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OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.2.2018, päivitetty 5.11.2021, 2.2.2022
SAMMONTALON ASEMAKAAVAN JA TONTTIJAON MUUTOS

SUUNNITTELUALUE
Asemakaavamuutos koskee niin sanottua Sammontaloa lähiympäristöineen Lappeenrannan Sammonlahden aluekeskuksessa. Suunnittelualue sijaitsee Sammonlahdenkadun, Skinnarilankadun ja Merenlahdentien välisellä alueella Sammonlahden kaupunginosassa. Etäisyys Lappeenrannan keskustaan
on noin viisi kilometriä. Pinta-alaltaan suunnittelualue on noin 12,9 hehtaaria. Suunnittelualueen sijainti
ja alustava aluerajaus on esitetty alla olevalla kartalla.

Kuva 1 Aluerajaus opaskartalla

SUUNNITTELUN TAUSTA JA TAVOITTEET
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Sammontaloksi nimetyn kokonaisuuden sekä siihen liittyvien liikenne- ja pysäköintijärjestelyjen toteuttaminen Sammonlahden keskustaan palveluverkkopäätösten mukaisesti. Alueelle suunnitellaan sujuvat ja turvalliset kulkuyhteydet, mahdollistetaan jalkapallokenttien säilyminen sekä huomioidaan alueella olemassa oleva puusto ja muu kasvillisuus.
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Kuva 2 Viistoilmakuva suunnittelualueelta kuvattuna lounaasta

KAAVAN VAIKUTUKSET
Kaavan toteuttamisella on vaikutuksia mm. alueen kaupunkikuvaan ja yhdyskuntatalouteen. Kaavan
toteuttamisen vaikutuksia arvioidaan kaavaprosessin aikana jäljempänä esitetyn jaottelun pohjalta. Osa
vaikutuksista ulottuu varsinaista suunnittelualuetta laajemmalle. Vaikutusalue määritellään kunkin vaikutuksen kohdalla yksilöllisesti, sillä arvioitavat vaikutukset ovat luonteeltaan erilaisia.
Liikenteelliset
tukset

Ekologiset vaikutukset
• Maisema

vaiku-

Maa- ja kallioperä

•

Liikenneverkko

•

Kasvi- ja eläinlajit

•

•

Pinta- ja pohjavesi

•

Luonnon
suus

Liikennemäärät, liikenteen toimivuus ja liikenneturvallisuus

•

•

Luontokohteet

•

monimuotoi-

Taloudelliset vaikutukset
• Aluetaloudelliset vaikutukset
•

Infraverkon toteutuskustannukset

Kulttuuriset vaikutukset
• Yhdyskuntarakenne
•

Rakennukset ja rakenteet sekä yhdyskuntatekniset huollon verkostot

Liikennemelu

•

Kaupunkikuva

•

Joukkoliikenne ja kevyen liikenteen yhteydet

•

•

Pysäköinti

Rakennettu kulttuuriympäristö ja kiinteät muinaisjäännökset

•

Seudullisten suunnitelmien toteutuminen

Sosiaaliset vaikutukset
• Palvelujen saatavuus
•

Ihmisten
elinolot
elinympäristö

•

Lapsivaikutukset

•

Virkistysalueet ja virkistysyhteydet

ja

Valtakunnallisten
alueidenkäyttötavoitteiden
toteutuminen

Lisäksi selvitetään mahdollisten haittojen lieventämismahdollisuudet.
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OSALLISET
Suunnittelussa ovat osallisia ainakin seuraavat viranomaistahot ja sidosryhmät:
Viranomaiset
• Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja luonnonvarat
•

Etelä-Karjalan liitto

•

Etelä-Karjalan museo

•

Etelä-Karjalan pelastuslaitos

•

Etelä-Karjalan Sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote)

Lappeenrannan kaupunki
• Elinvoima ja kaupunkikehitys (maaomaisuuden hallinta, kadut ja ympäristö, rakennusvalvonta)
•

Hyvinvointi ja sivistyspalvelut

•

Lappeenrannan toimitilat Oy

•

Lappeenrannan Energiaverkot Oy

•

Lappeenrannan seudun ympäristötoimi (ympäristöterveys, ympäristönsuojelu)

