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TIIVISTELMÄ KAAVAPROSESSIN KULUSTA
Aloitus
Vireilletulo

12.12.2011: Kaupunginhallitus päätti keskustaajaman
osayleiskaavatyön käynnistämisestä.
Tammikuu 2013: Kaavoituksen vireilletulosta ilmoitettiin
Lappeenrannan kaupungin kaavoituskatsauksessa 2013-2014A

Viranomaisneuvottelu

25.4.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 62 §, 63 §)
Nähtäville

26.6.2013

Päivitetty

19.12.2014; 14.12.2015, 16.1.2017, 9.5.2018, 1.8.2018

Luonnosvaihe
Viranomaisneuvottelu (työneuvottelu) 13.2.2014
Asukastilaisuus

13.1.2015

Ennakkokuuleminen

8.1.–9.2.2015 (MRL 62 § JA MRA 30 §)
-Lausuntoja: 26 kpl ja mielipiteitä: 6 kpl
Lausunnot, mielipiteet ja vastineet on esitetty luonnosvaiheen
vuorovaikutusraportissa

Viranomaisneuvottelu (työneuvottelu) 13.5.2016
Ehdotusvaihe
Nähtävillä

23.2.-27.3.2017 (MRA 19 §)
-Lausuntoja: 12 kpl, lausunnot ja vastineet alkaen sivulta 9
-Muistutuksia: 7 kpl, muistutukset ja vastineet alkaen sivulta 47

Asukastilaisuus

27.2.2017

Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu 11.4.2017
Rajoitettu kuuleminen, korjattu kaavaehdotus nähtävillä 12.6.-3.7.2017
Kirjeitä lähetetty maanomistajille 137 kpl
Kuulemistilaisuus

20.6.2017, paikalla 15 osallista
-Muistutuksia: 5 kpl, muistutukset ja vastineet alkaen sivulta 66

Uudelleen nähtävillä

30.8.-1.10.2018 MRA 32 §
-Lausuntoja: 7 kpl, lausunnot ja vastineet alkaen sivulta 78
-Muistutuksia: 3 kpl, muistutukset ja vastineet alkaen sivulta 91

Asukastilaisuus

4.9.2018

Ehdotusvaiheen toinen viranomaisneuvottelu 9.11.2018
Kaavan hyväksyminen
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KAAVAPROSESSIN KULKU
Kaavahanke jakautuu pääpiirteissään viiteen vaiheeseen:
1.
2.
3.
4.
5.

Vireilletulo
OAS – osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Perusselvitykset ja rakennemallit
Osayleiskaavaluonnos
Osayleiskaavaehdotus

Suunnitteluprosessin aikataulu on esitetty Johdanto-luvussa sivulla 2 olevassa aikataulukossa.
Tavoitteena on, että osayleiskaava olisi kaupunginvaltuuston hyväksyttävänä vuonna 2018.
Vireilletulo MRL 63 §
Kaavoituksen vireilletulosta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on mahdollisuus saada
tietoja kaavoituksen lähtökohdista, suunnitellusta aikataulusta sekä osallistumis- ja
arviointimenettelystä. Ilmoittaminen voi tapahtua myös kaavoituskatsauksesta tiedottamisen
yhteydessä.
Osayleiskaavoituksen vireilletulosta ilmoitettiin kaavoituskatsauksessa tammikuussa 2013.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 62 § ja MRL 62 §)
Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja
merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä
sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Kaavahankkeesta laaditussa osallistumis- ja
arviointisuunnitelmassa esitetään mm. miten vuorovaikutus ja osallistuminen kaavoitukseen
sekä kaavan vaikutusten arviointi järjestetään. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on
nähtävillä kaupunkisuunnittelun (e. kaavoitus) tiloissa kaupungintalolla sekä kaupungin
internet-sivuilla koko kaavaprosessin ajan.
Perusselvitykset ja rakennemallit
Osayleiskaavatyötä varten on laadittu selvitykset mm. alueen maankäytöstä, infrasta,
maanomistuksesta, liikenteestä, väestöstä ja työpaikoista. Perusselvitykset on laadittu siten,
että niiden tarkkuus täyttää kaikilta osin oikeusvaikutteisen yleiskaavan vaatimukset. Läntisen
osa-alueen kaavatyössä on käytetty selvityksiä, jotka on laadittu tätä yleiskaavaa ja EteläKarjalan maakuntakaavan 1. vaihekaavaa varten sekä muita selvityksiä. Selvitykset on lueteltu
ja kuvattu tarkemmin kohdassa 1.2 Suunnitelmat ja selvitykset.
Perusselvitysten ja alustavien tavoitteiden pohjalta on laadittu koko suunnittelualueesta kaksi
kehityskuva-/ rakennemallivaihtoehtoa: VE 0+ on nykyinen kaupunkirakenne ja VE 1 laajeneva
kaupunkirakenne. Rakennemallit ovat pelkistettyjä maankäytön malleja, joissa on erilainen
aluerakenne ja tiiviys. Rakennemalleista on laadittu vertailu ja yleispiirteinen vaikutusarvio
(ekologiset, sosiaaliset, liikenteelliset, kulttuuriset ym. vaikutukset).
Perusselvitysten, rakennemallien ja sidosryhmätyöskentelyn perusteella määritettiin
yleiskaavan tavoitteet, jotka ovat olleet varsinaisen yleiskaavaluonnoksen pohjana.
Yleiskaavan perusselvityksiä, tavoitteita ja rakennemallivaihtoehtoja on esitelty osallisille
16.9.2013 Sammonlahden koululla.
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Valmisteluvaihe (MRL 62 § ja MRA 30 §)
Lähtötietojen,
selvitysten,
nykytilanneanalyysin,
tavoiteasettelun
ja
vaihtoehtoisten
rakennemallien pohjalta on laadittu osayleiskaavaluonnos. Se sisältää aluevaraukset eri
toiminnoille ja keskeiset maankäytölliset kehittämistoimenpiteet perusteluineen.
Yleiskaavaluonnoksesta on järjestetty 13.2.2014 viranomaisten työneuvottelu Lappeenrannan
kaupungin,
Kaakkois-Suomen
ELY-keskuksen,
Etelä-Karjalan
museon
ja
Finavian
Lappeenrannan lentoaseman kesken.
Osayleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä 8.1.–9.2.2015 kaavoituksen tiloissa kaupungintalolla
ja
kaupungin
internet-sivuilla.
Osayleiskaavaluonnoksesta
pyydettiin
lausunnot
viranomaistahoilta ja osayleiskaavan kannalta keskeisiltä yhteisöiltä. Muilla osallisilla on ollut
mahdollista ilmaista mielipiteensä osayleiskaavaluonnoksesta sen nähtävillä oloaikana.
Saatuihin mielipiteisiin ja lausuntoihin ja niiden mahdollisesta vaikutuksesta kaavaan on laadittu
perustellut vastineet.
Valmisteluvaiheen yleisötilaisuus on pidetty 13.1.2015.
Yleiskaavaluonnoksesta on järjestetty 13.2.2014 ja 13.5.2016 viranomaisten työneuvottelu.
Osayleiskaavaehdotus (MRL 65 § ja MRA 19 §, tarvittaessa MRS 32 §)
Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi osayleiskaavaluonnoksesta saadut lausunnot ja
mielipiteet sekä hyväksyy kaavoituksen vastine-ehdotukset niihin. Lautakunta esittää edelleen
kaupunginhallitukselle kaavaehdotuksen hyväksymistä ja asettamista MRA 19 §:n mukaisesti
nähtäville.
Kaupunginhallitus päätti kaavaehdotuksen asettamisesta nähtäville 13.2.2017. Kaavaehdotus
pidettiin nähtävillä 30 päivää kaavoituksen tiloissa kaupungintalolla ja internet-sivuilla 23.2.27.3.2017. Osayleiskaavaehdotuksesta voi tehdä kirjallisia muistutuksia ja siitä pyydetään myös
lausunnot.
Saatuihin muistutuksiin ja lausuntoihin ja niiden mahdollisesta vaikutuksesta kaavaan on
laadittu perustellut vastineet, minkä jälkeen järjestettiin ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu
11.4.2017.
Koska ehdotukseen tehtiin muutoksia, järjestettiin rajattu kuuleminen 12.6.-3.7.2017 ja
kuulemistilaisuus 20.6.2017 niille maanomistajille, joita muutokset koskivat.
Rajatun kuulemisen 12.6-3.7.2017 jälkeen kaavaehdotukseen tehtiin sellaisia oleellisia
muutoksia, joiden johdosta kaavaehdotus laitettiin uudelleen nähtäville 30.8.-1.10.2018.
Nähtävillä olon yhteydessä järjestettiin asukastilaisuus 4.9.2018. Nähtävilläolon jälkeen
kaavaehdotukseen tehtiin tarkistuksia. Niitä osallisia, joita muutokset koskivat, kuultiin
erikseen. Kaikkiin uusiin uudelleen nähtävilläoloaikana ja sen jälkeen saatuihin muistutuksiin
ja lausuntoihin on laadittu perustellut vastineet.
Kaavan hyväksyminen (MRL 37§)
Kaupunginhallitus käsittelee osayleiskaavaehdotuksen ja siitä saadut muistutukset ja lausunnot
niihin laadittuine vastineineen. Tämän jälkeen kaavan käsittelee kaupunginvaltuusto, joka
hyväksyy kaavan.
Kaupunginvaltuuston hyväksymispäätöksestä tiedotetaan MRL 67 §:n mukaisesti niitä kunnan
jäseniä sekä muistutuksen tekijöitä, jotka kaavan nähtävillä ollessa ovat sitä kirjallisesti
pyytäneet ja samalla ilmoittaneet osoitteensa. Kaupunginvaltuuston päätöksestä on mahdollista
valittaa Itä-Suomen hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Tavoitteena
on, että osayleiskaava hyväksytään vuonna 2018.
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OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN
Tiedottaminen
Kaikista merkittävistä kuulemis- ja päätöksentekovaiheista on ilmoitettu kaupungin
ilmoitustaululla sekä kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä Etelä-Saimaassa. Kaava-aineistot
sekä tarvittavin osin kaavaan liittyvä valmisteluaineisto on pidetty nähtävillä Lappeenrannan
kaupungin kaupunkisuunnittelun (e. kaavoitus) tiloissa kaupungintalolla (Villimiehenkatu 1, 3.
kerros) sekä kaupungin internet-sivuilla kohdassa Rakentaminen ja maankäyttö > Nähtävillä
olevat kaavat > Yleiskaavat > Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaava 2030, läntinen
osa-alue
-osiossa
(https://www.lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Rakentaminen-jamaankäyttö/Kaavoitus/Vireillä-olevat-kaavat/Osayleiskaavat/Keskustaajaman-osayleiskaava2030-lantinen-osa-alue) koko kaavoitusprosessin ajan.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa lueteltuja osallisia on informoitu henkilökohtaisilla
kirjeillä kaikissa keskeisissä suunnitteluvaiheissa. Kaavaehdotusvaiheessa on lisäksi informoitu
henkilökohtaisilla kirjeillä kaikkia Lappeenrannan ulkopuolella asuvia maanomistajia sekä rantaja kyläkaava-alueiden (alueet, joilla rakennusluvan saa osayleiskaavan perusteella)
maanomistajia. Rajatun kuulemisen yhteydessä 12.6.-3.7.2018 lähetettiin kirjeet niille
maanomistajille, joita muutokset koskivat.
Osalliset
Osallisia ovat alueen maanomistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin
kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Suunnittelussa ovat mukana ainakin seuraavat
viranomaiset ja sidosryhmät:
·

Viranomaistahot:
Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus), Etelä-Karjalan
liitto, Museovirasto, Etelä-Karjalan museo, Etelä-Karjalan pelastuslaitos, Lappeenrannan
seudun ympäristötoimi, Liikennevirasto, Suomen metsäkeskus, Puolustusvoimien
logistiikkalaitoksen 1. logistiikkarykmentti, Suomen Turvallisuusverkko Oy, Turvallisuusja kemikaalivirasto (Tukes), Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) sekä Finavia Oyj.

·

Kunnat -Taipalsaari ja Lemi.

·

Lappeenrannan kaupungin luottamuselimet ja toimialat
Kaupunginvaltuusto,
kaupunginhallitus,
kaupunginhallituksen
tulevaisuusjaosto,
kaupunkikehityslautakunta (e. tekninen lautakunta), Elinvoiman ja kaupunkikehityksen
toimiala (e. Tekninen toimi), kaupunkisuunnittelu (e. kaavoitus), kadut ja ympäristö sekä
rakennusvalvonta, Hyvinvointi- ja sivistyspalvelut toimiala – nuorisotoimi, liikuntatoimi,
varhaiskasvatus, perusopetus, lukiokoulutus ja kulttuuritoimi.

·

Lappeenrannan kaupungin yhtiöt ja liiketoiminnot:
Lappeenrannan Energiaverkot Oy, Lappeenrannan
Lappeenranta Oy sekä Lappeenrannan Yritystila Oy.

·

Maanomistajat ja hallintaoikeuden haltijat:
Lappeenrannan kaupunki, Lappeenrannan seurakuntayhtymä, Senaatti-kiinteistöt,
Suomen Yliopistokiinteistöt Oy, yksityiset maanomistajat (mm. Tornator Oyj) sekä
osakaskunnat.

·

Alueen asukkaat, yhdistykset ja järjestöt:
Rutolan kylätoimikunta, Tapavainolan ja lähikylien kyläyhdistys ry, Etelä-Karjalan
Luonnonsuojelupiiri ry, Metsänhoitoyhdistys Etelä-Karjala, MTK Kaakkois-Suomi,
Saimaan Vesiensuojeluyhdistys ry, Länsialueen alueraati, Länsialueen asukasyhdistys,
Ruoholammen asukasyhdistys, Sammonlahden asukastila, LTY:n oppilaskunta ja
Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta.

