuyhteyksien toteuttamiseksi on osoitettu aluevaraus toteutettavalle kiertoliittymälle. Kaikki liikenne seututieltä laajentuville uusille teollisuusalueille tulisi tapahtumaan tämän kiertoliittymän kautta.
Kiertoliittymä tulisi toimimaan Polvijärven suunnasta (kuin myös valtatien ramppien suunnasta)
saavuttaessa Välikankaan teollisuusalueen liikenteellisenä sisääntuloporttina, myös maisemallisesti.
Teollisuusalueen sisäinen uusi katuverkosto tulee kytkeytymään oleviin katuihin.

KUVA 13: Asemakaavaluonnos
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7.3
7.3.1

Kaavan vaikutukset
Vaikutukset rakennettuun ympäristöön

Suunnittelualue on tällä hetkellä pääsääntöisesti rakentamatonta metsätalousaluetta kytkeytyen
välittömästi Välikankaan oleviin teollisuusalueisiin.
Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen
Asemakaavan toteutumisen myötä Välikankaan teollisuusalue laajentuu yleiskaavan periaatteiden mukaisesti. Laajennus mahdollistaa teollisuuden ja muun yritystoiminnan tarpeisiin kysynnän
mukaisten tonttien muodostamisen hyvien liikenneyhteyksien ulottuvilla.
Välikankaan teollisuusalueen sijainti on liikenteellisesti otollinen. Etäisyydet päätieverkostoon,
lähitaajamiin, rautatielle ja lentokentälle ovat lyhyet ja suhteelliset nopeasti tavoitettavat. Teollisuusalue siten tukeutuu luontevalla tavalla olevaan yhdyskuntarakenteeseen.
Vaikutukset liikenteeseen
Välikankaan teollisuusalue on jo nykyisin liikenteellisesti hyvin saavutettavissa.
Alue on hyvin kytkettävissä myös oleviin kevyenliikenteen ja joukkoliikenneverkostoihin.
Luonnoksen pohjalta laaditaan liikenneselvitys osaksi kaava-aineistoa. Tältä osin myös liikenteelliset vaikutukset täydentyvät kaavaehdotusvaiheessa.
Vaikutukset teknisen huollon järjestämiseen
Kaava-alue tullaan liittämään kunnallisteknisiin verkostoihin. Lähimmät kunnallistekniset verkostot ovat jo alueen yhteydessä (kts. kuva 6).
Taajamakuva/maisema
Kaava-alue sijaitsee pääosin rakentamattomalla maastonmuodoiltaan varsin tasaisella maa- ja
metsätalousalueella. Välittömästi laajennusalueen yhteydessä on jo kaavoitettua ja rakennettua
teollisuusaluetta. Nyt asemakaavoitettava alue toteutuessaan siten laajentaa olevaan teollisuusaluetta, jolloin rakennettu taajamakuva Polvijärventien varsialueilla lisääntyy. Tämä osaltaan antaa
mahdollisuuden kehittää ja selkeyttää taajamakuvaa lähestyttäessä aluetta esim. Polvijärven suunnalta.
Virkistys-/ulkoilualueet
Lähivirkistysalueita on osoitettu lähinnä maisemallisesti ryhmittelemään eri osa-alueita toisistaan. Toisaalta ne mahdollistavat liikkumisen teollisuusalueelta ympäröiville alueille.
Polvijärventien suojaviheralueelle on osoitettu mahdollisuus rakentaa esim. kevyenliikenteen
väylä alueen eteläpuolisen jo olevan väylän jatkeeksi. Väylän jatkaminen mahdollistaa esim. polkupyöräliikenteen myös laajentuvalle teollisuusalueelle.
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 taajama-alueiden sisälle, vaan
taajamat kiertävälle ns. ulkokehälle.
7.3.2

Vaikutukset luontoon

Suunnittelualueella ei ole tiedossa mitään erityisiä luonnonsuojeluarvoja, jotka voisivat heikentyä
rakentamisen myötä. Rakentamisesta ei aiheudu haittaa myöskään ulkopuolisille luontoarvoille.
Kaavassa on todettu alueen sijoittuminen vedenhankintaan soveltuvalle Konivaaran pohjavesialueelle (pv), joka on otettu huomioon kaavamääräyksissä; Alueella on kielletty pohjaveden laatua ja määrää vaarantavat sekä maaperää pilaavat toimenpiteet.
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7.3.3

Vaikutukset talouteen ja palveluihin

Kaavaratkaisu monipuolistaa ja lisää Ylämyllyn Välikankaan teollisuus- ja yritystoimintaan kohdentuvaa tonttitarjontaa. Tämä on myönteistä mahdollisen taloudellisen kasvun myötä myös Ylämyllyn taajamarakenteen kannalta – asuinalueet ja työpaikka-alueet voivat sijoittua kohtuullisen
lähelle toisiaan. Tämä edesauttaa työmatkojen minimointitavoitteita.
Yrittäjyyden lisääntyminen edelleen vaikuttaa myönteisesti kuntatalouteen suoraan verotulojen
muodossa, mutta myös mahdollistamalla osaltaan alueellisten lähipalvelujen säilymistä ja kasvua.
Teollisuusalueen laajentaminen aiheuttaa kustannuksia tiejärjestelyjen ja vesihuoltoverkostojen
toteuttamisen osalta. Toisaalta ko. verkostot ovat jo alueen välittömässä läheisyydessä eli ns. siirtokustannuksia ei juurikaan tule. 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

Mahdollisen yritystoiminnan kasvun myötä kunnan työpaikkamäärät voivat lisääntyä ja toisaalta
työtekijöiden lisääntyminen lisää myös Ylämyllyn asuinpaikkakysyntää. Asukasmäärän kasvu lisää Jyrinkylän ja Ylämyllyn alueella olevien julkisten ja yksityisten palveluiden kysyntää ja tukee
siten niiden säilymistä, ja osaltaan edesauttaa myös uusien palveluiden syntymistä.
Julkiset ja yksityiset palvelut ja riittävä väestöpohja lisäävät ja mahdollistavat myös sosiaalisen
viihtyisyyden edellytyksiä (mm. erilaiset harrastustoiminnat ja -tilat).
7.4

Ympäristön häiriötekijät

Kaava-alueella ei ole teollisuusalueen luonteesta erityisesti poikkeavia ympäristöhäiriötä aiheuttavia toimintoja. Sähkölinjat ja muuntamoalueet edellyttävät luonnollisesti suoja-alueita (EV).
Alueen läheisyyteen ei sijoitu esim. sellaista asutusta, jolle teollisuusalueen laajentamisesta voisi
aiheutua erityisiä haittoja.

8 Asemakaavan toteutus
Rakennusluvat voidaan myöntää kaavassa osoitetulle rakentamiselle kaavassa määritellyillä reunaehdoilla. Rakentamisen toteuttaminen riippuu kunnan erikseen määrittelemistä aikatauluista ja
toisaalta teollisten toimintojen kulloisistakin tarpeista.
Tavoitteena on, että laadittava asemakaava valmistuisi vuoden 2020 lopulla. Kaavan saatua lainvoiman, rakentaminen alueella mahdollistuu.
28.2.2020

Jorma Harju
Kaavoitusinsinööri
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