•

Vanhusneuvosto

•

Vammaisneuvosto

•

Asukas- ja alueneuvosto

Alueen asukkaat, yrittäjät ja yhdistykset
•

Lappeenrannan länsialueen asukasyhdistys

Maanomistajat, vuokralaiset ja naapurit
• Lappeenrannan seurakuntayhtymä
•

Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy

•

Lappeenrannan seudun opiskelija-asuntosäätiö

•

Yksityiset maanomistajat

Muut
• Telia Finland Oyj
•

Elisa Oyj

•

mahdolliset muut osalliset

OSALLISTUMISEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN
Kaavoituksen vireille tulosta ilmoitetaan lehtikuulutuksella kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä
Etelä-Saimaassa.
Kaikista merkittävistä kuulemis- ja päätöksentekovaiheista ilmoitetaan kaupungin ilmoitustaululla sekä
Etelä-Saimaassa. Lähialueen asukkaita ja maanomistajia informoidaan henkilökohtaisilla kirjeillä asemakaavaluonnoksen nähtävillä olosta.
Kaava-aineistot pidetään nähtävillä Lappeenrannan kaupungintalolla asiakaspalvelu Winkissä osoitteessa Villimiehenkatu 1 (1. kerros) ja kaupungin internet-sivulla www.lappeenranta.fi > Rakentaminen
ja maankäyttö > nähtävillä olevat kaavat.
Mahdolliset luonnosvaiheessa annettavat mielipiteet ja ehdotusvaiheen muistutukset toimitetaan kirjallisina Lappeenrannan kaupungin kirjaamoon osoitteella PL 11, 53101 Lappeenranta tai kirjaamo@lappeenranta.fi.
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KAAVAPROSESSI
TYÖN KÄYNNISTÄMINEN
• Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) laatiminen (MRL 63 §).
• Osallistumis- ja arviointisuunnitelman asettaminen nähtäville ja kaavan vireille tulosta kuuluttaminen
19.2.2018.
• Alustavan asemakaavaluonnoksen esittelyt Teams -verkkosovelluksen välityksellä 7.6.2021 ja
20.9.2021
ASEMAKAAVALUONNOS
• Nähtävillä olo ja valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 §, MRA 30 §).
• Asemakaavaluonnoksen ja kaavan valmisteluaineiston asettaminen nähtäville. Lausunnot viranomaisilta ja kaupungin hallintokunnilta, 11.11.-2.12.2021.
o Osallisilla on mahdollisuus antaa kirjallinen mielipide kaavaluonnoksesta.
o Asukastilaisuus asemakaavaluonnoksesta 18.11.2021
• Asemakaavaluonnoksen tarkistaminen saadun palautteen pohjalta. Kaavanlaatijan vastineet annettuihin mielipiteisiin ja lausuntoihin.
ASEMAKAAVAEHDOTUS
• Kaavaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville (MRA 27 §)
• Kaupunkikehityslautakunnan ja kaupunginhallituksen käsittelyt. Kaupunginhallitus asettaa kaavaehdotuksen nähtäville 30 päiväksi (MRA 27 §). Nähtäville asettamisesta tiedotetaan lehtikuulutuksella.
• Tarvittaessa lausunnot viranomaisilta (MRA 28 §). Tarvittaessa viranomaisneuvottelu (MRA 26 §)
lausuntojen saavuttua.
• Asukastilaisuus.
o Osallisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus kaavaehdotuksesta.
o Kaavanlaatijan vastineet mahdollisiin muistutuksiin ja lausuntoihin.
• Asemakaavaehdotuksen mahdollinen tarkistaminen ja kaavaehdotuksen asettaminen tarvittaessa
uudelleen nähtäville tai niiden kuuleminen erikseen, joita muutokset koskevat (MRA 32 §).
KAAVAN HYVÄKSYMINEN
Kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsittelyt (MRL 52 §). Tiedottaminen hyväksymispäätöksestä (MRL 67 §).
MUUTOKSENHAKU KAAVAN HYVÄKSYMISESTÄ
• Kaupunginvaltuustonpäätöksestä voi valittaa Itä-Suomen Hallinto-oikeuteen (MRL 188 §) ja edelleen
Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos Korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.
KAAVAN LAATIJAN YHTEYSTIEDOT
Kaavasuunnittelija Niina Seppäläinen puh. 040 668 4499
Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662
Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä puh. 040 653 0745
Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
OAS:a voidaan suunnittelun kuluessa tarvittaessa muuttaa ja täydentää
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Liite osallisista, joita on kuultu kirjeitse tai sähköpostitse
SAMMONTALON ASEMAKAAVAN JA TONTTIJAON MUUTOS

Maanomistuskartta. Karttaan on merkitty tumman sinisellä asemakaavamuutosalue. Punaisella rajauksella on merkitty naapurikiinteistöt, joita on kuultu kirjeitse tai sähköpostilla. Vihreällä merkityt alueet omistaa Lappeenrannan kaupunki.

MIELIPITEET:
Kartta kiinteistöistä, joiden maanomistajia on kuultu kirjeitse tai sähköpostitse:
Asemakaava-alue
Lappeenrannan kaupunki
Naapurikiinteistöt

Sammontalon asemakaavan ja tonttijaon muutos

2 (2)
LAUSUNNOT:
•

•
•
•
•
•

•
•
•

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja luonnonvarat
Etelä-Karjalan liitto
Etelä-Karjalan museo
Etelä-Karjalan pelastuslaitos
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri
Elinvoima ja kaupunkikehitys
o maaomaisuuden hallinta
o kadut ja ympäristö
o rakennusvalvonta
Hyvinvointi ja sivistyspalvelut
Lappeenrannan toimitilat Oy
Lappeenrannan Energiaverkot Oy

Sammontalon asemakaavan ja tonttijaon muutos

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lappeenrannan seudun ympäristötoimi (ympäristöterveys, ympäristönsuojelu)
Vanhusneuvosto
Vammaisneuvosto
Asukas- ja alueneuvosto
Lappeenrannan länsialueen asukasyhdistys
Lappeenrannan seurakuntayhtymä
Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy
Lappeenrannan seudun opiskelijaasuntosäätiö
Telia Finland Oyj
Elisa Oyj
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KAAVANLAATIJAN
VASTINEET
2.2.2022