·

Muut osalliset:
Finavia Oyj, Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto, Fingrid Oyj, Gasum Oyj, TeliaSonera
Finland Oyj, KYMP Oy, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri EKSOTE, Etelä-Karjalan
6

Asuntopalvelu

Oy,

Wirma

kauppakamari, LAKES ja Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö sekä erityisryhmät: Lasten ja
nuorten hyvinvointityö-ryhmä, Vammaisneuvosto, Vanhusneuvosto ja Nuorisovaltuusto.
Asukastilaisuudet
Osayleiskaavan aloitusvaiheen asukastilaisuus järjestettiin tavoite- ja kehitysvaiheessa
16.9.2013 Sammonlahden koululla. Tilaisuudessa esitettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma
ja kerrottiin kaavan tavoitteista ja aikataulusta sekä osallistumisen mahdollisuuksista.
Yleisötilaisuuteen osallistui noin 10 henkilöä.
Osayleiskaavaluonnosta esiteltiin Sammonlahden koululla pidetyssä asukastilaisuudessa
13.1.2015. Yleisölle kerrottiin suunnittelun vaiheista ja esiteltiin kaavaluonnoksen keskeisiä
ratkaisuja perusteluineen. Lisäksi annettiin ohjeita kirjallisen mielipiteen esittämiseen.
Tilaisuuteen osallistui noin 40 henkilöä.
Osayleiskaavaehdotuksen nähtävillä oloaikana järjestettiin Sammonlahdessa ensimmäisen
ehdotusvaiheen asukastilaisuus 27.2.2017. Tilaisuudessa esiteltiin osayleiskaavaehdotus ja
annettiin ohjeita kirjallisen muistutuksen tekemiseen. Tilaisuuteen osallistui noin 40 henkilöä.
Rajatun ehdotusvaiheen kuulemisen aikana 12.6.-3.7.2018 järjestettiin kuulemistilaisuus
maanomistajille 20.6.2017. Tilaisuudessa käytiin läpi tehdyt muutokset.
Osayleiskaavaehdotuksen
asukastilaisuus 4.9.2018.

uudelleen

nähtävänä

oloaikana

30.8.-1.10.2018

järjestettiin

Osallisilla on oikeus esittää mielipide kaavaluonnoksesta ja muistutus kaavaehdotuksesta sekä
valittaa kaavan hyväksymispäätöksestä. Osallistumismahdollisuus on kuvattu myös
osallistumisja
arviointisuunnitelmassa
sekä
luonnosvaiheen
ja
ehdotusvaiheen
vuorovaikutusraporteissa.
Viranomaisyhteistyö
Yleiskaavaluonnoksesta pyydetään lausunnot Lappeenrannan kaupungin toimialoilta sekä
osallisena olevilta viranomaisilta, joita ovat ainakin Kaakkois-Suomen ELY-keskus, EteläKarjalan
liitto,
Museovirasto,
Etelä-Karjalan
museo,
Etelä-Karjalan
pelastuslaitos,
Lappeenrannan ympäristötoimi, Liikennevirasto, Suomen metsäkeskus, Puolustus-voimien
logistiikkalaitoksen 1. logistiikkarykmentti, Suomen Turvallisuusverkko Oy, turvallisuus- ja
kemikaalivirasto (Tukes) sekä Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi). Lisäksi pyydetään Finavia
Oyj:n lausunto.
Yleiskaavaluonnos saatetaan tiedoksi muille osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa luetelluille
osallisille mahdollista lausuntoa varten.
Yleiskaavaehdotuksesta pyydetään lausunto Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta, Etelä-Karjalan
liitolta sekä tarvittavin osin muilta viranomaisilta.
Yleiskaavasta järjestettiin aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu 25.4.2013. Luonnosvaiheessa
järjestettiin viranomaisten työneuvottelu 13.2.2014 ja 13.5.2016. Ehdotusvaiheen
viranomaisneuvottelu järjestettiin 11.4.2017. Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelussa
käsiteltiin kaavaehdotuksen nähtävillä oloaikana 23.2.-27.3.2017 saadut lausunnot ja
muistutukset ja niihin laaditut vastineet. Lisäksi on pidetty epävirallisia työneuvotteluja ELY:n ja
muiden viranomaisten kanssa.
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Kaavaehdotuksesta 23.2.-27.3.2017 saadut lausunnot sekä
muistutukset 1A-7A
Yhtiöt, instituutiot ja järjestöt
Lausunnon tai muistutuksen antaja

Saapunut

Huomiot

Etelä-Karjalan liitto

23.3.2017

Ei huomautettavaa

Etelä-Karjalan museo

23.2.2017

Fingrid

27.3.2017

Finn-Ostra Oy / Asko Kontkanen

27.3.2017

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus

9.3.2017

Lappeenrannan seudun ympäristötoimi

26.4.2017

Lemin kunta

28.3.2017

Liikennevirasto

22.3.2017

Metsänhoitoyhdistys Etelä-Karjala

24.3.2017

Museovirasto

13.4.2017

Suomen luonnonsuojeluliitto Etelä-Karjala ry

27.3.2017

Tornator Oy

7.3.2017

Ei huomautettavaa

Yksityishenkilöt
Lausunnon tai muistutuksen antaja

Saapunut

Yksityishenkilö 1A

22.3.2017

Yksityishenkilö 2A

13.3.2017

Yksityishenkilö 3A

10.3.2017

Yksityishenkilö 4A

21.3.2017

Yksityishenkilöt 5A

27.3.2017

Yksityishenkilöt 6A

21.3.2017

Yksityishenkilöt 7A

27.3.2017
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Huomiot
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1. Etelä-Karjalan liitto
Kaavaratkaisut ovat voimassaolevan Etelä-Karjalan maakuntakaavan mukaisia, kaupan varaukset
noudattavat kaupan mitoituksia ja kaava toteuttaa hyvin maakuntakaavan tavoitteita
kokonaisuudessaan. Etelä-Karjalan huomiot kaavan luonnosvaiheessa on otettu huomioon. Kaavaa
varten laaditut selvitykset ovat erittäin hyvät ja kattavasti laaditut. Etelä-Karjalan liitolla ei ole
huomautettavaa kaavaehdotukseen ja sen asiakirjoihin.
Lausunnossa ei esitetä muutoksia tai täydennyksiä osayleiskaavaan.

11
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2. Etelä-Karjalan museo
Sr-1 ja SrT merkintöihin tulee lisätä, että aluetta koskevista suunnitelmista on pyydettävä
museoviranomaisen lausunto. Tällöin määräykset ovat yhteneväiset keskustaajaman osayleiskaavan
muiden osa-alueiden määräysten kanssa. Museolla ei ole muuta huomautettavaa kaavaehdotuksesta.

Vastine:
Määräyksiä täsmennetään lausunnossa esitetyllä tavalla.
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3. Fingrid
Fingridillä ei ole huomautettavaa ehdotuksesta, mutta edellisissä lausunnoissa mainitut asiat
voimajohtojen rajoituksista maankäytön suunnittelulle on kuitenkin otettava huomioon myös
jatkosuunnittelussa. Muistutamme myös risteämälausuntojen tarpeesta, mikäli voimajohtoalueelle tai
sen läheisyyteen rakennetaan.

Vastine:
Merkitään tiedoksi.

16

17

4. Finn-Ostra Oy/ Asko Kontkanen (Kiviranta 1:63)
Uudessa osayleiskaavassa tontti on merkitty merkinnällä RA-2, loma-asuntoalue max.80 m2. Tontti on
kuitenkin kooltaan iso, 0,5 ha, sisältäen pitkän rantaviivan, näin pieni rakennusoikeus ei mahdollista
tontin hyötykäyttöä ja rakennusten peruskorjausta. Sama rakennusoikeus on annettu kuitenkin alueen
muille tonteille, joissa pinta-ala ja rantaviivan määrä on n. 3 kertaa pienempi. Vaadin
rakennusoikeuden lisäämistä, vähintäänkin tasolle RA-1: 150 m2 (talousrakennusten kanssa 250 m2),
perusteena tontin iso koko ja pitkä rantaviiva verrattuna rakennusoikeuteen.

Vastine:
Ruoholammen rannoille ei ole osoitettu uutta loma-asumista. Tämän vuoksi lammen etelä- ja
itärannalla sijaitsevat nykyiset loma-asuntokiinteistöt on merkitty RA-2 alueena, jossa vapaa-ajan
asuntoja saa peruskorjata, laajentaa pienimuotoisesti sekä korvata uusilla kerrosalan ollessa enintään
80 k-m2. Rakennuspaikan itäpuolella sijaitseva AP-aluevaraus mahdollistaa ympärivuotisen
rakentamisen, joka ratkaistaan myöhemmin asemakaavalla.
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5. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Y-vastuualueen
yhdyskunnat ja luonnonvarat –yksikkö (YLU).
Luontoselvityksessä havaitut luontokohteet on merkitty kaavaan asianmukaisesti. Liito-oravan
elinympäristöjen ja kulkuyhteyksien huomioon ottaminen yksityiskohtaisemman suunnittelun
yhteydessä voi erityisesti Skinnarilassa aiheuttaa tarvetta asunto- sekä palvelujen ja hallinnon
toteuttamiseen yleiskaava suppeampina.
Kaavaehdotuksesta puuttuu Sammonlahden alueella vuonna 2014 havaitut liito-oravien elinalueet‚
joista Sammonlahden koulun takana olevasta metsiköstä on havainto pesästä ja Sammonlahden
luoteispuolisesta metsiköstä vuodelta 2016 havainto liito-orava-aikuisesta ja poikasesta. Näille alueille
olisi myös syytä merkitä luo-5 osa-alue, jotta ne tulevat asianmukaisesti huomioon otetuiksi
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja virkistysalueiden hoidossa.
ELY-keskuksella ei ole asian tässä vaiheessa mitään muuta lausuttavaa‚ eikä se katso estettä olevan
sille, että yleiskaava saatetaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Vastine:
Kaavaehdotusta täydennetään puuttuvien luo-5 –alueiden osalta.
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6. Lappeenrannan seudun ympäristötoimi

a) Kaavamääräyksissä olevat viittaukset talous- ja jätevesisäädösnumeroihin ovat osin
vanhentuneita. Kaavamääräyksissä tulisi käyttää vain viittauksia kulloinkin voimassaoleviin
säädöksiin ilman laki- ja asetusnumeroita.
b) Selkäharjussa olevan KM-1 alueen toteuttaminen hajottaa kaupunkirakennetta ja lisää liikenteen
vaikutuksia. Varaus tulisi muuttaa muuksi kuin vähittäiskaupan suuryksiköksi
c) Lentomelualueelle esitetyt lisärakennuspaikat tulisi merkitä SE-merkinnällä.

Vastine:
a) Määräyksiä täsmennetään lausunnossa esitetyllä tavalla.
b) Selkäharjun KM-1 –varaus on maakuntakaavan mukainen.
c) Valtatie 6:n eteläpuoliselle alueelle esitetyt uudet rakennuspaikat ovat nykyisen rakenteen
täydennysrakentamista, joka sallitaan lentomelualueella. M-2 –alueella ei ole hajarakennusoikeutta.
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7. Lemin kunta
Ei huomautettavaa.
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8. Liikennevirasto
a) Kaava-alueella kulkee Korkkitehtaanrannan väylä, joka tulisi lisätä kaavakartalle.
b) Kaavassa on esitetty uusi ohjeellinen tieyhteys sekä kevyen liikenteen reitti Parkinmäeltä
Ruohosaareen. Ohjeellisen vesistöylityksen kohdalla ei sijaitse vesilain mukaisia yleisiä kulkuväyliä,
mutta Liikennevirasto kehottaa huomioimaan pienveneet siltayhteyden alikulkukorkeutta
suunniteltaessa.

Vastine:
a) Korkkitehtaanrannan väylä lisätään kaavakartalle.
b) Merkitään tiedoksi. Sillan alikulkukorkeus huomioidaan tarkemman suunnittelun yhteydessä.
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9. Metsänhoitoyhdistys Etelä-Karjala
Maankäyttö- ja rakennuslain 128 §, koskien maisematyölupaa puiden kaatamiseen yleiskaavan maaja metsätalousvaltaiseksi alueeksi osoitetuilla alueilla, on muuttumassa. Lainmuutoksen on tarkoitettu
tulevan voimaan 1.4.2017. Maisematyölupaa koskeva säännös koskee kaikkia lain voimaantulon
jälkeen hyväksyttäviä kaavoja. Lain 128 §:ään on kirjoitettu muutos puiden kaatamiseen
määrättävästä maisematyölupaa vaativasta tilanteista. Yleiskaava-alueilla maisematyölupaa ei sen
mukaan voi määrätä koskemaan metsänhakkuuta eikä siihen liittyviä metsätaloustoimenpiteitä. Maaja metsätalousvaltaisilla alueille ei ole myöskään mahdollista sisällyttää sellaisia rasteri-, kohde- tai
viivamerkintöjä, joihin kohdistuu maisematyölupavelvoite.
Metsä- ja luonnonsuojelulain sekä vesilain noudattaminen ja sertifiointikriteereiden vaatimukset ja
metsänhoitosuositukset
riittävät
turvaamaan
talousmetsien
maisemaja
luontoarvot.
Metsänhoitoyhdistys
Etelä-Karjala
vaatii
lain
säännösmuutoksen
mukaisesti
maisematyölupavelvoitteen poistamista kokonaan kaavojen yleismääräyksistä siltä osin, kun se koskee
metsänhakkuuta ja siihen liittyviä metsätaloustoimenpiteitä maa- ja metsätalousvaltaisilla alueilla.

Vastine:
Voimassa olevan Maankäyttö- ja rakennuslain yleiskaavan sisältövaatimukset (39 §) edellyttävät, että
yleiskaavassa on otettava huomioon luonnonarvojen vaaliminen. Näin ollen osayleiskaavaa varten
tehdyssä luontoselvityksessä todettuja luontokohteita ei voi jättää pois osayleiskaavasta.
Eduskunta hyväksyi Hallituksen esityksen laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta
31.3.2017. Lakimuutos astui voimaan 1.5.2017. Lakimuutoksen myötä Maankäyttö- ja rakennuslain
maisematyölupaa koskeva 128 § muuttui siten, että maisematyölupaa ei tarvita puiden kaatamiseen
yleiskaavassa maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi osoitetuilla alueilla. Säännös koskee kaikkia lain
voimaantulon jälkeen hyväksyttäviä kaavoja.

Näin ollen osayleiskaavan kaikilta maa- ja metsätalousvaltaisilta alueilta (M-alkuiset aluevarausmerkinnät) poistettiin maisematyölupavelvoite. Lähtötietojen ja tehtyjen selvitysten mukaiset luonto-,
maisema- ja kulttuuriympäristöarvoja koskevat merkinnät jätetään kuitenkin informatiivisina
osayleiskaavakartalle.
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10. Museovirasto
Ei huomautettavaa.