Liite 2c
Dnro:
LPR/1651//10.02.03.00/2019

SAMMONTALON ASEMAKAAVAMUUTOS
LYHENNELMÄT MRA 30 §:N KUULEMISESSA SAADUISTA LAUSUNNOISTA JA MIELIPITEESTÄ SEKÄ KAAVANLAATIJAN VASTINEET NIIHIN
Asemakaavaluonnos on pidetty nähtävillä 11.11.-2.12.2021
LAUSUNNOT:
1. Kaakkois-Suomen ELY-keskus (2.12.2021)
a) Asemakaavan muutoksessa on liito-oravan elinympäristö ja kulkuyhteys on otettu asianmukaisesti huomioon. VL-6 alueelle merkityn kevyen liikenteen väylän ja hulevesikosteikon toteuttamisen yhteydessä tulee varmistaa, että liito-oravan lisääntymis- tai
levähdyspaikkoina käyttämiä puita tai kulkuyhteyden säilymisen kannalta tärkeitä puita
ei kaadeta. Kevyenliikenteenväylän ja hulevesikosteikon rakentaminen vaatii mahdollisesti lisäselvityksiä, suunnittelua ja huolellisuutta rakentamisen yhteydessä.
b) Pohjavesiasiat on huomioitu kaavamuutoksessa hyvin. Kaavaselostuksessa on kuitenkin virhe: kappaleessa 3.1.6.1 Pohjavesi (sivu 29) ja kappaleessa 6.1.4 Vaikutukset
pinta- ja pohjavesiin (sivu 60) että kaava-alueen eteläosa on pohjavesialuetta ja pohjoisosa pohjaveden muodostumisaluetta. Todellisuudessa tämä menee toisin päin.
c) Sammonlahden keskusta on rakentunut 1980 ja 1990-lukujen aikana. Arkkitehtuuriltaan ne muodostavat yhtenäisen, postmodernistisen kokonaisuuden. Kaavaselostuksessa todetaan, että rakennuksissa on havaittavissa eriasteisia rakenne- ja kosteusongelmia. Näiden lisäksi tilojen käytölle asetetut tavoitteet eivät hyväkuntoisissakaan
rakennuksissa täyty. Asemakaavamuutoksen tavoitteena oleva Sammontalon rakentaminen merkitsee nykyisten rakennusten (Sammonlahden koulu, päiväkoti ja liikuntahalli) purkamista.
Kaakkois-Suomen ELY-keskus pitää kunnianhimoisen modernin rakennuskannan kokonaisuuden häviämistä valitettavana. Postmodernin arkkitehtuurin edustajiksi alueelle
ovat kuitenkin jäämässä liikekeskus Sammontori sekä Sammonlahden kirkko. Asemakaavaratkaisun perustana on Sammontalosta käydyn arkkitehtuurikilpailun voittajaehdotus. Toivottavaa on, että myös toteutussuunnitelma edustaisi korkeatasoista arkkitehtuuria ja näin täydentäisi laadukkaasti Sammonlahden keskustaa.
d) Asemakaavan muutos on ansiokkaasti laadittu. Erityisesti alueen kulttuuriympäristöarvoja on tutkittu tarkoin. Asemakaavan muutos toteuttaa valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita ja MRL:n mukaiset asemakaavan sisältövaatimukset toteutuvat hyvin. Valmisteluaineisto muodostaa hyvän pohjan asemakaavamuutoksen jatkotyöstöön.
Vastine:
a) VL-6–kaavamääräyksellä on turvattu liito-oravien kulkuyhteyksien ja liito-oravan kannalta riittävän puuston säilyminen alueella. Kaavamääräykset tulee ottaa huomioon
hulevesialtaan ja kevyen liikenteen reittien toteutussuunnittelussa.
b) Kaavaselostusta on korjattu esitetyn mukaisesti.
c) Kaavan yleismääräyksissä on määrätty uudisrakennuksen julkisivun materiaalien ja
värien tulee olla ympäristöön sopivia. Rakennuksen julkisivuissa tulee käyttää kaupunkikuvallisesti korkeatasoisia ja laadukkaita materiaaleja. YO-korttelialueella rakennuksen pääjulkisivumateriaalina tulee olla punatiili. Rakennussuunnittelussa tulee huomi-
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oida rakennusten ekologisuus ja energiatehokkuus sekä kestävän kehityksen mukaiset arvot. Lisäksi on määrätty, että aluetta koskevista rakennus- ja toimenpideluvista
on pyydettävä Etelä-Karjalan museon ja kaupunkikuvatyöryhmän lausunto.
d) OK.
2. Etelä-Karjalan liitto (18.11.2021)
a) Kaavaratkaisu parantaa laatukäytävän (lk) suunnittelumääräyksen mukaisesti liikenneturvallisuutta. Kaavaratkaisu turvaa kaupunkirakenteen kehittämisen kohdealueen (kk)
suunnittelumääräyksen mukaisesti riittävät lähivirkistysalueet. Kaavaratkaisu edistää
laatukäytävään kuuluvan aluekeskuksen (cl) kehittämistä. Kaavaratkaisu tukee taajamatoimintojen alueen (A) suunnittelumääräyksen mukaisesti olemassa olevan infran
hyödyntämistä.
b) Arkkitehtuurikilpailu, johon kaavaratkaisu perustuu, on ollut onnistunut ja uudisrakentamisen mahdollistava kaavaratkaisu soveltuu hyvin kaupunkikuvaan. Kaavassa on huomioitu erityisesti eri liikennemuotojen toimivuus ja turvallisuus.
c) Kaavaluonnoksen esittelyvideo on erittäin havainnollinen. Etelä-Karjalan liitto toivoo,
että jatkossa myös muista merkittävistä kaavoista tehtäisiin esittelyvideoita osallisia
varten.
d) Etelä-Karjalan liitolla ei ole huomautettavaa kaavaluonnoksesta.
Vastine:
a) OK.
b) OK.
c) Asemakaavojen verkkosovelluksen välityksellä järjestetyistä asukastilaisuuksista on
videotallenteet kaavojen omilla internetsivuilla. Toimintatapaa voidaan harkita jatkettavan myös sellaisten kaavojen osalta, joissa tilaisuudet järjestetään lähitapaamisina.
d) OK.
3. Etelä-Karjalan museo (3.12.2021)
Arkeologinen kulttuuriperintö
Museon tietojen mukaan suunnittelualueelta ei tunneta kiinteitä muinaisjäännöksiä tai
muuta arkeologista kulttuuriperintöä. Alue on pääosin rakennettua kaupunkiympäristöä
pientä eteläosan metsäkaistaletta lukuun ottamatta. Saimaan muinaisrannoilla sijaitsevien pyyntikulttuurin kohteiden osalta suunnittelualue sijaitsee liian korkealla (yli 95 m
mpy). 1900-luvun alkupuolen ilmakuvien ja 1800-luvun karttojen perusteella alue on
ollut isojaon jälkeen Kourulan kylän metsää, olettavasti aiemmin kaskimaata, jolla ei
ole sijainnut asutusta ennen nykyistä rakennuskantaa.
Laserkeilausaineiston perusteella metsäalueella ei ole havaittavissa potentiaalisia arkeologisia kohteita. Museolla ei ole huomautettavaa suunnitelmasta arkeologisen kulttuuriperinnön osalta.
Vastine: OK.