40

41

42

43

11. Suomen luonnonsuojeluliitto Etelä-Karjala ry
Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiirin mielestä on hienoa, että kohdealueesta on tehty hyvä luontoselvitys
ja se on otettu ehdotuksessa suurelta osin huomioon. Kohdealueella on runsaasti arvokkaita
luontokohteita. Luonnonsuojelupiiri pitää niin ikään hyvänä, että vapaita rantoja on jätetty
lähivirkistysalueiksi. Rantoja ja vesistöjä turvaava M-2 -merkintä kaavamääräyksineen on hyvä ja
kannatettava.
a) Luonnonsuojelupiiri esittää, että raviradan ja rautatien eteläpuolisella alueella tulee kaavassa
huomioida alueen runsaat pienvesiarvot. Tällä alueella on Salpausselästä alkunsa saavia latvapuroja ja
raviineja, joilla on lähdevaikutusta. Alueella on kartoituksissa havaittujen luontoarvojen lisäksi muitakin
luontoarvoja, esimerkiksi vesilain suojaamia luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia pienvesiä, joita
ei saa muuttaa ilman poikkeuslupaa. Luonnonsuojelupiiri esittää, että tälle alueelle sijoittuvat M-2merkinnät muutetaan MY- merkinnäksi, jossa on kaavamääräyksellä ohjattu metsätaloustoimet ja
rakentaminen mm. siten, että vesilain mukaiset pienvedet eivät vaarannu.
b) Lavolan koulun takainen metsikkö on merkitty ehdotuksessa AP-alueeksi. Alueella on runsaasti
luontoarvoja. Alueella on monilajista eri-ikäistä puustoa, myös vanhoja puita ja lahopuuta. Koulun
takaisella metsiköllä olisi edellytykset SL-alueeksi, jopa METSO-kohteeksi. Liito-oravan papanoita löytyi
vuonna 2014 useamman puun juurelta ja myös koulun pihalta, ja tästä on toimitettu tieto myös
kaupungille. Luonnonsuojelupiiri esittää, että alue muutetaan VL- tai SL-alueeksi.
c) Luonnonsuojelupiiri esittää, että Ruohosaaren läntinen osa osoitetaan VL- tai VR- merkinnällä, ja
AP/res –merkintä poistetaan. Saari on yksi hienoimmista Lappeenrannan edustan saarista, jossa on
merkittävät luontoarvot. Siitä tulisi erittäin hieno ja vetovoimainen retkeily- ja virkistysaluekohde, jota
voisi kehittää yleisenä virkistysalueena, eikä rajata siitä alueita yksityiskäyttöön. Tämä olisi myös
merkittävä Pien-Saimaan vesiensuojelua edistävä ratkaisu.

Vastine:
a) Pienvedet on kartoitettu luontoselvityksessä ja merkitty kaavakartalle luo-3 ja luo-5 alueina. MYmerkinnälle ei ole luontoselvityksen perusteella tarvetta.
b) SL-aluevaraus vaatii yleensä erityistä lajistoa tai muita vastaavia luontoarvoja. Luontoselvityksessä
ei ole havaittu tällaisia luontoarvoja ko. alueella. Osayleiskaavan aluevaraukset ovat yleispiirteisiä ja
sisältävät myös lähivirkistysalueita, joiden sijainti ja laajuus tarkentuvat asemakaavoituksen
yhteydessä.
c) Ruohosaaren länsiosan kaavamerkintä on maakuntakaavan mukainen. Ruohosaaren osoittaminen
asumiseen on Lappeenrannalle tulevaisuuden kannalta merkittävä varaus, jota ei haluta yleiskaavalla
poistaa. Alue on merkitty asumisen reservialueena, koska ensisijaisesti tiivistetään nykyistä
kaupunkirakennetta.
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12. Tornator Oy
a) Pidämme edelleen M-2 määräyksessä määrättyä suojavyöhykkeen leveyttä (20 m) liian suurena.
Kyseessä on alue, jonka käyttötarkoitus on maa- ja metsätalous. Vaadimme, että ko. kaavamääräystä
muutetaan seuraavasti: Määräyksessä mainittu suojavyöhykkeen leveys muutetaan 10 metriksi.
Määräykseen lisätään selkeämmin millainen metsienkäsittely ja hakkuut ko. vyöhykkeellä ovat edelleen
sallittuja.
b) Tieyhteys tonteille on tarkoitus toteuttaa maantieltä kokonaan yhtiön omistaman maa-alueen
kautta, jo olemassa olevalle metsätalousliittymälle tai kokonaan uudelle liittymäpaikalle. Nyt esitetty
yhteys johtaa muiden maanomistajien alueille, eikä ole maanomistusolojen/ alueiden käytön kannalta
tarkoituksenmukainen.

Vastine:
a) Ranta-alueiden suojavyöhykkeen leveys perustuu maisema- ja luontoselvityksiin sekä maankäytön
ohjauksen tarpeeseen. Leveysvaatimus takaa riittävän suoja- ja kasvillisuusvyöhykkeen
muodostumisen sekä mahdollistaa eri-ikäisrakenteisen metsänkäsittelyn. Tämä edistää myös PienSaimaan vesiensuojelua. M-2-alueen määräyksissä todetaan, että kasvillisuusvyöhykkeellä ei tule
muokata maaperää eikä rikkoa pintakerrosta. Aluskasvillisuus tulee säilyttää mahdollisimman ehyenä.
M-2-alueella ei edellytetä maisematyölupaa, mutta kaavan yleisissä määräyksissä todetaan seuraavaa:
”Rantojen metsänhoidossa noudatetaan Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion antamia ranta-alueita
koskevia metsänhoitosuosituksia ja metsälakia. Rantametsien hoidossa tulee kiinnittää erityishuomiota
maisema- ja luontoarvoihin.”
b) Tieyhteyden linjaus muutetaan kulkemaan yhtiön maa-alueen kautta ja se merkitään ohjeellisena.
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13. Yksityishenkilö 1A
Tontti on lohkottu kantatilan sukupolvenvaihdoksen yhteydessä 2003. Kantatilan nimi on Metsärinne,
405-488-2-43. Se sijaitsee Haapalantien vieressä. Yksityistien varressa sijaitsee 6 asuinkiinteistöä,
joista kolme maatiloja ja kolme omakotitaloa. Lisäksi kiinteistön välittömässä läheisyydessä sijaitsee
kolme muutakin kiinteistöä Ylämaantien varrella. Hallitsemani kiinteistö on kooltaan 2500m2 ja alun
perin lohkottu rakentamista silmällä pitäen omakotitalolle sopivaksi. Mikäli omakotitalon rakentamisen
edellytyksenä on 5000 m2 kokoinen tontti, meillä olisi mahdollista lunastaa myöhemmin tarvittaessa
lisää maata, koska ympäröivät maat kuuluvat kahden veljeni omistukseen. Minulla ja siskollani on myös
mahdollisuus yhdistää tontit tarpeen vaatiessa. Vaadimme, että omistamillemme kiinteistöille olisi
mahdollista tulevaisuudessa rakentaa omakotitalo ja kaavaa muutettaisiin tältä osalta siihen sopivaksi.

Vastine:
Lisätään yksi uusi rakennuspaikka. Rakennuspaikka on tilojen 2:75 ja 2:76 yhteinen, koska nämä
yhdessä täyttävät rakennuspaikkavaatimukset.
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14. Yksityishenkilö 2A
Tilallemme ei ole osoitettu yhtään rantarakennuspaikkaa. Mielestämme rantaviivaa on riittävästi
monelle tontille. Odotamme optiota ainakin 3 tontin lohkomiseen myöhempänä ajankohtana.
Vastine:
Rantarakentamisoikeuden määrittämisen pohjaksi laaditun emätilamitoituksen mukaan Saimaan
puoleisten rantojen osalta emätilat ovat käyttäneet laskennallisen rakennusoikeutensa. Näin ollen
uusia rantarakennuspaikkoja ei voida osoittaa.
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15. Harri Lohko
Omistan tilan 405-488-1-22 ja luonnosvaiheessa siinä oli Myllyntieltä Kalliomäentien suuntaan uusi
rakennuspaikka. Nyt paikka on poistettu. Tahdon ehdottomasti säilyttää kyseisen rakennuspaikan
kyseisellä paikalla. Veljeni rakensi tontille 1:8 talon samasta tilasta lohkaistuun tonttiin mutta hän sai
rakennus luvan nimenomaan ilman että muita rakennuspaikkoja olisi menetetty tai siirretty.

Vastine:
Lisätään yksi uusi rakennuspaikka.
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16. Yksityishenkilö 4A
Tontti on lohkottu kantatilan sukupolvenvaihdoksen yhteydessä 2003. Kantatilan nimi on Metsärinne,
405-488-2-43. Se sijaitsee Haapalantien vieressä. Yksityistien varressa sijaitsee 6 asuinkiinteistöä,
joista kolme maatiloja ja kolme omakotitaloa. Lisäksi kiinteistön välittömässä läheisyydessä sijaitsee
kolme muutakin kiinteistöä Ylämaantien varrella. Hallitsemani kiinteistö on kooltaan 2500m2 ja alun
perin lohkottu rakentamista silmällä pitäen omakotitalolle sopivaksi. Mikäli omakotitalon rakentamisen
edellytyksenä on 5000 m2 kokoinen tontti, meillä olisi mahdollista lunastaa myöhemmin tarvittaessa
lisää maata, koska ympäröivät maat kuuluvat kahden veljeni omistukseen. Minulla ja siskollani on myös
mahdollisuus yhdistää tontit tarpeen vaatiessa. Vaadimme, että omistamillemme kiinteistöille olisi
mahdollista tulevaisuudessa rakentaa omakotitalo ja kaavaa muutettaisiin tältä osalta siihen sopivaksi.

Vastine:
Lisätään yksi uusi rakennuspaikka. Rakennuspaikka on tilojen 2:75 ja 2:76 yhteinen, koska nämä
yhdessä täyttävät rakennuspaikkavaatimukset.
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17. Yksityishenkilöt 5A
Vaadimme AP alueen vaihtamista AP-1 alueeksi ja M-2 alueen vaihtamista M-1 alueeksi.

Vastine:
AP-alueeksi osoitettu alue on kaupunkirakenteen kannalta keskeinen alue ja sijaitsee olemassa olevan
infraverkon läheisyydestä. AP-merkintä mahdollistaa alueen asemakaavoittamisen. AP-1 –merkintää
on käytetty ainoastaan haja-asutusalueilla, joita ei ole tarkoitus asemakaavoittaa. M-2 –merkinnällä
on osoitettu kaikki ranta-alueet, joille ei voida osoittaa hajarakennusoikeutta.
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18. Yksityishenkilöt 6A
Vaadimme, että kaavaehdotukseen lisätään Tapavainolan kylässä sijaitsevalle Niemelä RNro 1:23 tilalle
kaksi uutta rakennuspaikkaa. Uudet rakennuspaikat sopivat hyvin kylämaisemaan eivätkä riko sitä
millään lailla. Perusteluina vaatimuksellemme mainitsemme sen, että kaavaselostuksessa todetaan,
että kyläkaavaperiaate on perustettu valtatie 6:n eteläpuolella ja kyläalueiden rakennuspaikkoja on
tarkasteltu tilakohtaisesti. Lisäksi " on pyritty mahdollisimman tasapuoliseen kohteluun
maanomistajien kesken ". Tästä on ainakin Niemelä tilan kohdalla poikettu, koska sille ei ole myönnetty
yhtään rakennuspaikkaa ja toisaalta esimerkiksi tilalle Tiainen RNro 2:69 on myönnetty ainakin kolme
rakennuspaikkaa. Niemelän tilan uudet rakennuspaikat voisivat hyvin olla tilalle vievän
Tapavainolantien varrella oikealla puolella tilan omalla maalla.

Vastine:
Lisätään yksi uusi rakennuspaikka.
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19. Yksityishenkilöt 7A
a) Märkälän kylän pitäisi olla AP-1 tai AM -aluetta, koska alueella sijaitsee edelleen toimivien maa- ja
metsätaloustilojen talouskeskuksia. Alueella pitäisi sallia myös maa- ja metsätalouteen liittyvä
rakentaminen. Kaavamääräyksin estetään alueen nykyisten elinkeinojen harjoittaminen. Kuitenkin
näköyhteyden päähän sallitaan uusia elinkeinoja. Läheisellä Orioninkadun varrelle suunnitellulla E-3
erityisalueella saa harjoittaa maanläjitystä. Tämän jälkeen samalle E-3 alueelle voidaan myöntää
aurinkoenergian hyödyntämiseen tarkoitetuille laitteille rakennuslupa pelkästään tämän osayleiskaavan
merkinnän ja määräyksien perusteella.
b) Kaavan sk 14. —merkintä tälle alueelle on keinotekoinen ja alkuperäisille kiinteistöille
epäoikeudenmukainen. Ympärillä joka puolella on jo nyt uusia nykyajan taloja. Orioninkatu
risteyksineen on tuhonnut vanhan maalaismaiseman. Orioninkadun varteen on kaavoitettu
Ruoholammen asemakaavoissa kauppa ja kerrostaloja sekä Märkälän notkoon ja rinteeseen ylös asti
pientaloja sekä rivitaloja. Orioninkadun reunaan tulee rakentaa asemakaavamääräysten mukaan
yhtenäinen vähintään 2,5 metrin korkuinen pihaa suojaava melueste talousrakennuksista tai aidasta.
Orioninkatu ja nämä uudisrakennukset meluesteineen hajottavat entisen taloryhmän ja hallitsevat
miljöötä tulevaisuudessa. On ristiriitaista, että kaavan mahdollisen sk 14 -alueen suunnitelmista on
pyydettävä museoviranomaisen lausunto. Kuitenkin näköyhteyden päähän on suunniteltu jo aiemmin
mainittu E-3 erityisalue, johon voidaan sijoittaa hyvin nykyaikaista tekniikkaa: aurinkoenergian
hyödyntämiseen tarkoitettuja laitteita.
c) Luo-3 69. –merkintä tulisi poistaa. Kyseessä on metsätalousalue, jota on hoidettu kestävän
metsätalouden
periaatteella.
Pääosalla
alueesta
on
tehty
viimeinen
harvennushakkuu
alaharvennuksena. Alue ei ole metsälain mukaan suojeltava kohde. Haapa on Suomessa luontainen ja
erittäin yleinen puulaji. Luo-3 ja luo-5 67. –aluerajausta tulisi pienentää länsi-lounaasta. Alue on
talousmetsää, jolla ei ole tavattu liito-oravaa eikä muitakaan sellaisia luontoarvoja, joita voitaisiin pitää
metsälain erityisen tärkeinä elinympäristöinä. Metsätalous on merkittävä elinkeino, jonka
harjoittamista ei tule kohtuuttomasti rajoittaa.
d) Emme anna suostumusta kansalliselle kaupunkipuistoalueelle tilallamme. Kansallinen
kaupunkipuisto kuuluu kaupunkimaiseen ympäristöön eikä metsätalousmaalle. Maankäyttö- ja
rakennuslain 68 §:ssä kansallisesta kaupunkipuistosta todetaan, että "puistoon osoitetaan ensi sijassa
kunnan, valtion tai muun julkisyhteisön omistuksessa olevia alueita. Muita alueita voidaan osoittaa
omistajan suostumuksella." Lappeenrannan kaupungin kaavoittaja itse toteaa eräässä toisessa
vastineessa perustelunaan, että kaavamerkintä ei muuta voimassaolevan yleiskaavan tilannetta. Siksi
on tärkeää, että tämä uusi kansallisen kaupunkipuiston rajausmerkintä tehdään jo alunperin tähän
osayleiskaavaan lain mukaisesti.
e) Maisematyölupa on tarpeeton talousmetsissä. Metsälain noudattaminen ja sen valvonta ao.
viranomaisen taholta varmistaa metsäalueiden ominaispiirteiden säilymisen. Lisäksi metsäsertifioinnin
kriteeristö, johon olemme sitoutuneet, säätää asioita. Näinhän ko. metsät ovat kasvaneet ja
kehittyneet nykymuotoonsa. Metsätalouden kestävä harjoittaminen perustuu metsälakiin, joten turhaa
maisematyölupabyrokratiaa ei tarvita. Valtakuntamme nykyhallituskin vaatii urhan, tarpeettoman ja
kalliin virkavaltaisuuden karsimista. Vaihtoehdoksi tähän kaavaan esitämme kaavanrajauksen
muuttamista siten, että Lauttaniemen M-1 alue rajataan kaavasta pois.
f) Kaavaprosessissa on tehty muotovirhe, koska Lappeenrannan kaupunki ei ole toimittanut vastineita
tämän kaavan luonnosvaiheessa annettuun mielipiteeseen, vaikka niin asiasta vastuulliset viranhaltijat
sanoivat tapahtuvan.

Vastine:
a) AP-merkintä tähtää tulevaisuuteen eikä muuta voimassaolevan yleiskaavan tilannetta. Alue on
kehittynyt pientaloalueena ja tarkoituksenmukaista on kehittää myös tätä aluetta pientaloalueena.
Talouskeskukset voivat jatkaa toistaiseksi toimintaansa. Tarkemmin maankäytöstä tullaan päättämään
alueen asemakaavoituksen yhteydessä. Lähellä sijaitseva E-3 -alue on kaupungin maanläjitysalue, jota
voidaan hyödyntää myös sijoittamalla sinne aurinkoenergian tuotantoa palvelevia rakenteita ja
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laitteita. Alueelle ei ole tarkoitus sijoittaa aurinkoenergian hyödyntämistä palvelevien rakenteiden ja
laitteiden lisäksi muuta rakentamista.
b) Sk-merkintä perustuu yleiskaavan yhteydessä laadittuihin kulttuuriympäristöselvityksiin.
Tarkemmassa suunnittelussa pyritään eheyttämään kaupunki-, taajama- ja kyläkuvaa ja vahvistamaan
alueen kulttuuriarvoja (ks. yleiskaavan yleiset määräykset). Suojelutarpeet tutkitaan tarkemman
suunnittelun yhteydessä.
c) Voimassa olevan Maankäyttö- ja rakennuslain yleiskaavan sisältövaatimukset (39 §) edellyttävät,
että yleiskaavassa on otettava huomioon luonnonarvojen vaaliminen. Näin ollen osayleiskaavaa varten
tehdyssä luontoselvityksessä todettuja luontokohteita ei voi jättää pois osayleiskaavasta. Merkinnät
sisältävät muitakin kuin metsälain mukaisia kohteita: luontoarvoja on myös metsälakikohteiden
ulkopuolella. Rajaukset on tehty yleiskaavan mukaisella tarkkuudella.
d) Kansallisen kaupunkipuiston intressialue tarkoittaa aluetta, jonka sisällä kaupunki tutkii mahdollisen
kansallisen kaupunkipuiston tarkempaa rajausta ja kriteereitä kansallisen kaupunkipuiston hakemista
(haetaan ympäristöministeriöltä) ja perustamista varten.
e) Eduskunta hyväksyi Hallituksen esityksen laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta
31.3.2017. Tavoitteena on, että lakimuutos astuisi voimaan 1.5.2017. Lakimuutoksen myötä
Maankäyttö- ja rakennuslain maisematyölupaa koskeva 128 § muuttuu siten, että maisematyölupaa ei
tarvita puiden kaatamiseen yleiskaavassa maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi osoitetuilla alueilla.
Säännös koskee kaikkia lain voimaantulon jälkeen hyväksyttäviä kaavoja. Osayleiskaava samoin kuin
muutkin kaavat tulee laatia voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Näin ollen, koska Laki
maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi (HE 251/2016 vp) ei vielä ole voimassa, maisematyölupaa
koskevia määräyksiä ei voida muuttaa.
f) Kaavaluonnosvaiheessa annettuun mielipiteeseen laadittu vastine on ollut nähtävillä
vuorovaikutusraportissa kaavoituksen tiloissa sekä kaupungin internet-sivuilla. Maankäyttö- ja
rakennuslaki ei edellytä lähettämään henkilökohtaisia kirjeitä.
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Rajoitetussa kuulemisessa (nähtävillä 12.6.—3.7.2017)
saadut muistutukset.
Lausunnon tai muistutuksen antaja

Saapunut

Yksityishenkilö 1B

28.6.2017

Yksityishenkilö 2B

27.6.2017

Yksityishenkilö 3B

20.6.2017

Yksityishenkilö 4B

3.7.2017

Yksityishenkilöt 5B

20.6.2017
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Huomiot
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1. Yksityishenkilö 1B
Omistan kiinteistön osayleiskaavan alueella. Minulle ja siskolleni Outi Loimalahdelle lohkottiin tontit
kantatilan sukupolven vaihdoksen yhteydessä 2003. Hallitsemani kiinteistö sijaitsee Haapalantien
vieressä ja on kooltaan n oin 2500 m2, ja se on alun perin lohkottu rakentamista silmällä pitäen
nimenomaan omakotitalolle sopivaksi niin sijainniltaan kuin kooltaankin. Nyt tekeillä olevan läntisen
osayleiskaavan mukaan tontilleni ei tässä uudessakaan ehdotuksessa ole merkitty rakennuspaikkaa ja
siihen vaadin muutosta. Siskoni tontille, joka on aivan omani vieressä, rakennuspaikka on merkitty
mutta minun tontilleni ei. Tämän vuoksi koen tulleeni eriarvoisesti kohdelluksi tekeillä olevassa
kaavaehdotuksessa, ovathan minun ja siskoni tontit kutakuinkin samankokoisia ja samoin perustein
aikoinaan omakotitalotonteiksi lohkottuja.
20.6.2017 asukastilaisuudessa meille kerrottiin, että omakotitalon rakentamisen edellytyksenä olisi
5000 m2 kokoinen tontti, koska alueen rakentaminen halutaan pitää väljänä. Pidämme tätä
neliövaatimusta kohtuuttomana. Jo aiemmassa 21.3.2017 päivätyssä muistutuksessa totesin, että
meillä olisi mahdollista lunastaa myöhemmin tarvittaessa lisää maata, koska ympäröivät maat kuuluvat
kahden veljeni omistukseen. Nyt kaavan toisessa versiossa tämä mahdollisuus on huomioitu siskoni
kohdalla, mutta minun kohdalla tuota mahdollisuutta ei ole.
Vaadin, että molemmille omistamillemme kiinteistöille, niin minun kuin siskonikin, on mahdollista
tulevaisuudessa rakentaa omakotitalo ilman pakollista tontin suurennusta lisämaata ostamalla ja
kaavaa muutetaan merkitsemällä rakennuspaikka molemmille nyt olemassa oleville tonteille.

Vastine:
Lisätään uusi rakennuspaikka ja samalla AP-1 aluetta laajennetaan siten, että rakentaminen on
mahdollista AP-alueelle sen jälkeen kun tilaan on ostettu lisää maata niin, että uuden rakennuspaikan
vaatimukset täyttyvät.
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2. Yksityishenkilö 2B
Tilallemme ei ole osoitettu yhtään rantarakennuspaikkaa. Mielestämme rantaviivaa on riittävästi
monelle tontille. Odotamme optiota ainakin 3 tontin lohkomiseen myöhempänä ajankohtana.

Vastine:
Rantarakentamisoikeuden määrittämisen pohjaksi laadittua emätilamitoitusta on tarkistettu. Tila 405477-3-51 Kuusiranta kuuluu emätilaan 405-477-3-23 (X) KUUSELA, joka on jo käyttänyt laskennallisen
rakennusoikeutensa. Osa samaan emätilaan kuuluvista nykyisistä tiloista on kuitenkin käyttänyt
rakennusoikeutta mitoitusperusteidensa yli, eivätkä nämä ylitykset pienennä rakentamattoman tilan
405-477-3-51 Kuusiranta rakennusoikeutta (kohtuullisuusperiaate). Näin ollen tilalle voidaan lisätä yksi
uusi rakennuspaikka.
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3. Yksityishenkilö 3B
Haluan, että minun ja äitini omistamat maat, jotka jäävät EV-1-alueiden, valtatien 6 liikennealueen,
kevyen liikenteen väylän, sähkölinjojen ja virkistysalueiden alle, lunastettaisiin hintaan 1 €/m² eli
samalla hinnalla kuin on aiemmin lunastettu teollisuusalueeksi. Lisäksi toivomme, että saisimme
muualta maata lunastettujen tilalle.

Vastine:
Lunastusasiat eivät kuulu yleiskaavaprosessiin vaan ne käsitellään erikseen. Maata ei ole jäämässä
liikennealueen alle. Muilta osin lunastukseen ja maan vaihtoon liittyvissä asioissa voi olla yhteydessä
Lappeenrannan kaupungin Maaomaisuuden hallintaan.
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4. Yksityishenkilö 4B
Kaavaa laadittaessa on huomioitava että alueella on paljon vanhaa loma-asunto kantaa mikä on
rakennettu sen aikaisten rakennusohjeiden mukaan, jotka poikkeavat tämän hetkisistä
kaavamääräyksistä uusien rakennuspaikkojen suhteen. Niiden käyttö ja kunnossapito tulee kaavassa
jatkossakin sallia.
Tämän takia vaadimme seuraavia lisäyksiä RA-1 kaavamääräykseen: Olemassa olevilla
rakennuspaikoilla vanhat rakennukset voidaan kunnostaa tai korvata vastaavilla uusilla ja niillä saadaan
rakentaa erillisiä max. 20m2 lisärakennuksia (esim. kesäsauna, varasto), jotka saadaan sijoittaa
minimissään 8m päähän rantaviivasta. Lisäksi mikäli vanhan rakennuspaikan kokoa kasvatetaan niin,
että 3000m2 pinta-ala täyttyy, voidaan pää- ja lisärakennukset rakentaa tontin muoto
tapauskohtaisesti harkiten lähemmäs rantaviivasta kuin mitä uudisrakennuspaikasta on määrätty.

Vastine:
Olemassa olevat loma-asuntokiinteistöt, joissa kokonsa puolesta on mahdotonta rakentaa uuden
rakennuspaikan vaatimuksien mukaisesti, on merkitty RA-2 –alueeksi, jonka kaavamääräyksen
mukaan alueella olevia vapaa-ajan asuntoja saa peruskorjata, laajentaa ja korvata uusilla siten, että
rakennuspaikan kerrosala on enintään 80 k-m2.
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5. Yksityishenkilöt 5B
Nykyisen tilakeskuksen luoteispuolella on vanha rakennuspaikka (3:31), johon haluaisimme uuden
rakennuspaikan. Haluaisimme tilalle 2:24 nykyisten rakennusten väliin uuden rakennuspaikan.

Vastine:
Tilalle 3:31 voidaan osoittaa uusi rakennuspaikka. Tilalle 2:24 ei voida osoittaa uutta rakennuspaikkaa,
koska se ei täytä uuden rakennuspaikan vaatimuksia. Uusi rakennuspaikka tulisi olla kooltaan
vähintään 5000 m2.
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Kaavaehdotuksesta 31.8.-1.10.2018 saadut lausunnot sekä
muistutukset 1C-3C