Selostuksen liite 2c Kaavanlaatijan vastineet
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Rakennettu kulttuuriympäristö
a) Kaavamuutosalueella ei sijaitse valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittäviä rakennetun kulttuuriympäristön kohteita. Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaavan 2030 läntisen osa-alueen maisema- ja kulttuuriympäristöselvityksessä Sammonlahden keskusta on arvioitu paikallisesti merkittäväksi rakennetun kulttuuriympäristön
alueeksi.
b) Päiväkotirakennus ja liikuntahalli eivät yksittäisinä rakennuksina omaa vahvoja rakennushistoriallisia arvoja, mutta aluekokonaisuuteen kuuluvina rakennuksina ne kytkeytyvät vahvasti kaavamuutosalueen 1980-luvun rakentamiseen. Sammonlahden alue
kuvaa aikakautensa suomalaista aluesuunnittelua, asemakaavoitusta, aluerakennetta
sekä rakennuskokonaisuutta.
c) Uudessa kaavassa uudisrakentamisen sijoittuu lähes entisille rakennuspaikoille. Uudisrakentaminen on alueen maiseman yleisilmeen säilyttävä punatiilinen, matala ja
avoin. Sekä Sammontori että Sammonlahden kirkko säilyvät alueen rakentamisen
maamerkkeinä. Sammonlahden kirkko on osoitettu yleiskaavassa suojeltavaksi rakennukseksi sr-1-merkinnällä.
d) Asemakaavamuutoksen lähtökohtana on ollut uudesta Sammontalosta käydyn arkkitehtuurikilpailun voittajaehdotus Valkoinen piha. Kaavaselostukseen liitettyjen havainnekuvien sekä kaavakartan mukaan uuden Sammontalon rakennusmassat sijoittuvat
lähes purettaviksi suunniteltujen rakennusten kohdille.
e) Museo pitää iältään nuoren postmodernin rakennuskannan purkamista valitettavana.
Alueelle arkkitehtonista rakennuskantaa edustavina Sammontorin ja Sammonlahden
kirkon lisäksi museo esittää harkittavaksi, että myös Sammonlahden koulurakennus
säilytettäisiin ja sisällytettäisiin uudisrakentamisen suunnitelmiin. Koulurakennuksen
korjaustarvetta ei ole todettu yhtä suuriksi kuin liikuntahallissa ja päiväkodissa.
Sammonlahden koulun on todettu olevan harvinainen poikkeus, jolla on rakennushistoriallista arvoa arkkitehtuurinsa, ainutlaatuisuuden sekä alkuperäisyytensä vuoksi.
Koulurakennus toistaa Sammontorin ja Sammonlahden kirkon postmodernia pyöreää,
sylinterimäistä arkkitehtuuria. Uudisrakennuksen havainnekuvien sekä kaavakartan
mukaan uuden Sammontalon rakennusmassat sijoittuvat lähes purettaviksi suunniteltujen rakennusten kohdille.
Sammonlahden koulu olisi liitettävissä osaksi uutta rakennusmassaa, jolloin säilytetään enemmän Sammonlahden aluekeskuksen ominaispiirteitä. Sammonlahden koulun sisällyttämistä uuden Sammontalon suunnitelmiin tukee myös Lappeenrannan
kaupungin Green reality ajattelu. Tutkimuksissa on todettu, että korjattu rakennus on
vähäpäästöisempi vaihtoehto kuin uudisrakennus. Purkaa vai korjata? Hiilijalanjälkivaikutukset, elinkaarikustannukset ja ohjauskeinot (valtioneuvosto.fi)
1980-luvun Suomessa rakennettiin paljon kouluja, päiväkoteja ja liikuntahalleja. Koska
rakennusmassaa on paljon, puretaan rakennuksia huolettomasti ja nopeaan tahtiin.
Kuten rakennetun kulttuuriympäristön selvityksessä todetaan, on vaarana, että 1980luvun arkkitehtuurin aliarvostuksen myötä aikakauden aluearkkitehtuuri ja rakennukset
tuhoutuvat suurelta osin.
f) Etelä-Karjalan museo katsoo, että kaavaselostus on laadittu huolella ja kattavasti.
Kulttuuriympäristön selvitys on pyritty huomioimaan kaavan laadinnassa alueen peruspiirteet säilyttäen.
Suunnittelualueen olemassa oleva rakennuskanta on esitelty hyvin. Museolla ei ole
muuta huomautettavaa suunnitelmasta rakennetun kulttuuriympäristön osalta.
Vastine:
Selostuksen liite 2c Kaavanlaatijan vastineet
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a) -d) OK
e) Sammonlahden koulussa tekninen korjaustarve on pienempi, mutta rakennuksen
muoto, kerroskorkeudet ja oleva tilajako vastaavat vain välttävästi tavoitteita. Hankesuunnittelun ensimmäisessä vaiheessa selvitettiin olevan koulun korjaamista ja laajentamista. Se osoittautui kuitenkin karkeasti samanhintaiseksi kuin uudisrakentaminen.
Korjausvaihtoehdon huonompi toiminnallisuus ja tehottomampi tilankäyttö ja siten korkeammat ylläpitokustannukset puolsivat uudisrakentamiseen perustuvan vaihtoehdon
valintaa.
Sammonlahden koulun purkamisen myötä menetetään jossain määrin aluekeskuksen