Yhtiöt, instituutiot ja järjestöt
Lausunnon antaja

Saapunut

Huomiot

Etelä-Karjalan liitto

11.9.2018

Kaakkois-Suomen ELY-keskus

27.9.2018

Lemin kunta

28.9.2018

Ei huomautettavaa

Taipalsaaren kunta

17.9.2018

Ei huomautettavaa

MTK Kaakkois-Suomi

1.10.2018

Fingrid Oyj

1.10.2018

Museovirasto

16.11.2018

Yksityishenkilöt
Muistutuksen antaja

Saapunut

Yksityishenkilö 1C

5.9.2018

Yksityishenkilöt 2C

1.10.2018

Yksityishenkilöt 3C

1.10.2018
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Huomiot
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1. Etelä-Karjalan liitto
Suunnittelun keskeisiin tavoitteisiin olisi hyvä lisätä erityisesti rivitalo- ja kerrostaloalueiden
kehittämisessä uudet asumisen ja asuntorakentamisen ratkaisut, jotka palvelevat asukkaita entistä
paremmin. Myös kierrätyksen ja jätehuollon kehittäminen olisi hyvä olla yhtenä tavoitteena alueen
jatkosuunnittelua varten.
Vastine:
Tässä vaiheessa suunnittelua ei enää voida kaavan tavoitteita lisätä tai muuttaa. Lisäksi lausunnossa
esitetyt tavoitteet ovat tarkempia kuin laadittavana olevan osayleiskaavan tarkkuustaso.
Kaavamääräykset mahdollistavat lausunnossa esitettyjen toimintojen kehittämisen. Lausunnon sisältö
merkitään tiedoksi tarkempaa suunnittelua varten.
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2. Kaakkois-Suomen ELY-keskus
a) Läntisen osan yleiskaava on osa Lappeenrannan keskustaajaman ja Nuijamaantien varren kattavaa
osayleiskaavakokonaisuutta. Osa-alueittain tehtyjen kaavojen esitystapa ja kaavamääräykset on
pyritty yhdenmukaistamaan. Siitä johtuen kaavamääräyksissä on joillain kokonaisosayleiskaavan osaalueilla sellaisia määräyksiä, jotka eivät liity kyseisen alueen kaavan tavoitteisiin tai sisältöön.
Kaavaselostukseen suositellaan lisättäväksi kappale, jossa todetaan mahdolliset tätä kyseistä kaavaaluetta koskemattomat merkinnät. Kyseisessä kappaleessa on hyvä myös perustella niiden tarkoitus
osana keskustan kokonaisosayleiskaavaa.
b) Kaavakartasta ja määräyksistä tulee yksiselitteisesti ilmetä peruste asuinrakentamiskiellolle M-2
alueella, sekä se, minne rakennusoikeus on siirretty. M-2 määräystä tulee tarkentaa maininnalla, että
ranta-alueella rakennusoikeus on siirretty saman maanomistajan RA-1 ja AP-8-alueille.
c) Kaavamerkinnöissä on esitetty omalla merkinnällään myös saunan rakennuspaikka, jonka
enimmäisrakennusoikeuden määrä tai luvittaminen suoraan yleiskaavan perusteella ei sisälly kaavan
määräyksiin. Mikäli osayleiskaavan on tarkoitus ohjata suoraan myös saunojen rakentamista, tulee
kaavamääräystä tarkentaa.
d) Alimmaksi rakentamiskorkeudeksi kaavaehdotuksessa on määritelty + 78,71 metriä (N 2000), mikä
lähtökohtaisesti
on
turvallinen
rakentamiskorkeus.
Saimaan
alueen
tulvantorjunnan
toimintasuunnitelmassa 2009 Ala-Saimaan alimmaksi suositeltavaksi rakentamiskorkeudeksi (alin
vaurioituva rakenneosa) on määritelty taso N60+ 77.80 m = N2000+ 78.00m, mihin tulee vielä lisätä
rakennuspaikan olosuhteista riippuen aaltoilusta aiheutuva lisäkorkeus.
e) Selkäharjussa soranottoalueella, joka on kaavassa osoitettu teollisuus- ja varastoalueeksi (T) on
elokuussa 2015 havaittu erittäin uhanalaisen sinisiipisirkan esiintymä, mikä tulee ottaa huomioon
alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa.
f) Ruoholammen kaakkoispuolella sijaitsevalle lähivirkistysalueelle (VL) on perustettu KaakkoisSuomen
ELY-keskuksen
päätöksellä
luonnonsuojelualue,
joka
tulee
merkitä
kaavaan
luonnonsuojelualueeksi (SL).
g) Maisematyöluvan (MRL 128 §) mukaan yleiskaavassa voidaan edelleen, mikäli kaupunki katsoo sen
tarkoituksenmukaiseksi, edellyttää maisematyölupaa myös maa- ja metsätalousalueilla lukuun
ottamatta puiden kaatamista.
h) Maisematyölupaa koskevasta kaavamääräyksestä ei yksiselitteisesti ilmene, tarkoitetaanko maa- ja
metsätalousalueella kaikkia nykyisin maa- ja metsätalouskäytössä olevia alueita, mukaan lukien niitä
joiden maankäyttö muuttuu vasta kaavan toteutuessa, vai kaavan mukaisia maa- ja metsätalousalueita
(MA, M-1, M-2, M-4 ja M-5). Tarkistettua yleiskaavamääräystä esitetään täsmennettäväksi ainakin tältä
osin.
i) Täydennyksenä aiempiin lausuntoihinsa ELY-keskus kiinnittää huomiota melualueelle osoitettuihin
yksittäisiin uusiin rakennuspaikkoihin, joiden rakennuslupa voidaan myöntää suoraan yleiskaavan
perusteella. Lappeenrannan yhdyskuntarakenteen myönteisen kehityksen kannalta muutamilla
rakennuspaikoilla ei ole merkitystä, mutta asukkailleen melu aiheuttaa viihtyvyys- ja terveyshaittoja.
MRL:n
yleisten
tavoitteiden
perusteella
ELY-keskus
esittää
melualueelle
osoitettujen
rakennuspaikkojen poistamista yleiskaavasta tai mahdollisuuksien mukaan niiden siirtämistä
melualueen ulkopuolelle.
j) Lentomelualueen määräykseen esitetään lisättäväksi: asuinrakentamista tai muita melulle herkkiä
toimintoja.
k) Yleismääräysten toiseksi viimeinen kappale ei ole sisällöltään määräys ja sen tarkoitus ja tarve jää
epäselväksi: Vähittäiskaupan suuryksiköiden mitoitus Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaavan ...

92

l) Valtakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY 2009) on lähtökohtaisesti esitetty
kaavakartalla. Salpalinjan osa Rutolan ylivientilaitoksen pohjoispuolella kuitenkin puuttuu ja se tulee
lisätä kaavakarttaan.
m) Tarkistettuun kaavaan lisätyn maa-ainestenottoalueen kohdalla on myös luonnon
monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue (luo-3) ja Salpa-asemaan kuuluvia suojelualueita ja
-kohteita (s-1). Kaavan vaikutusten arvioinnista tulee ilmetä, miten keskenään ristiriitaiset maaainesten otto sekä luonnon ja kulttuuriympäristön suojelun tavoitteet ovat sovitettavissa yhteen/on
sovitettu yhteen mahdollisessa maa-ainesluvassa. Tarvittaessa maa-ainesottoalueen laajuus tule
tarkastella uudelleen.
n) ELY-keskus kiinnittää huomiota muutamiin maakuntakaavassa oleviin, mutta yleiskaavaehdotuksen
kaavakartalta puuttuviin merkintöihin:
·
·
·

Rutolan länsi- ja luoteispuolisilla maa- ja metsätalousalueilla (M-1, M-2) maakuntakaavassa
esitettyä retkeily-/ulkoilureittiä ur 20 Salpapolkua tai sitä vastaavaa ulkoilureittiä ja ohjeellista
moottorikelkkareittiä tai sen yhteystarpeita ole esitetty yleiskaavakartassa.
Maakuntakaavassa nykyisen sähkölinjan rinnalle on merkitty uusi sähkölinja.
Edellä mainittu Salpalinjan RKY-alueen osa puuttuu myös kaavakartalta.

Kaava-asiakirjoista ei selviä perusteluja miksi ko. merkintöjä ei ole tuotu yleiskaavaan.
ELY-keskus toteaa lausunnossaan lisäksi:
Luontoselvityksessä havaitut luontokohteet on merkitty kaavaan asianmukaisesti. Liito-oravan
elinympäristöjen ja kulkuyhteyksien huomioon ottaminen yksityiskohtaisemman suunnittelun
yhteydessä voi erityisesti Skinnarilassa aiheuttaa tarvetta asunto- sekä palvelujen ja hallinnon alueiden
toteuttamiseen yleiskaava suppeampina.
Aurinkoenergian tuottamiseen soveltuvien alueiden selvittäminen yleiskaavaa laadittaessa edistää
hyvin
valtakunnallista
alueidenkäyttötavoitetta
uusiutumiskykyisestä
energiahuollosta.
Energiahuoltoon liittyvät tavoitteet tukevat toteutuessaan ja yhdessä muiden toimenpiteiden kanssa
Suomen siirtymistä kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa. Tavoitteet tukevat rakennetun
ympäristön sopeutumista ilmastonmuutokseen.
Laadittu osayleiskaava toteuttaa pääosin erinomaisesti valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden
kokonaisuuksia
toimivasta
yhteiskunnasta
ja
kestävästä
liikkumisesta,
tehokkaasta
liikennejärjestelmästä, terveellisestä ja turvallisesta elinympäristöstä, elinvoimaisesta luonto- ja
kulttuuriympäristöstä sekä luonnonvaroista. ELY-keskus pitää esimerkillisenä Lappeenrannan
kaupungin tavoitteellista alueidenkäytön kehittämistä ja resurssointia yleiskaavojen pitämiseen
ajantasaisina.

Vastine:
a) Kaavamääräyksissä ei ole sellaisia kokonaisosayleiskaavan määräyksiä, jotka eivät liity läntisen
osa-alueen kaavan tavoitteisiin tai sisältöön. Näin ollen ei ole tarpeen muuttaa kaavaselostusta tältä
osin.
b) Kaavan yleisiin määräyksiin lisätään, että rantavyöhykkeelle osoitettujen M-2-alueiden
rakennusoikeus on siirretty saman maanomistajan RA-1-, RA-4- ja AP-8-alueille. Kokonaisyleiskaavan
määräysten yhtenäisyyden vuoksi M-2 määräyksen sisältöä ei muuteta.
c) Osayleiskaavan tarkoituksena on, että erillisen saunan rakennuslupa (Ruoholampi) voidaan myöntää
suoraan osayleiskaavan perusteella. Muutetaan saunan rakennuspaikan kaavamerkintää Samerkinnästä Sa-1-merkinnäksi ja liitetään siihen kaavamääräys: Rakennuspaikalle saa rakentaa
enintään 30 k-m2 suuruisen saunarakennuksen. Lisätään kaavakartan yleisiin määräyksiin, että saunan
rakennuslupa voidaan myöntää suoraan tämän oikeusvaikutteisen osayleiskaavan perusteella, jos
sauna on kaavassa erikseen saunan rakennuspaikkana osoitettu (Sa-1).
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d) Kaavan yleisissä määräyksissä + 77,80 metrin (N60) vähimmäiskorkeuteen on lisätty
toimintasuunnitelmassa edellytetty aaltoiluvara, jona on käytetty 0,7 metriä. Näin ollen saadaan
rakennusten alimmaksi sallituksi tulvasta vaurioituvaksi tasoksi + 78,50 metriä (N60) eli +78,71 metriä
(N2000). Aaltoiluvara johtuu alueiden sijainnista järvenselän rannalla.
e) Sinisiipisirkkaesiintymä on huomioitu luontoselvityksessä sekä kaavaselostuksessa (kohdat:
Eläimistö ja Lajiston suojelu). T-alueet on tarkoitettu asemakaavoitettaviksi, ja sinisiipisirkka tullaan
huomioimaan asemakaavan laatimisen yhteydessä.
f) Viranomaisneuvottelussa 9.11.2018 käydyn keskustelun perusteella kaavaehdotuskarttaa korjataan
tältä osin ja tämä yksityinen luonnonsuojelualue osoitetaan kaavassa luonnonsuojelualueena SL. SLmerkintä osoitetaan luo-5-alueen eteläosaan, joka on pysyvästi rauhoitettu. Pysyvän suojelun osalta
kaavamerkinnässä ei ole tarpeen korostaa/erotella hallinnoivaa tahoa.
g) Viranomaisneuvottelussa 9.11.2018 käydyn keskustelun perusteella maisematyölupaa koskeva
määräys muutetaan seuraavaan muotoon: VP-, VL-, VL-1-, VU-, VR-, ja EV-alueilla sekä s-1-, ma-k-,
ma-vk-, ma-mk-, ah-, luo-3-, luo-5- ja luo-6 -alueilla maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä,
puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman MRL 128 §:n
mukaista maisematyölupaa. Mikäli luo-3-, luo-5-, ja luo-6 -merkintä koskee maa- ja
metsätalousvaltaista aluetta, maisematyölupaa ei tarvita puiden kaatamiseen.
h) Maisematyölupamääräys koskee ko. määräyksessä erikseen mainittuja aluemerkintöjä. Lisäksi
viittauksella maa -ja metsätalousvaltaisiin alueisiin tarkoitetaan kaikkia M-alkuisia aluemerkintöjä.
i) Valtatie 6:n eteläpuoliselle alueelle esitetyt uudet rakennuspaikat ovat nykyisen rakenteen
täydennysrakentamista, joka sallitaan lentomelualueella. Periaatteesta on sovittu ELY:n ja kaupungin
ympäristötoimen kanssa jo kaavan valmisteluvaiheessa, eikä kaavaehdotusta laadittaessa ratkaisua
nähty siten tarpeelliseksi muuttaa. Kaavan laatimisen yhteydessä on pyritty sijoittamaan
rakennuspaikat lähtökohtaisesti nykyisen ja ennusteen mukaisen melualueen ulkopuolelle.
Viranomaisneuvottelussa todettiin, että kaavamääräyksissä viitataan virheellisesti lentomelun osalta
päivä- ja yömeluun. Suomessa käytetään lentomelun määrän kuvaamiseen päivä-ilta-yömelutasoksi
kutsuttua tunnuslukua, jonka lyhenne on Lden. Lden -melutaso kuvaa melun jakautumista eri alueille
pitkän ajan, yleensä yhden vuoden kuluessa. Se ei siis kuvaa yksittäisen vuorokauden tilannetta, eikä
etenkään jonkin yksittäisen kellonajan mukaista tilannetta. Suomessa lentomelutasoa Lden 55 dB
käytetään ohjearvona asuinalueiden suunnittelussa, ja sitä on käytetty myös maakuntakaavassa.
Tarkistetaan kaavamääräyksiä lentomelun osalta.
Osayleiskaavan yleisiin määräyksiin lisätään määräys, jolla huomioidaan lentomelun johdosta
aiheutuvat rajoitteet asuinrakentamiselle: Lentomelualueella sijaitseville AP-1-alueille voidaan sijoittaa
uudisrakentamista, mikäli melun ohjearvo Lden 55 dB ei ylity.
j) Lentomelualueella sijaitseville AP-1-alueille voidaan sijoittaa uudisrakentamista, mikäli melun
ohjearvo Lden 55 dB ei ylity. Lentomeluun liittyviä kaavamääräyksiä ei ole syytä muuttaa siten, että
alueelle voitaisiin sijoittaa muita melulle herkkiä toimintoja.
k) Teksti ”Vähittäiskaupan suuryksikköjen mitoitus Etelä-Karjalan 1. vaihemaakunta-kaavassa sekä
Lappeenrannan keskustaajaman ja Nuijamaantien 2030 osayleiskaavaehdotuksissa” on otsikkoteksti
sitä seuraavalle kappaleelle, joka alkaa sanoilla ”Taulukossa esitetyt vähittäiskaupan suuryksiköiden
enimmäismitoitus ja KM-määräykset koskevat…”,eikä yleismääräys. Selvennetään teksti selvästi
otsikoksi lihavoinnilla ja kaksoispisteellä seuraavasti: ”Vähittäiskaupan suuryksikköjen mitoitus
Etelä-Karjalan 1. vaihemaakunta-kaavassa sekä Lappeenrannan keskustaajaman ja
Nuijamaantien 2030 osayleiskaavaehdotuksissa:”
l) RKY-alueista on keskusteltu kaavan laatimisen aikana museoviranomaisten kanssa, viimeksi
viranomaisneuvottelussa sen jälkeen, kun kaavaehdotus oli ensimmäisen kerran nähtävillä.
Museoviranomaiset pitivät merkintöjä asianmukaisina. Rutolan ylivientilaitoksen pohjoispuolelle
sijoittuva RKY-alue on osayleiskaavassa huomioitu RKY-rajausta tarkemmalla s-1- merkinnällä.
Yhtenäisyyden ja selvyyden vuoksi voidaan s-1-merkinnän ohella osoittaa myös RKY-rajaus mainitussa
kohteessa.
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m) EO-alueen rajausta muutetaan niin, että sekä luo-3- että s-1-alue jäävät EO:n ulkopuolelle, vaikka
alueella onkin voimassa oleva maa-aineksenottolupa. Suunnittelun yhteydessä ja jatkoluvituksessa
tulee huomioida osayleiskaavan mukaiset, kulttuuri- ja luonnonarvoista aiheutuvat rajoitukset
ottotoiminnalle.
n) Maakuntakaava on vuodelta 2010. Yllikkälä-Huutokoski-voimalinjan rinnalle on maakuntakaavan
laatimisen jälkeen rakennettu ja otettu käyttöön 5/2013 uusi 400 kV voimalinja.
Moottorikelkkareitti- merkintää ei ole osoitettu osayleiskaavassa, sillä se sijoittuu kokonaisuudessaan
maa- ja metsätalousalueelle ja on pääosin olemassa oleva yhteys (kelkkareitit.fi). Osayleiskaavassa ei
ole esitetty sellaista maankäyttöä, joka olisi ristiriidassa tai vaarantaisi nykyisen reitin käyttöä.
Moottorikelkkareittiä
ei
virallisteta
osayleiskaavassa,
vaan
se
perustetaan
kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymän reittisuunnitelman perusteella. Moottorikelkkareitti
tullaan erikseen huomioimaan valmisteilla olevassa Horisontti-teemayleiskaavassa, jonka yhtenä
painopisteenä on virkistyspalveluiden kehittäminen.
Maakuntakaavan mukainen Salpapolku tai sitä vastaava ulkoilureitti sijoittuu moottorikelkkareitin
ohella kokonaan maa- ja metsätalousalueelle. Osayleiskaavassa ei ole esitetty sellaista maankäyttöä,
joka olisi ristiriidassa tai vaarantaisi reitin toteuttamisen. Osayleiskaavan mukaisella taajama-alueella,
jossa on eniten painetta sovittaa reitit muuhun (tavoitteelliseen) maankäyttöön, reitit on osoitettu
ohjeellisella merkinnällä tai ne on sijoitettu jalankulun ja pyöräilyn yhteyksille. Kaupunki pyrkii
edistämään reittien perustamista sopimusmenettelyin. Salpapolun perustamiseksi voidaan kunnassa
laatia myös reittisuunnitelma, jonka alueellinen ELY-keskus vahvistaa. (Jos ulkoilureitti on merkitty
kaavaan (asemakaava tai yleiskaava) tai asianosaiset ovat sopineet alueen luovuttamisesta
ulkoilureittiä varten, voidaan ulkoilureitti perustaa, vaikkei reittisuunnitelmaa ole tehty.) Ulkoilureitti
tullaan erikseen huomioimaan valmisteilla olevassa Horisontti-teemayleiskaavassa, jonka yhtenä
painopisteenä on virkistyspalveluiden kehittäminen.
Kaavaselostusta täydennetään edellä mainituilla perusteluilla.
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3. Lemin kunta
Ei huomautettavaa.
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4. Taipalsaaren kunta
Ei huomautettavaa.
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5. MTK-Kaakkois-Suomi
a) Kaavakartalla on merkitty KM-1/res-alueita, jotka ovat reservissä, kunnes lähistön KM-1 alueet on
pääosin rakennettu. KM-1-alueiden rakentamiseen saattaa kulua vuosia. Alueiden käyttötarkoitus on
syytä selvittää maanomistajien kanssa ja asia tulee huomioida kaavassa ja alueen
kaavamerkinnöissä.
b) MA-alueella voidaan rakentaa vain maa- ja metsätaloutta palvelevia rakennuksia ja alue varataan
viljelyalueeksi. Ne maanomistajat, joiden alueita jää maisemallisesti arvokkaille peltoalueille (MA),
saavat rakennusoikeutta muualta. Miten tämä käytännössä toteutuu? Maanomistajien kanssa tulee
käydä asiaa koskevat neuvottelut ja taata vastaava rakennusoikeus jo kaavaprosessin aikana.
c) Uuden rakennuspaikan pinta-alan tulee M-1 alueilla olla vähintään 10 000 m2. Lappeenrannan
kaupungin rakennusjärjestyksen mukaan asemakaava-alueen ulkopuolella uuden rakennuspaikan tulee
olla sijainniltaan ja muodoltaan, maastosuhteiltaan ja maaperältään tarkoitukseen sovelias ja pintaalaltaan riittävän suuri. Suunnittelutarvealueilla sekä muilla haja-asutusalueilla uuden rakennuspaikan
vähimmäiskoko on 3000 m2. M-1-alueen rakennuspaikan kokovaatimus 10 000 m2 on ylimitoitettu.
Kyseisellä alueella rakennuspaikan kooksi tulee määrittää 5000 m2.
d) Kaavaselostuksen kappaleessa luonnonmonimuotoisuus ja ekologiset yhteydet mainitaan
viheralueet ja niiden käsittelyyn vaadittava maisematyölupa. Viheralueet-termi vaatii tarkennusta,
tarkoittaako se tässä yhteydessä kaavakartan vihreitä V—alkuisia merkintöjä vai viheryhteyttä? Mikäli
Viheralueet-termi sisältää myös viheryhteyden, tulee maininta maisematyöluvan tarpeellisuudesta
poistaa kaavaselostuksesta.
e) Maisematyölupaa ei voi asettaa M-merkintäisille alueille, eikä niillä oleville muille kaavamerkinnöille
puiden kaatamiseen. Kaavamääräyksissä asia on oikein todettu. Kaavaselostuksen tekstiä tulee korjata
tältä osin.
f) Luontokohteet 1, 18‚ 19‚ 20‚ 42, 69 ja 72 on poistettava luontokohteista vanhentuneen liitooravahavainnon perusteella. Kirjattavat kohteet tulee olla ajankohtaisia, potentiaalinen elinympäristö
- lisätieto ei oikeuta luontokohdemerkintään.
g) Ulkoilureittimerkintöjen osalta neuvottelu maanomistajien kanssa on ehdoton ennen kaavan
vahvistamista. Ulkoilureittien merkitseminen karttaan edellyttää sopimusta maanomistajien kanssa.
Sopimuksessa määritellään reittien sijainnit ja maanomistajalle maksettavat korvaukset.
h) Kaavassa on luo-3 merkinnällä merkitty vesilain mukaisia tai metsälakikohteiksi tulkittuja alueita.
Näiden ja liito-oravakohteiden luo-5 merkintätarvetta kaavojen metsätalousalueille tulee vielä harkita.
Kohteet tulevat metsätalousalueilla toiminnassa huomioiduksi lakien mukaisesti muutenkin.
Metsälakikohteet, joita metsäkeskus ei ole arvioinut tai ei pidä metsälakikohteena tulee tarkistaa tai
poistaa kaavasta.