kokonaisuuteen liittyviä kaupunkikuvallisia ja rakennetun kulttuuriympäristön arvoja.
Rakennuskannan uusiutuminen on kuitenkin perusteltua toiminnallisesti ja sen lähtökohtana ovat palveluverkkoselvityksen mukaiset toimitilojen kehittämistavoitteet. Purettavien rakennusten tilalle tuleva uudisrakennus edustaa korkeatasoista arkkitehtuuria Sammonlahden keskustan suunnittelussa alusta lähtien noudatettujen pyrkimysten
mukaisesti. Purettavat rakennukset edustavat laadukasta oman aikansa julkista rakentamista, mutta niihin ei liity niiden suhteellisen nuoren iän vuoksi historiallisesti tai
muuten erityisen painavia merkityssisältöjä. Rakennuskannan uusiutuminen säilyttää
Sammonlahden keskuksen perusrakenteen, mutta samalla täydentää ja rikastuttaa
sitä uudella, arkkitehtuuriltaan tätä päivää edustavalla rakentamisella. Uudisrakentamista on ohjattu kaavamääräyksillä suhteellisen tarkasti ja se on sovitettu Sammonlahden alueen olemassa olevaan rakennuskantaan erityisesti materiaalien osalta.
f) OK.
4. Maaomaisuuden hallinta (23.11.2021)
a) Hulevesien johtamiseen ja hallintaan sekä näiden tarvitsemiin tilavarauksiin tulee kiinnittää erityistä huomiota kaavamuutosalueella ja sen ulkopuolella.
Vastine:
a) Asemakaavan yleismääräyksissä olevaa hulevesien käsittelyyn liittyvää määräystä on
täydennetty: Rakennusluvan yhteydessä tulee esittää selvitys hulevesien hallinnasta
ja johtamisesta. Selvitys tulee laatia Lappeenrannan kaupungin hulevesien hallinnan
ohjelman periaatteiden mukaisesti. Hulevesiselvityksessä tulee erityisesti huomioida
hulevesien hallinta tulvatilanteessa.
Hulevesien hallintaan liittyviä ratkaisuja ja kaavamääräyksiä on kaavaehdotusvaiheessa täsmennetty yhteistyössä Kadut ja ympäristö -vastuualueen kanssa.
5. Rakennusvalvonta (2.12.2021)
Ei huomautettavaa.
6. Kadut ja ympäristö (1.12.2021)
a) Alueen hulevesien hallinta on tärkeää, sillä päällystetyn pinnan ja sitä kautta alueella
muodostuvien hulevesien määrä tulee rakentamisen myötä lisääntymään. Maaperä ei
ole imeyttämiseen soveltuvaa.
Hulevesien hallinnan osalta kaavan merkinnät ja määräykset ovat kohteeseen sopivia.
Määräyksissä tulisi lisäksi viitata hulevesien hallinnan ohjelmaan (”Hulevesien hallinta
toteutetaan Lappeenrannan hulevesien hallinnan ohjelman mukaisesti” tmv.).
b) Sammonlahden puiston ja VU-alueen väliin sekä urheilukenttien väliin on sijoitettu ohjeellinen avo-oja, joka johtaa kaavamerkinnän mukaan tontilla 14 sijaitsevalle hu-6-alueelle. Ojan purku tulee sijoittaa siten, että ojan kautta ei johdeta vesiä Sammontalon
tontille eikä hu-6-alueelle.
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c) Katualueille ja LP- sekä LPA-alueille tulee
jättää tilaa kasvillisuudelle ja puille, jotta
näiden alueiden hulevesiä on mahdollista
viivyttää ennen johtamista hulevesiviemäriin.
d) Saunakivenkadun varrella olevan LP-alueen ja kadun reunaan ehdotetaan varattavaksi 3 m istutettava-alueen osa puuriviä
varten. Samaa varausta ehdotetaan myös
Y-alueen reunaa.
e) Vastuualue esittää, että Saunakivenkadun
varrella oleva LP-alue muutetaan LPA-alueeksi. Pysäköintialue palvelee pääosin
kaavan YO- ja VU-alueiden käyttäjiä (mm. henkilökuntaa).
f) Hu-2-alueen sijainti tulee tarkistaa Sammonlahden hulevesien yleissuunnitelmasta v.
2020.
g) Alueen rakentamisvaiheessa maastoa muokataan paljon, joten työnaikaisten hulevesien hallinta on erittäin tärkeää. Rakentamisen aikaisesta hulevesien hallinnasta tulee
laatia suunnitelma Hulevesien hallinnan ohjelman kpl 12 sekä RT-kortin 89–11230
mukaisesti.
h) Metsässä menee jo olemassa oleva polkuverkosto, joten kenttien kaakkoisreunan [pitäisi olla lounaisreunan] pp-väylä ei ole tarpeellinen. Tässä väylän kohdalla myös korkeuseroa/luiska ja väylän toteutus olisi hankala. Olemassa olevaa polkuverkostoa voi
vahvistaa tarvittaessa.
i) Valaistu koulureitti VL-6 alueen läpi merkattava kaavaan-> ks. Heinäkadun yleissuunnitelma. Myös VL-6 alueella pp-väylän ja LP-alueen väliin enemmän etäisyyttä. Metsän läpi kulkeva valaistava raitti liittyy tähän väylään.
j) Ohjeellinen katsomorakenne metsän reunassa-> voiko olla toisella puolella kenttää tai
poistaa kokonaan kaavasta?
k) VP-K alueen pp merkintä tulisi poistaa. Puistossa on lasten leikkipaikka -> turvallisuusasiat huomioitava.
l) YO-korttelialueen osalta seuraavia huomioita:
•

Pyöräpaikkoja on varattu opetustiloja, kirjastoa ja nuorisotiloja varten 1 pp/ 20
kerrosneliötä. Pyöräliikenteen suunnitteluohjeessa (Väylä 18/2020) suositellaan
käyttämään seuraavaa mitoitusta: Koulut (peruskoulu ja lukio), muut oppilaitokset: 0,6 kpl/oppilas ja 0,4 kpl/työntekijä, 0,5 kpl/oppilas ja työntekijä.

•

Urheilu- ja liikuntapaikat, virkistysalueet, leikkipuistot: 0,6 kpl/päivittäinen kävijä
ja 0,4 kpl/katsoja, 2–4 kpl/10 vierailijaa

Virkistys- ja urheilualueiden pyöräpysäköintiä ei ole mainittu ollenkaan. Rakentamisvaiheessa
pyöräpysäköintien sijoitteluun, laatuun ja määrään tulee kiinnittää erityistä huomiota. Pyöräpysäköintien tulisi noudattaa Pyöräliikenteen suunnitteluohjetta (Väylä 18/2020).”
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Vastine:
a) Asemakaavan yleismääräyksissä olevaa hulevesien käsittelyyn liittyvää määräystä on
täydennetty: Rakennusluvan yhteydessä tulee esittää selvitys hulevesien hallinnasta ja
johtamisesta. Selvitys tulee laatia Lappeenrannan kaupungin hulevesien hallinnan ohjelman periaatteiden mukaisesti. Hulevesiselvityksessä tulee erityisesti huomioida hulevesien hallinta tulvatilanteessa.
b) Avo-ojan jatkeeksi YO-tontille on osoitettu johtovaraus, jolle voi sijoittaa putken niille
hulevesille, jotka tulevat YO-tontin ulkopuolelta, ja jotka johdetaan sellaisenaan tontin
läpi.
c) Katu- ja LP/LPA alueille on mahdollista sijoittaa puita ja muuta kasvillisuutta. Alueet on
myös mahdollista rakentaa vettäläpäiseviksi, vaikka kaavassa ei erikseen määrätä asiasta. Asia ratkaistaan katusuunnitelmissa ja pysäköintialueiden suunnitelmissa. Tämän vuoksi istutusalueita on merkitty katualueille lähinnä vain siellä, missä ne ovat tarpeen puskurivyöhykkeinä viereisen asutuksen suuntaan.
d) Saunakivenkadun varrella olevalle LPA-alueelle ei ole tarkoituksenmukaista esittää
tarkkaa istutettavan alueen varausta. Asia on kuitenkin huomioitu lisäämällä kaavaan
yleismääräys: LP- ja LPA-alueet tulee jäsennöidä puin ja istutuksin. Istutusalueiden tulee olla vähintään kolmen metrin levyisiä. Y-korttelialueelle on lisätty 3 metrin istutettava alueen osa tontin reunaan.
e) Saunakivenkadun varrella oleva LP-alue on muutettu LPA alueeksi.
f) Alueen sijainti on tarkistettu ja kaavakartta sekä havainnekuva on päivitetty sen mukaisesti.
g) Kaavan yleismääräyksiin on lisätty määräys ”Rakentamisen aikainen hulevesien hallinta tulee suunnitella ja toteuttaa Lappeenrannan kaupungin hulevesien hallinnan ohjelman periaatteiden mukaisesti.”
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h) Kyseinen kenttien lounaisreunan (lausunnossa virheellisesti kaakkoisreunan) pp-varaus on poistettu.
i) Reittejä on muokattu Heinäkadun yleissuunnitelman mukaisesti ja ne on muutettu sijainniltaan ohjeellisiksi.
j) Katsomon aluerajaus on ohjeellinen, eli sen sijainti ja koko voidaan määritellä myöhemmin.
k) Merkintä on muutettu ohjeelliseksi, jotta sen tarkka sijainti voidaan ratkaista tarkemman suunnittelun yhteydessä. Sujuva yhteys vinosti puistoalueen poikki on kuitenkin
tarpeellinen.
l) Kaavassa auto- ja pyöräpaikat on merkitty suhteessa rakennusoikeuteen. Jo annetut
määrät vastaavat likimain lausunnossa esitettyjä ja niitä on käytetty Lappeenrannan
muissa viime vuosien koulu- ja päiväkotikaavoissa. Lisäksi VU-alueelle on lisätty määräys pyörä- ja autopaikoista: 50 autopaikkaa ja 100 pyöräpaikkaa.
Kuvakommenttien vastineet:
Säilytettävä puurivi, mikä johtaa rakennuksen pääsisäänkäynnille. Tontin maanpintaa muokataan rakentamisen yhteydessä, joten puiden säilyminen on epätodennäköistä.
Istutettava alueen osa Suurlähteenraitin viereen. –Istutettava alueen osa on lisätty
asemakaavaehdotukseen kyseiseen kohtaan.
Alppiruusupuiston uusi sijainti? Alppiruusupuiston sijainti voidaan ratkaista myöhemmin ja kysyä esimerkiksi asukkailta ehdotuksia uudesta puiston sijainnista. Asemakaavassa ei ole tarkoituksenmukaista määrätä puistolle uutta paikkaa, kaava mahdollistaa
kuitenkin alppiruusujen sijoittamisen alueelle, esimerkiksi istutettaville alueen osille sekä
muilla rakentamattomille alueille.
7. Lappeenrannan seudun ympäristötoimi, Ympäristöterveys (26.11.2021)
Ei huomautettavaa.
8. Lappeenrannan seudun ympäristötoimi, Ympäristösuojelu (3.1.2022)
a) Liito-oravan elinympäristöä ei saa heikentää todetulla havaintoalueella ja havaintoalueen ympäristössä tulee säilyttää sekä aktiivisesti ylläpitää riittävän korkeaa puustoa
sopivien etäisyyksien päässä liikkumista varten.
b) Hulevesien pidättäminen tulee suunnitella niin, että puulajipuiston olemassaolo ei vaarannu esim. vettymisen takia tai pidätysalueen sijainnin johdosta.
c) Rakentaminen lisää Sammonlahden hulevesikosteikolle tulevaa vesimäärää. Kosteikon koko ei nykyiselläänkään ole riittävä vesien käsittelemiseksi. Ennen alueen rakentamisen toteuttamista tulee varmistaa, että Sammonlahden hulevesikosteikkoa on
laajennettu siten, että pystyy käsittelemään sinne johdettavan vesimäärän.
d) Pohjavesiluokka on muuttunut I-luokasta 1E- luokkaan eli Huhtiniemen pohjavesialueella on suoraan pohjavedestä riippuvaisia elinympäristöjä. Lisäksi kaavamuutoksen
yhteydessä tulee selvittää, onko asemakaavan muutosalueella pohjavedestä suoraan
riippuvaisia elinympäristöjä ja arvioida kaavamuutoksen vaikutukset suoraan pohjavedestä riippuvaiseen elinympäristöön.
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Vastine:
a) Kaavamääräyksellä (VL-6) on turvattu liito-oravien kulkuyhteyksien ja liito-oravan kannalta riittävän puuston säilyminen alueella. Kaavamääräykset tulee ottaa huomioon
VL-6-alueen ja kevyen liikenteen reittien toteutussuunnittelussa.
b) Puulajipuiston alue on osoitettu istutettavaksi alueen osaksi asemakaavassa, joten
kaava mahdollistaa sen säilyttämisen.
c) Sammontalon kaavan yhteydessä on laadittu hulevesiselvitys, joka on asemakaavaselostuksen liitteenä. Suunnittelualueen rakennukset liitetään Sammonlahden alueen
hulevesiverkkoon. Verkostokartan perusteella selvitysalueen hulevedet johdetaan