Vastine:
a) KM-1/res -alueen osoittaminen Selkäharjuun perustuu Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaavaan.
Kyseessä on alustava tulevaisuuden varaus. Maanomistajilla on ollut mahdollisuus antaa palautetta
kaava ollessa nähtävillä luonnoksena 8.1.2015 - 9.2.2015 ja ehdotuksena 23.2. - 27.3.2017 ja 30.8.1.10.2018. Pelkästään yleiskaavan perusteella ei KM-1 alueille pysty rakentamaan, vaan rakentaminen
vaatii voimassa olevan asemakaavan. Maankäyttövaraukset tarkentuvat tulevaisuudessa asemakaavan
laatimisen yhteydessä. Alueella voi siihen asti harjoittaa maa- ja metsätaloutta entiseen tapaan.
b) Kaikilla keskustaajaman osayleiskaava-alueilla (mukaan lukien tämä läntinen osa-alue) on ollut
periaatteena, että kyläalueen (olemassa olevat rakennuspaikat on laskettu ensin yhteen ja jokaista
kyläalueen kahta olemassa olevaa rakennuspaikkaa kohti osoitetaan yksi uusi rakennuspaikka.
Läntisellä osa-alueella kyläalueella tarkoitetaan valtatien 6 eteläpuolista aluetta. Jos kylällä on esim.
30 olemassa olevaa rakennuspaikkaa, osoitetaan sinne 15 uutta rakennuspaikkaa lisää.
Kaavaratkaisussa painotetaan hyvää suunnitteluratkaisua ja sitä, että uudet rakennuspaikat sijoittuvat
kylärakennetta tukien. Maanomistajien mahdollisimman tasapuolisen kohtelun lisäksi kaavaratkaisussa
otetaan huomioon myös muut yleiskaavan sisältövaatimukset.
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Kohtuullisuustarkastelulla on varmistettu, että jokainen maanomistaja saa rakennusoikeutta, mikäli
tilan koko ja muut olosuhteet sen sallivat. Rakennusoikeus voi olla uusi rakennuspaikka AP-1- tai AMalueella (johon myös MA- ja M-2-alueiden rakennusoikeus on siirretty) tai hajarakennusluontoinen
rakennuspaikka M-5- tai M-1-alueella, joka edellyttää suunnittelutarveratkaisua.
Kaavaselostusta täsmennetään mitoitusperiaatteen kuvauksella.
Maanomistajilla on ollut mahdollisuus antaa palautetta kaava ollessa nähtävillä luonnoksena 8.1.2015
- 9.2.2015 ja ehdotuksena 23.2. - 27.3.2017 ja 30.8.-1.10.2018. Lisäksi niitä maanomistajia, joita
muutokset koskivat, tiedotettiin kirjeitse rajatun kuulemisen yhteydessä 12.6.–3.7.2017, jona aikana
heillä oli mahdollisuus antaa palautetta korjatusta kaavaehdotuksesta. Kaavaprosessin aikana on
pidetty myös viisi asukastilaisuutta, joissa maanomistajat ovat saaneet tietoa kaavan sisällöstä ja
etenemisestä. Asukastilaisuudet ovat olleet 16.9.2013 (aloitusvaihe), 13.1.2015 (luonnosvaihe),
27.2.2017 (1. ehdotusvaihe), 20.6.2017 (rajattu kuuleminen) ja 4.9.2018 (2. ehdotusvaihe).
c) Maankäyttö- ja rakennuslain 41 §:n mukaan yleiskaavassa voidaan antaa määräyksiä, joita kaavan
tarkoitus ja sen sisällölle asetettavat vaatimukset huomioon ottaen tarvitaan kaava-aluetta
suunniteltaessa. Yleiskaavamääräykset voivat muun ohessa koskea maankäytön ja rakentamisen
erityistä ohjausta tietyllä alueella sekä haitallisten ympäristövaikutusten estämistä tai rajoittamista.
Rakennusjärjestyksen määräystä noudatetaan, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa (tai
asemakaavassa) ei ole toisin määrätty (MRL 14 § 4. mom.) Näin ollen osayleiskaavassa voidaan antaa
määräyksiä rakennuspaikan kokoa koskien. Kaupunki ei näe perustelluksi tarkistaa nähtävillä olleen
yleiskaavan
mukaista
rakennuspaikan
kokovaatimusta.
Määräyksellä
halutaan
rajoittaa
kaupunkikehityksen kannalta haitallista lievealuerakentamista ja ohjata rakentamista ensisijaisesti
kyläalueille. Kyläalueiden ulkopuolisella haja-asutusalueella pyritään säilyttämään rakenteen
maaseutumaisuus ja väljyys.
d) Viheralueet termi tarkoittaa tässä yhteydessä VL-, VL-1-, VR- ja VU- alueita. Kaavaselostusta
täsmennetään tältä osin.
e) Kaavaselostusta täsmennetään lausunnossa esitetyllä tavalla.
f) Lausunnossa poistettavaksi vanhentuneen liito-oravahavainnon perusteella esitetyt luontokohteet
ovat yhtä kohdetta lukuun ottamatta metsä- tai vesilain mukaisia kohteita tai muita luontokohteita eikä
niiden osoittaminen luontokohteina perustu pelkästään liito-oravahavaintoihin. Luontokohteessa
Märkälänkaaren metsä (kohdenumero 42) on ollut liito-oravaesiintymiä ainakin vuosina 2006-2007
ennen tien rakentamista. Asiantuntijan kohdekäyntien perusteella alue on edelleen liito-oravalle
sopivaa elinympäristöä, joten se tukee liito-oravien ydin- ja elinpiirien säilymistä ja laatua. Kohteen 42
luo-5-merkintää ei siten ole syytä poistaa kaavasta. Alue on asemakaavoitettu (VL).
g) Osayleiskaavassa esitetyt ulkoilureitit ovat ohjeellisia. Kaupunki pyrkii edistämään reittien
perustamista sopimusmenettelyin. Ulkoilureitin perustamiseksi on kunnan laadittava reittisuunnitelma,
jonka alueellinen ELY-keskus vahvistaa. Jos ulkoilureitti on merkitty kaavaan (asemakaava tai
yleiskaava) tai asianosaiset ovat sopineet alueen luovuttamisesta ulkoilureittiä varten, voidaan
ulkoilureitti perustaa ilman reittisuunnitelmaa.
h) Voimassa olevan maankäyttö- ja rakennuslain yleiskaavan sisältövaatimukset (39 §) edellyttävät,
että yleiskaavassa on otettava huomioon luonnonarvojen vaaliminen. Näin ollen osayleiskaavaa varten
tehdyssä luontoselvityksessä todettuja luontokohteita ei voi jättää pois osayleiskaavasta. Luomerkinnät perustelevat myös osaltaan muita yleiskaavamerkintöjä, niiden aluerajauksia ja niihin
liittyviä määräyksiä, ja ovat siten tarpeellisia toimintojen yhteensovittamisen kannalta.
Maisematyölupavaatimusta tarkistetaan (lievennetään) kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen siten,
että mikäli luo-3-, luo-5-, ja luo-6 -merkintä koskee maa- ja metsätalousvaltaista aluetta,
maisematyölupaa ei tarvita puiden kaatamiseen.
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6. Fingrid Oyj
Selkäharjussa ja Yllikkälässä on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaisia alueita (M-4) sekä valtatien
varressa on suojaviheralueita (EV-1), joille saa sijoittaa aurinkoenergian hyödyntämiseen tarkoitettuja
laitteita. Toteutuksessa on otettava huomioon muun muassa seuraavaa:
o
o
o
o
o
o

o
o

o
o

aurinkovoimalat on sijoitettava kantaverkon voimajohtojen johtoaukeiden ulkopuolelle
aurinkovoimalan
sijoittamisessa
on
huomioitava
tarvittaessa
voimajohdon
rakennusrajoitusalue sekä maadoituspotentiaalista aiheutuva vaarajännitealue
voimajohdon kunnossapito ja tarkastukset edellyttävät esteetöntä kulkua johtoaukealla
jalan sekä ajoneuvoilla ja työkoneilla
johtoaukealle on asennettu voimajohdon maadoitusjohtimia, joita ei tule vahingoittaa
ja joiden kunnossapito ei saa estyä
voimajohdon maadoituspotentiaali saattaa aiheuttaa erityisiä suojaustarpeita alueelle
sijoitettaville sähköjärjestelmille
johtoaukealle
sijoittuvat
toiminnot
eivät
saa
estää
tai
hankaloittaa
voimajohtorakenteiden, kuten pylväiden, harusten tai johtimien, uusimista tai
kunnossapitoa
voimajohdon ukkosjohtimiin kertyvä lumi tai jää sekä huurrekuormien pudotukset
saattavat aiheuttaa vaaraa johtoaukealla oleville rakenteille
voimajohtoalueen
kasvustonkäsittely,
kuten
johtoaukean
raivaus
ja
reunavyöhykepuiden käsittely, on voitava toteuttaa ilman, että johtoalueelle sijoitettu
rakenne on rajoittava tai vaarantava tekijä
johtoaukealle sijoittuvien rakenteiden korkeutta on rajoitettu vaihtosähköilmajohtoja
koskevissa standardeissa ja määräyksissä
Ennen johtoalueella tai sen läheisyydessä tapahtuvan työskentelyn aloittamista on
ehdottomasti pyydettävä työskentelyohjeet voimajohdon omistajalta.