kahta runkolinjaa pitkin koilliseen Skinnarilankadun ali, josta ne viedään edelleen yhtä
runkolinjaa pitkin Sammonlahden kosteikolle. Alueelle laaditussa hulevesiselvityksessä todetaan, että suunnittelualueen hulevedet kuormittavat nykyisiä hulevesiviemäreitä siten, että niiden kapasiteetti ei riitä ilman putkikokojen suurentamista. Suunnittelualueen maaperäolosuhteiden vuoksi hulevesien imeyttäminen ei ole mahdollista.
Suunnittelualueelle on osoitettu hulevesien käsittelyyn varattuja alueita. Sammonlahdenpuistoon osoitetulle hulevesien viivytysaltaalle (”hu-2”) on mahdollista johtaa laajemman alueen hulevesiä, YO-korttelialueelle sijaitsevalle alueelle (”hu-6”) taas Sammontalon kattovesiä ja piha-alueilla muodostuvia hulevesiä. Viivytysaltaasta vedet johdetaan hulevesiviemäriin. Sammontalon hulevesien johtamiseksi Sammontalon ja
kenttien väliselle alueelle tulee rakentaa tulvavesien purkautumisreitti (merkintä ”tr”)
talon sivuitse itään ja edelleen koillisen suuntaan. Tällöin lounaaseen suuntautuvilta
piha-alueilta maanpinnan tasoa kaivetaan nykyistä alemmalle tasolle noin metrin verran (+93,5 - +92,4).
d) Huhtiniemi 0540501 A ja Huhtiniemi 0540501 B pohjavesialueet ovat samaa geologista muodostumaa ja ne on yhdistetty yhdeksi pohjavesialueeksi: Huhtiniemi
0540501. Huhtiniemi 0540501 -pohjavesialue on hydraulisessa yhteydessä Lpr keskusta-Lauritsala 0540510 pohjavesialueeseen. Huhtiniemen pohjavesialue on laajennettu itään kattamaan Lpr keskusta-Lauritsala pohjavesialueen. Pohjavesialue on laajentunut kattamaan myös Nuottasaaren alueen. Pohjavesialueen muodostumisalueen
rajausta on korjattu SYKE:n aineistoissa korkeusmallin ja maaperäkartan perusteella
ja muodostumisalueen rajausta on siirretty kulkemaan rantaviivan mukaisesti. Pohjavesialueen länsiosassa, Kaivokorven alueella sijaitsee yksi metsälain ja vesilain nojalla suojeltu, luonnontilainen tai luonnontilaisen kaltainen, pohjavedestä suoraan riippuvainen, merkittävä pintavesi- ja/tai maaekosysteemi. Kaivokorven alue sijaitsee noin
1,5 kilometrin päässä suunnittelualueesta. Vaikutukset Kaivokorven kohteeseen on
täydennetty asemakaavaselostukseen.
9. Hyvinvointi- ja sivistyspalvelut -toimiala (24.1.2022)
Ei huomautettavaa muutoksesta. Toimiala pyytää varmistamaan pysäköintipaikkojen
riittävyyden sekä Sammontalon että ulkoliikuntapaikkojen käyttäjille.
Vastine:
VU-alueelle on lisätty ulkoliikuntapaikkoja silmällä pitäen määräys pyörä- ja autopaikoista (50 autopaikkaa ja 100 pyöräpaikkaa).
10. Lappeenrannan Energiaverkot Oy (25.11.2021)
a) Vesihuoltoverkostoa varten Lappeenrannan Energiaverkot tarvitsee liitekartassa esitetyn reitin mukaisen 6 metriä leveän rasitealueen.
Olemassa oleva sähkönjakeluverkosto jää osittain rakennettavien massojen alle, jolloin verkostoa joudutaan siirtämään. Uudet sähkönjakeluverkon reitit on esitetty liitekartassa. Reiteille on varattava sopivat 3 metriä leveät johtorasitteet.
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b) Lisäksi Lappeenrannan Energiaverkot tarvitsee rakennettavaan koulurakennukseen
kiinteistömuuntamotilan kooltaan n. 4x5m. Toivomme, että kiinteistömuuntamo sijaitsisi liitekartassa esitetyllä alueella rakennuksessa. Tarvittavista sähkönjakeluverkon
siirroista perimme niistä aiheutuneet kustannukset.
Vastine:
a) Kaavaan on lisätty esitetyt johtovaraukset.
b) Kaavan yleismääräyksissä on määrätty kiinteistömuuntamosta: YO-korttelialueelle saa
rakentaa kiinteistökohtaisen muuntamon. Lisäksi kaavakartalle on lisätty ohjeellinen
puistomuuntamon varaus, siltä varalta, että muuntamo päätetään sijoittaa erilliseen rakennukseen.
11. Vammaisneuvosto (7.12.2021)
Asemakaavaluonnoksen selostus osassa oli vain yksi maininta saavutettavuudesta
(s.80). Vammaisneuvosto esittää, että toimintarajoitteisten ongelmiin kiinnitetään huomiota jo asemakaavassa.
Siinä tulee muun muassa mainita liikuntarajoitteisten tarvitsemat esteettömät ratkaisut
inva-pysäköinteineen. Näkövammaisten kannalta muun muassa erottuva värimaailma,
ovien aukeaminen niin, ettei se avaudu kulkureitillä päin kasvoja. Kuulovammaisten
kannalta äänentoisto- ja siirtolaitteet (sisältäen myös palvelusilmukat), hyvä akustiikka
Lisäksi kaikkien tarvitsemat hyvin erottuvat opasteet.
Ellei nämä asiat mahdu asemakaavaselostukseen, niin ne tulisi vähintään ottaa huomioon yksityiskohtaisessa suunnittelussa ja toteutuksessa.
Vastine:
Esteettömyysasiat otetaan huomioon tarkemmin rakennus-, piha- ja katualueiden
suunnittelun yhteydessä esteettömyyttä koskevien rakentamismääräysten mukaisesti.
12. Vanhusneuvosto
a) Vanhusneuvosto puoltaa asemakaavamuutosta edellyttäen, että asemakaavan muutoksen tavoitteet toteutuvat. "Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa
Sammontaloksi nimetyn kokonaisuuden sekä siihen liittyvien liikenne- ja pysäköintijärjestelyjen toteuttaminen Sammonlahden keskustaan palveluverkkopäätösten mukaisesti. Alueelle suunnitellaan sujuvat ja turvalliset kulkuyhteydet, mahdollistetaan jalkapallokenttien säilyminen sekä huomioidaan alueella olemassa oleva puusto ja muu
kasvillisuus." Huomioimme erityisesti kaavan säilyttävän puistoalueen sekä jalkapallokentät, joista vanha huonokuntoinen kenttä kaavan mukaan käännetään ja kunnostetaan.
b) Kaavassa huolestuttaa kenttien pysäköintialueet. Ne pitäisi kaavassa paremmin osoittaa, mitkä ovat kenttäpysäköintiä varten ja mitkä muuta palvelukäyttöä varten. Myös
tekonurmen viereinen hiekka-alue pitäisi kunnostaa pysäköintialueeksi. Alueella on jalkapalloturnausten aikana melkoisen ruuhkautuva liikenne ja suuri pysäköintipaikkojen
tarve, jotta alueella voidaan turvata esteetön ja turvallinen liikkuminen, tarvitaan riittävästi pysäköintipaikkoja, jottei katujen vierusta täyty pysäköidyistä autoista.
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Vastine:
a) Suunnittelualueen eteläosaan nykyiselle metsäalueelle on osoitettu lähivirkistysalue.