Fingridillä ei ole huomautettavaa ehdotuksesta, mutta edellisissä lausunnoissa mainitut asiat
voimajohtojen rajoituksista maankäytön suunnittelulle on kuitenkin otettava huomioon myös
jatkosuunnittelussa. Muistutamme myös risteämälausuntojen tarpeesta, mikäli voimajohtoalueelle tai
sen läheisyyteen rakennetaan
Vastine:
Merkitään tiedoksi tarkempaa suunnittelua varten. Täydennetään kaavaselostusta Fingridin lausunnon
pohjalta.
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7. Museovirasto
a) Kaavaselostuksessa sekä liitteessä 3 on luettelo kaava-alueen muinaismuistolain (295/1963)
rauhoittamista kiinteistä muinaisjäännöksistä. Kaavaselostuksessa olevassa luettelossa on kohteille
esitetty rauhoitusluokat (1 tai 2). Rauhoitusluokka tulee poistaa kohdetiedoista, koska ko.
rauhoitusluokkia ei enää käytettä.
b) Kohde Lappeenranta 1 Saksanniemi Kärjenlampi on todettu maastoinventoinnissa tuhoutuneeksi.
Kohdetta osoittava sm-merkintä tulee poistaa kaavasta ja kohdekuvaus kaavaselostuksen ja liitteen 3
luettelosta. Tuhoutuneita muinaisjäännöksiä ei osoiteta kaavassa, koska ne eivät vaikuta alueen
maankäyttöön.
c) Muinaisjäännösluettelosta tulee poistaa myös kohde Lappeenranta Muntero Järviniitynsuo, koska
kohde sisältyy kohteeseen Etu- ja Taka-Muntero.
d) Muinaismuistolain rauhoittamien kiinteiden muinaisjäännösten lisäksi suunnittelualueella on myös
muita arkeologisia kohteita. Vuonna 2014 Mikroliitti Oy:n tekemässä Lappeenrannan keskustaajaman
osayleiskaava-alueen historiallisen ajan muinaisjäännösten inventoinnissa tunnistettiin seuraavat
historiallisen ajan asuinpaikat:
·

Yllikkälä Värtö, 1700-luvun kylänpaikka, ks. kohteen tiedot Museoviraston
kulttuuriympäristön rekisteriportaalista www.kyppi.fi/to.aspx?id=112.1000025699

·

Yllikkälä Oikkola, 1700-luvun kylänpaikka ks.
www.kyppi.fi/to.aspx?id=112.1000025708

·

Yllikkälä Puhakka, 1700-luvun kylänpaikka. ks.
www.kyppi.fi/to.aspx?id=112.1000025701

·

Tapavainola Lohko, 1700-luvun kylänpaikka, ks.
www.kyppi.fi/to.aspx?id=112.1000025740

·

Tapavainola Tiainen, 1700-luvun kylänpaikka, ks.
www.kyppi.fi/to.aspx?id=112.1000025732

Museovirasto totesi 9.2.2015 antamassaan lausunnossa (MV/185/05.02.00/2013), että ”historiallisen
ajan asuinpaikat tulee huomioida kaavamerkinnöissä muina kulttuuriperintökohteina S (Suojelualue),
/s (Alue, jolla ympäristö säilytetään) ja kaavamääräyksiin tulee merkitä ”Alueella olevat
asutushistorialliset (esim. asutus-, elinkeino- ja sotahistorialliset rakenteet) on säilytettävä. Aluetta
koskevista suunnitelmista on pyydettävä museoviranomaisen (Museovirasto tai maakuntamuseo)
lausunto. Vallitseva maankäyttö on sallittua.” Kohteet tulee lisätä kaavaan.
e) Suurin osa kaava-alueella sijaitsevista Salpalinjan kohteista kuuluu Salpalinjan merkittävimmät
kohteet -luetteloon tai valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin.
Kaavaselostuksessa on kohteita käsitelty niukasti, eikä kohteita esim. ole yksilöity
osayleiskaavaselostuksen liitteenä olevassa kulttuuriympäristöselvityksen kohdeluettelossa.
f)
Salpa-asemaan
kuuluvan suojelualuetta
tai
-kohdetta
osoittavan S-1
-merkinnän
kaavamääräyksessä on todettu, että aluetta koskevista toimenpiteistä on pyydettävä
museoviranomaisten ja puolustusvoimien lausunto. Puolustusvoimien lausuntoa ei kuitenkaan tarvita,
koska kohteilla ei ole enää puolustuksellista merkitystä: Valtio lakkauttaa käyttöoikeuden rajoitukset
ja luovuttaa Salpalinjan alueen rakenteet maanomistajille.

Vastine:
a) Kaavaselostusta täsmennetään tältä osin.
b) Kohdetta osoittava merkintä poistetaan kaavakartalta sekä kaavaselostusta ja kohdeluetteloa
täsmennetään tältä osin.
c) Kaavaselostusta ja kohdeluetteloa täsmennetään tältä osin.
d) Historiallisen ajan muinaisjäännösten inventoinnin mukaan kohteissa Värtö, Oikkola, Koppo Lohko
ja Tiainen mahdolliset asutusjäännökset ovat todennäköisesti tuhoutuneet tai niitä ei ole
maastoinventoinneissa löytynyt. Näin ollen kohteita ei ole syytä merkitä kaavaan. Kohde Puhakka
merkitään kaavaan /s -merkinnällä.
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e) Salpalinjan kohteet on yksilöity ja kuvattu tarkemmin kaavan yhteydessä laaditussa maisema- ja
kulttuurihistoriallisessa selvityksessä.
f) Kaavamääräystä täsmennetään esitetyllä tavalla.
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8. Yksityishenkilöt 1C
a) Märkälän kylän pitäisi olla AP-1 tai AM -aluetta, koska alueella sijaitsee edelleen toimivien maa- ja
metsätaloustilojen talouskeskuksia. Alueella pitäisi sallia myös maa- ja metsätalouteen liittyvä
rakentaminen. Kaavamääräyksin estetään alueen nykyisten elinkeinojen harjoittaminen. Kuitenkin
näköyhteyden päähän sallitaan uusia elinkeinoja. Läheisellä Orioninkadun varrelle suunnitellulla E-3
erityisalueella saa harjoittaa maanläjitystä. Tämän jälkeen samalle E-3 alueelle voidaan myöntää
aurinkoenergian hyödyntämiseen tarkoitetuille laitteille rakennuslupa pelkästään tämän osayleiskaavan
merkinnän ja määräyksien perusteella.
b) Kaavan sk 14. —merkintä tälle alueelle on keinotekoinen ja alkuperäisille kiinteistöille
epäoikeudenmukainen. Ympärillä joka puolella on jo nyt uusia nykyajan taloja. Orioninkatu
risteyksineen on tuhonnut vanhan maalaismaiseman. Orioninkadun varteen on kaavoitettu
Ruoholammen asemakaavoissa kauppa ja kerrostaloja sekä Märkälän notkoon ja rinteeseen ylös asti
pientaloja sekä rivitaloja. Orioninkadun reunaan tulee rakentaa asemakaavamääräysten mukaan
yhtenäinen vähintään 2,5 metrin korkuinen pihaa suojaava melueste talousrakennuksista tai aidasta.
Orioninkatu ja nämä uudisrakennukset meluesteineen hajottavat entisen taloryhmän ja hallitsevat
miljöötä tulevaisuudessa. On ristiriitaista, että kaavan mahdollisen sk 14 -alueen suunnitelmista on
pyydettävä museoviranomaisen lausunto. Kuitenkin näköyhteyden päähän on suunniteltu jo aiemmin
mainittu E-3 erityisalue, johon voidaan sijoittaa hyvin nykyaikaista tekniikkaa: aurinkoenergian
hyödyntämiseen tarkoitettuja laitteita.
c) Luo-3 69. –merkintä tulisi poistaa, koska alue on talousmetsää ja näin ollen merkintä on tarpeeton.
Luo-3 ja luo-5 67. –aluerajausta tulisi pienentää länsi-lounaasta. Alue on talousmetsää, jolla ei ole
tavattu liito-oravaa eikä muitakaan sellaisia luontoarvoja, joita voitaisiin pitää metsälain erityisen
tärkeinä elinympäristöinä. Metsätalous on merkittävä elinkeino, jonka harjoittamista ei tule
kohtuuttomasti
rajoittaa.
Metsätalouden
kestävä
harjoittaminen
perustuu
metsälakiin.
Metsäsertifioinnin kriteeristö, johon olemme sitoutuneet, säätää asioita. Mikäli yleiskaavalla rajoitetaan
metsien talouskäyttöä, seuraa siitä korvausvelvollisuus kaavan laatijan taholta haitan kärsijöille.
d) Maankäyttö ja rakennuslain mukaan kansallinen kaupunkipuisto kuuluu kaupunkimaiseen
ympäristöön. Siihen osoitetaan ensisijaisesti kunnan, valtion tai muun julkisyhteisön omistuksessa
olevia alueita. Emme anna suostumusta kansalliselle kaupunkipuistolle tilallamme. Kansallinen
kaupunkipuisto pitää rajata pois tältä kaavassa maa- ja metsätalousvaltaiselta alueelta.
Vastine:
a) Pitkäkallion ja Lintulan kiinteistöt 3:64/3 ja 3:57 muodostavat maatilan talouskeskuksen alueen,
joka sijoittuu yleiskaavaehdotuksen mukaiselle AP-alueelle. AP-merkinnällä osoitetaan asumisen
käyttöön varattavat alueet, joiden asuinkerrosalasta pääosa sijoittuu pientaloihin (eikä kerrostaloihin,
vrt. AK). Kaavamerkintä ei ole ristiriidassa alueen nykyisen käyttötarkoituksen kanssa. Maatilan
talouskeskuksen ympäristö on kehittynyt pientaloalueena.
Yleiskaavamerkinnällä (kuten AP) osoitetaan alueen pääkäyttötarkoitus, joka voi pitää sisällään
pääkäyttötarkoituksen ohella myös muuta maankäyttöä. Merkintä voi sisältää esimerkiksi asumiselle
tarpeellisia julkisia ja yksityisiä palveluja, alueen sisäisiä liikenneväyliä, pysäköintialueita, alueen
asukkaita palvelevia virkistys- ja puistoalueita sekä yhdyskuntateknisen huollon alueita – tai maatilan
talouskeskuksen, kuten tässä tapauksessa. Yleiskaavan ohjaus on asemakaavaa yleispiirteisempää ja
voi sisältää paljonkin joustavuutta asemakaavoituksen ja toteutuksen suhteen. Tarkemmin
maankäytöstä tullaan päättämään alueen asemakaavoituksen yhteydessä.
Lähellä sijaitseva E-3 -alue on kaupungin maanläjitysalue, jota voidaan hyödyntää myös sijoittamalla
sinne aurinkoenergian tuotantoa palvelevia rakenteita ja laitteita. Alueelle ei ole tarkoitus sijoittaa
aurinkoenergian hyödyntämistä palvelevien rakenteiden ja laitteiden lisäksi muuta rakentamista.
b) Sk-merkintä (sk-14) perustuu yleiskaavan yhteydessä laadittuun kulttuuriympäristöselvitykseen.

Selvityksessä kohteet ja rakennetun kulttuuriympäristön on jaettu valtakunnallisesti arvokkaisiin,
maakunnallisesti, arvokkaisiin, paikallisesti arvokkaisiin ja muihin kohteisiin. Kohteet on arvotettu
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käyttämällä jaottelua: 1) Historiallinen arvo (lyhenne H), 2) Rakennushistoriallinen arvo (R) ja 3)
Ympäristöllinen eli kaupunkikuvallinen arvo (K). Kohteiden arvottaminen on suoritettu yhteistyössä
Etelä-Karjalan museon kanssa.
Märkälän kohteesta (sk-14) todetaan seuraavaa:
14. Märkälä
Märkälän taloryhmään kuuluu useita Rutolan kylän vanhoja tilakeskuksia, joista isossajaossa vuonna
1843 muodostettuja ovat Märkälän (nro 2) ja Leinon perintötalo (nro 3). Taloryhmän ydinosa käsittää
neljä ennen viime sotia rakennettua taloa pihapiireineen, lisäksi alueen pohjoisosassa on muutamia
viime vuosikymmeninä rakennettuja omakotitaloja. Merenlahdentien vanha linjaus mutkitteli vielä
1950-luvulla Leinon ja Märkälän talojen pihapiirien läpi. Vaikka nykyinen mäen poikki suoraan kulkeva
tielinjaus pirstookin aluetta, muodostaa taloryhmä edelleen hyvin säilyneen ja miljööltään miellyttävän
kokonaisuuden. Arvot R, K.
·
·
·
·

(Vanha-)Märkälä. Vanha pihapiiri aitta- ja talousrakennuksineen. Noin vuodelta 1900 oleva
asuinrakennus, jota on remontoitu useaan otteeseen, mm. ikkunat on uusittu.
Mäkiaho. Merenlahdentien pohjoispuolella keskellä kylää mäen nyppylällä sijaitseva
tilakokonaisuus. Asuinrakennus vuodelta 1938. Lohkottu vuonna 1938 Vanha-Märkälästä.
Lintula (Leino). Merenlahdentien eteläpuolella sijaitseva Haimilan talon viereinen pihapiiri.
Vuonna 1906 valmistunut päärakennus on muutettu 1980-luvulla.
Haimila. Märkälän kylämaisemaan kuuluva pihapiiri Merenlahdentien eteläpuolella. Hyvin
säilynyt päärakennus 1900-luvun alusta.

Kulttuuriympäristömerkintä
tilakeskuksen
kohdalla
tulee
ottaa
huomioon
aluetta
asemakaavoitettaessa. Merkintä ei ole ristiriidassa alueen nykyisen käytön kanssa eikä estä maatilan
käyttöä. Päinvastoin merkintä tukee vielä toiminnassa olevien talouskeskusten ja niiden vanhan
rakennuskannan kytköstä maaseutuelinkeinoihin sekä sitä kautta alueen ominaispiirteiden ja
omaleimaisuuden säilyttämiseen.
Koko kaava-aluetta koskevissa yleisissä määräyksissä todetaan tarve eheyttää (yhdenmukaistaa ja
yhtenäistää) kaupunki-, taajama- ja kyläkuvaa, jotta ei syntyisi hajanaisia pientaloalueita, pirstaleisia
luonnonalueita, heikkoja keskuksia tai muita alueita, joilla ei ole selkeää omaa identiteettiä ja roolia
osana kokonaisuutta.

c) Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät alueet (luo) on perusteltua osoittaa
kaavakartalla, koska yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon mm. luonnonarvojen vaaliminen
(MRL 39 §, yleiskaavan sisältövaatimukset).
Yleiskaavoitus ohjaa yhdyskuntarakenteen kehittymistä ja eri toimintojen yhteensovittamista. Sen
yhteydessä joudutaan punnitsemaan keskenään ja sopeuttamaan toisiinsa erilaisia yhteiskunnallisia ja
ympäristöllisiä arvoja ja tavoitteita. Esimerkiksi luo-alueet saattavat osaltaan perustella tiettyjen
aluevarauksien rajauksia tai määräyksiä, joita aluevarauksiin liittyy juuri tästä erilaisten toimintojen ja
intressien yhteensovittamisen näkökulmasta.
Metsätalouden ympäristötukea voidaan myöntää, kun metsän hoito- tai käyttötoimenpiteissä otetaan
monimuotoisuus huomioon metsälaissa säädettyä laajemmin. Ympäristötuki on tarkoitettu
ensisijaisesti metsälain 10 §:ssä tarkoitettujen erityisen tärkeiden elinympäristöjen ominaispiirteiden
säilyttämiseen. Käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa ympäristötukea voidaan käyttää myös
muihin kohteisiin. Tukea myönnetään vain yksityiselle metsänomistajalle.
Tehtäessä ympäristötukisopimusta metsälain elinympäristökohteesta, on usein ekologisesti
tarkoituksenmukaista laajentaa alueen rajausta ympäröiviin METSO I-II luokan kohteisiin.
Myös metsälain elinympäristön hoito- ja kunnostustoimenpiteitä voidaan rahoittaa ympäristötuesta
silloin, kun kunnostus on puustoisen elinympäristön monimuotoisuuden kannalta välttämätöntä.
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Korvauksista luonnonsuojelulain 53 §:ssä sanotaan:
Jos 29 tai 47 §:n nojalla tehdystä päätöksestä tai 49 §:n 1 momentissa säädetystä kiellosta
aiheutuu kiinteistön omistajalle tai erityisen oikeuden haltijalle merkityksellistä haittaa,
hänellä on oikeus saada valtiolta siitä täysi korvaus. Korvausvelvollisuus ei synny ennen kuin
omistaja on 31 §:n, 48 §:n 2 momentin tai 49 §:n 3 momentin nojalla hakenut lupaa poiketa
kiellosta ja hakemus on hylätty. Jos on ilmeistä, ettei luvan myöntämiselle ole edellytyksiä,
toimitus korvauksen määräämiseksi voidaan panna vireille ilman luvan hakemista.
(24.6.2004/553)
…Jos 49 §:n 1 momentissa säädetystä kiellosta aiheutuvan merkityksellisen haitan
pysyvyyttä ei voida luotettavasti ennalta arvioida, voidaan korvaus määrätä lajista riippuen
enintään kymmeneksi vuodeksi. Tämän jälkeen korvaus tulee määrätä pysyvästä haitasta,
jos on todennäköistä, että lisääntymis- tai levähdyspaikka on pysyvä. (24.6.2004/553)
Tuo 49 § koskee mm. luontodirektiivin liitteen IV, kuten liito-oravan lisääntymis- ja
levähdyspaikkojen hävittämis- ja heikentämiskieltoa.
Oikeutta korvaukseen ei kuitenkaan ole silloin, kun haitta aiheutuu:
1) vesilaissa (587/2011) tarkoitetun luvan epäämisestä;
2) ympäristönsuojelulaissa (527/2014) tarkoitetun luvan epäämisestä;
3)
kaivoslaissa
(621/2011)
tarkoitettua
malminetsintälupaa,
kaivoslupaa
tai
kullanhuuhdontalupaa koskevan asian ratkaisemisesta;
4) kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetussa laissa tarkoitetun
lunastusluvan epäämisestä; taikka
5) valtiolle, kunnalle tai kuntayhtymälle.
Oikeuden päätöksiä on esim. korvauksista silloin, kun maanomistaja ei ole saanut hakkuulupaa
metsään, joka on liito-oravan asuttama, ja on todettu, että tämä on menettänyt metsäalueesta
saatavat tulot esim. useammaksi vuodeksi.
Yleiskaavaan on sisällytetty tarpeelliset määräykset yleiskaavan tarkoitus ja tehtävä huomioon ottaen
sekä pyritty huomioimaan määräysten kohtuullisuus maanomistajalle.
d) Kansallisen kaupunkipuiston intressialue tarkoittaa aluetta, jonka sisällä kaupunki tutkii mahdollisen
kansallisen kaupunkipuiston tarkempaa rajausta ja kriteereitä kansallisen kaupunkipuiston hakemista
(haetaan ympäristöministeriöltä) ja perustamista varten.
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9. Yksityishenkilö 2C
Tilalle on tarve yhdelle uudelle ympärivuotiseen asumiseen tarkoitetulle rakennuspaikalle olemassa
olevan lisäksi.
Vastine:
AP-1 määräyksen mukaan uuden rakennuspaikan tulee olla pinta-alaltaan vähintään 5000 m 2. Osa
tilasta sijoittuu valtatien melualueelle, johon ei voida osoittaa asumista. Tilan melualueen ulkopuolelle
jäävällä osalla on jo yksi rakennuspaikka ja sen pinta-ala on noin 4000 m 2. Näin ollen
rakennuspaikkavaatimus ei täyty.
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10. Yksityishenkilö 3C
Skinnarilan venevalkaman yksityistä pysäköintialuetta ei ole merkitty. Alue pyydetään joko
merkitsemään asianmukaisella liikennemerkillä tai lupaa kalastusosakaskunnalle asentaa ko. merkki.
Vastine:
Merkitään tiedoksi.
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Hei,
ohessa Tornator Oy:n lausunto koskien Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaavan 2030 Läntisen osa-alueen
korjattua osayleiskaavaehdotusta.
Marjo Saukkonen
Yleiskaava-arkkitehti
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HORISONTTI
Lähettäjä: Haakana, Tuomo [mailto:tuomo.haakana@tornator.fi]
Lähetetty: 15. tammikuuta 2019 12:24
Vastaanottaja: Saukkonen Marjo <Marjo.Saukkonen@lappeenranta.fi>
Aihe: VS: Lausuntopyyntö

Hei.
Lausuntona jätettyyn pyyntöön Tornator Oyj lausuu seuraavaa:
Lappeenrannan kehityksen kannalta on harmillista, että mahdollisia, jo tutkittuja soveliaita kiviainespaikkoja
pienennetään sangen pienialaisten luo- kohteiden ja Salpalinjan rakenteiden takia.
Salpalinjan rakenteet eivät ole esim. muinaismuistolain perusteella automaattisesti suojeltuja, vaikka ne ovatkin
sisällytetty muinaisjäännösrekisteriin. Ymmärtääksemme valtionhallinto (Museovirasto?) on inventoinut Salpalinjan
huippukohteet, joista ilmeisesti tullaan maanomistajien kanssa suojelusopimuksia. Kyseisellä alueella olevat
rakennelmat eivät tietojemme mukaan kuulu näiden "huippukohteiden" joukkoon. Salpalinjan rakenteita
Lappeenrannan alueella on riittävästi sellaisilla alueilla, että niiden historiallinen merkittävyys tulee esiin.
Puolustuksellista merkitystä rakennelmilla ei enää ole ja valtio on käynnistänyt toimitukset viimeistenkin
oikeuksiensa pidättämisen ko. laitteisiin Suomessa.
Katsomme, että kyseinen EO alue tulisi säilyttää aiemmassa laajuudessaan, mutta jos rajausta pienennetään, tulee
alueella turvata nykyisen, voimassa olevan ottamisluvan mukaisella alueella ottamistoiminta kaikilta osin,
kaavarajauksesta huolimatta.

Tuomo Haakana

Maa n käyttöasia ntu ntija
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VALTAKIRJA
Valtuutettu:

Maankäyttöasiantuntija Tuomo Haakana tai valtuuttamansa. Edelleenvaltuutus ei kuitenkaan koske kohtien
1. ja 2. mukaisia toimenpiteitä, eikä kohdan 5. osalta sopimusten allekirjoittamista.

Valtuudet:
1.

Valtuutetaan tekemään seuraavia käyttöoikeus- ja rasitesopimuksia sekä antamaan lupia:
•
Sähkö-. puhelin- ja tietoliikennelinjat, sekä niihin liittyvät rakenteet ja laitteet
•
Vesijohto- ja viemärilinjat sekä niihin liittyvät rakenteet ja laitteet
•
Ulkoilu-, retkeily- ja moottorikelkkareltit ja niihin liittyvät rakenteet
•
Maastoliikennelain mukaiset luvat
•
Käyttöoikeus- ja tapahtumaluvat
•
Uimaranta- ja venevalkama-alueet ja venepaikat
•
Tie- ja kulkuoikeudet ja niiden vaatimat rakenteet
•
Metsästys- ja kalastusvuokrasopimukset ja niihin liittyvät rakenteet

2.

Valtuutetaan tekemään seuraavia toistaiseksi voimassa olevia tai enintään 10 vuoden mittaisia määräaikaisia,
vuosivuokraltaan enintään 5.000 € suuruisia maanvuokrasopimuksia:
•
Pellonvuokrasopimukset
•
Maanvuokralain 5 luvun (Muu maanvuokra) mukaiset maanvuokrasopimukset

3.

Valtuutetaan hakemaan ja edustamaan yhtiötä seuraavien lakien mukaisissa lupa-asioissa ja toimituksissa ja niihin
liittyvissä valitustuomioistuinten käsittelyissä sekä laatimaan valituksia, lausuntoja ja vastineita eri käsittelyvaiheissa:
•
Kiinteistönmuodostamislaki
•
Maankäyttö- ja rakennuslaki
•
Laki yksityisistä teistä
•
Maantielaki
•
Lunastuslaki
•
Vesilaki
•
Kaivoslaki
•
Maastoliikennelaki
•
Ulkoilulaki
•
Ratalaki

4.

Valtuutetaan edustamaan yhtiötä tie-, osakas- ja vesiosuuskuntien kokouksissa.

5.

Valtuutetaan allekirjoittamaan maa-, kivi- ja turveainesten myyntiin liittyviä arvoltaan enintään 50.000 €:n suuruisia
sopimuksia sekä edustamaan yhtiötä maa-aines- ja ympäristölupa-asioissa sekä allekirjoittamaan niitä koskevia
hakemuksia, valitusasiakirjoja, lausuntoja ja vastineita.

6.

Valtuutetaan laatimaan ja allekirjoittamaan kaavoitukseen sekä rakennus- ja maisematyölupakäsittelyihin liittyviä
hakemuksia, lausuntoja. muistutuksia, valitusasiakirjoja sekä niiden vastineita.

7.

Valtuutetaan edustamaan yhtiötämme yhteismetsien kokouksissa.

Valtuutuksen volmassaolo:

1.1.2019 - 31.12.2019

Päiväys:

Vantaalla 19. joulukuuta 2018

Valtuuttaja:

TORNATOR OYJ

c~

Sixten Sunabacka

Tornator OyJ
Napinkuja 3 C
55100 IMATRA, Finland
Kotipaikka: Imatra
V-tunnus: 0162607.a
http://www.tornator.fl
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1. Tornator Oy (lausunto toimitettu sähköpostitse 15.1.2019)
Lausuntona jätettyyn pyyntöön Tornator Oyj lausuu seuraavaa:
Lappeenrannan kehityksen kannalta on harmillista, että mahdollisia, jo tutkittuja
soveliaita kiviainespaikkoja pienennetään sangen pienialaisten luo- kohteiden ja
Salpalinjan rakenteiden takia.
Salpalinjan rakenteet eivät ole esim. muinaismuistolain perusteella automaattisesti
suojeltuja, vaikka ne ovatkin sisällytetty muinaisjäännösrekisteriin. Ymmärtääksemme
valtionhallinto (Museovirasto?) on inventoinut Salpalinjan huippukohteet, joista
ilmeisesti tullaan maanomistajien kanssa suojelusopimuksia. Kyseisellä alueella olevat
rakennelmat eivät tietojemme mukaan kuulu näiden ”huippukohteiden” joukkoon.
Salpalinjan rakenteita Lappeenrannan alueella on riittävästi sellaisilla alueilla, että
niiden historiallinen merkittävyys tulee esiin. Puolustuksellista merkitystä rakennelmilla
ei enää ole ja valtio on käynnistänyt toimitukset viimeistenkin oikeuksiensa
pidättämisen ko. laitteisiin Suomessa.
Katsomme, että kyseinen EO alue tulisi säilyttää aiemmassa laajuudessaan, mutta jos
rajausta pienennetään, tulee alueella turvata nykyisen, voimassa olevan ottamisluvan
mukaisella alueella ottamistoiminta kaikilta osin, kaavarajauksesta huolimatta.
Vastine:

Kaakkois-Suomen ELY-keskus kiinnitti lausunnossaan 27.9.2018 huomiota siihen, että
30.8.–1.10.2018 nähtävillä olleessa Läntisen osa-alueen osayleiskaavaehdotuksessa
osoitettu maa-ainesten ottoalue (EO) on ristiriidassa luonnon monimuotoisuuden
kannalta erityisen tärkeän alueen (luo-3, kohde 85) ja Salpa-asemaan kuuluvan
suojelualueen (s-1) kanssa. Lausunnon pohjalta tarkistettiin EO-alueen rajaus
korjattuun osayleiskaavaehdotukseen.
Lappeenrannan seudun ympäristötoimen mukaan alueella on voimassa maa-aineslupa,
jonka mukainen ottamisalue on laajempi kuin korjatussa osayleiskaavassa osoitettu EOalue. Osayleiskaavan suppeampi EO-rajaus ei estä voimassa olevan ottoluvan mukaista
maa-aineksenottoa eli toimija voi ottaa nykyisen ottoluvan mukaisesti. Vasta sitten,
kun lupa umpeutuu ja jos haetaan uutta lupaa, lupaharkinnassa huomioidaan voimassa
oleva osayleiskaava.
Osayleiskaava ei ohita voimassa olevaa maa-aineslupaa, joten alueen nykyinen,
voimassa olevan ottamisluvan mukainen ottamistoiminta on turvattu kaikilta osin,
kaavarajauksesta huolimatta, kuten Tornator Oy on lausunnossaan esittänyt.
Korjattu osayleiskaavaehdotus säilytetään ennallaan EO-alueen osalta.
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2. Yksityishenkilö (palaute annettu sähköpostitse 15.1.2019)
Kun kyse on vain merkintätavan muuttamisesta (yksityinen pysyvästi suojeltu
luonnonsuojelualue, joka oli kaavaehdotuksessa merkitty luo-5-alueeksi, muutettiin
korjattuun kaavaehdotukseen SL-alueeksi), ei minulla tietenkään ole mitään sitä
vastaan.
Vastine:

Merkitään tiedoksi.
Korjattu osayleiskaavaehdotus säilytetään ennallaan SL-alueen osalta.
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Viranomaisneuvottelun muistio, 11.4.2017
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Viranomaisneuvottelun muistio, 9.11.2018
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