Alueen puusto tulee säilyttää tai hoitaa niin, että liito-oravan pesäpuut ja niitä suojaavat puut sekä liito-oravan liikkumisen kannalta riittävä puusto säilyy. Toinen nykyisistä
jalkapallokentistä käännetään ja alueelle voidaan rakentaa uusi tekonurmikenttä.
b) Kaavan yleismääräyksiin on lisätty määräys VU-alueen pysäköintipaikkojen minimimäärästä. Alueen kaikille toiminnoille ei ole tarkoituksenmukaista rakentaa omia pysäköintipaikkoja, vaan kaavan yleismääräyksen mukaan alueella tulee sallia vuoropysäköinti. Tekonurmen viereinen hiekka-alue on osoitettu kaavassa yleiseksi pysäköintialueeksi. Alue tulee toimimaan Sammontalon retkibussien pysäkkinä/kääntöpaikkana ja muuna aikana normaalina pysäköintialueena, esimerkiksi jalkapallokentän
käyttäjille.
13. Läntinen alueraati (25.11.2021)
Kiitos Sammontalon tuoreimman asemakaavan esittelystä 18.11.2021. En huomannut
tuolloin kysyä tarkemmin alueen polkupyöräparkkipaikoista, mutta laskin jälkikäteen,
että niitä on 600 pyörälle ja lisäksi vielä 40 mopopaikkaa. Lukumäärä lienee riittävä,
mutta jäin miettimään hulevesialtaan länsipuolella olevaa PP-aluetta – se taitaa olla
liian kaukana Sammontalon sisäänkäynneistä. Voisikohan sen siirtää vähän lähemmäs rakennusta?
Vastine:
Asemakaavassa ei ole määritelty polkupyörä- eikä mopopaikkojen sijaintia aluevarausten sisällä. Havainnekuvassa on esitetty paikkojen sijainnit havainnollistamaan, että
niitä sijoittuu eri puolille tonttia. Paikkojen tarkka sijainti määräytyy pihasuunnittelun yhteydessä.
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14. Lappeenrannan opiskelija-asuntosäätiö (LOAS) (17.11.2021)
a) Alueen kevyenliikenteen kulkureitit tulee saattaa nykyaikaiselle tasolle Skinnarilankadun, Sammonlahdenkadun ja Merenlahdentien suunnista. Alueen pysäköinti on ratkaistava riittävällä tasolla siten, ettei alueen talojen parkkipaikoille kohdistu enää nykyistä enempää ulkopuolista rasitusta.
b) Sammontorin tulevaisuus tulisi ehdottomasti tarkastella tässä samassa yhteydessä.
c) Urheilun ja liikunnan merkittävä lisääminen nopealla aikataululla sekä tulevaisuuden
kasvun mahdollistaminen tulee ottaa riittävästi huomioon.
Vastine:
a) Asemakaavan yhteydessä on laadittu liikenneverkon yleissuunnitelma, jossa on kiinnitetty huomiota erityisesti turvallisiin koulureitteihin kävellen ja pyöräillen. Reittien suunnittelussa on pyritty minimoimaan risteämiset moottoriajoneuvojen kanssa. Niissä kohdissa, joissa kävely ja pyöräily risteävät moottoriajoneuvojen kanssa, on risteyksiin
suunniteltu joko korotetut suojatiet tai liikennevalot (Sammonlahdenkadulla). Moottoriajoneuvoilla tapahtuva saattoliikenne on suunniteltu mahdollisimman sujuvaksi ja turvalliseksi siten, että siirtyminen saattopaikalta koulun tai päiväkodin ovelle on vaivatonta ja turvallista.
Asemakaavassa on määrätty autopaikkojen lukumäärästä maankäyttöluokittain ja yleisessä käytössä olevien paikkojen osalta myös esitetty niiden sijainti. Kaavamuutosalueelle tulee autopaikkoja seuraavasti: Sammonlahdenpuiston viereen sijoitetulla LPAalueella on n. 86 autopaikkaa, Suurlähteenraitin varressa n. 53 autopaikkaa, Ruskolahdenkadun LPA-alueella 35 autopaikkaa, Peltomaankadun päässä n. 10 autopaikkaa, Pirkonlähteenkadun LP-alueella 6 autopaikkaa (iltaisin ja viikonloppuisin enemmän) ja YO-korttelialueella n. 87 autopaikkaa. Kaavamuutosalueen ulkopuolella on lisäksi yleisiä pysäköintialueita ja autopaikkojen korttelialueita.
b) Sammontalon asemakaava on ns. hankekaava, jolla mahdollistetaan Sammontalon
rakentaminen ja sen vaatimat liikenneyhteydet. Sammontorin tulevaisuutta tarkastellaan erillisessä kaavamuutoksessa kiinteistönomistajien kanssa. Sammontori on ns. 2vaiheen kaava, joka täydentää Sammontalon asemakaavaa.
c) Asemakaava mahdollistaa nykyisten jalkapallokenttien säilymisen alueella. Sammontalon piha-alueelle on suunniteltu lisäksi rakennettavan esim. salibandy/koripallokenttä, joka toimii talvella tekojäänä. Lisäksi aluetta on suunniteltu lähiliikuntapaikaksi
alueen asukkaille, johon tulee ulkokuntosalivälineitä. Koulun ja päiväkodin aukioloaikojen ulkopuolella pihojen leikkivälineet ovat asukkaiden käytössä.
Lausunto pyydettiin myös:
Etelä-Karjalan pelastuslaitos
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri
Lappeenrannan toimitilat Oy
Asukas- ja alueneuvosto
Lappeenrannan länsialueen asukasyhdistys
Lappeenrannan seurakuntayhtymä
Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy
Telia Finland Oyj
Elisa Oyj
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MIELIPITEET:
1. Sammontalon opetushenkilöstön mielipide (1.12.2021)
a) Tontin käytön ja lähialueiden suunnittelu erityisesti Sammontalon pääsisäänkäynnin
puoleisella alueella. Sammontalo on tärkeä maamerkki ja vahvan identiteetin julkinen
rakennus Sammonlahden aluekeskuksessa. Alue tulee suunnitella siten. että talon
näyttävä pääsisäänkäynti ja kulkureitit erottuvat selkeästi. Pääsisäänkäynnin edustalle
tulevasta alueesta tulee luoda kokonaisuudessaan houkutteleva kaupunkitila. Erityisesti Sammonlahden kirkon ja Sammontalon väliin sijoittuvasta alueesta tulee muodostaa viihtyisä kokonaisuus yhdessä Sammontorin ja Sammontalon pääsisäänkäynnin yhteyteen muodostuvan alueen kanssa (Kiviniemenraitin itäpuolinen alue).
b) Kaavasuunnittelussa tulee huomioida myös se, että pääsisäänkäynnin puolelle toteutetaan yläkouluikäisten oppilaiden välituntienviettopaikat sekä alueet mopojen ja polkupyörien pysäköintiin. Lisäksi samalle puolelle toteutetaan sujuvat asiointireitit ja pysäköintipaikat kirjaston asiakkaille ja muille talossa vieraileville (ml. INVA-pysäköinti).
c) Edellisen lisäksi on tärkeää huomioida, että hulevesien viivytys tontilla järjestetään siten, ettei sen rakenteista tai veden varastoinnista aiheudu riskejä oppilaiden turvallisuudelle tai rajoitteita ulkoalueiden käytölle.
d) Skinnarilankadun, Rantaniitynkadun ja Peltomaankadun risteys tulee saada mahdollisimman sujuvaksi. Lisäksi ajoneuvoliikenneyhteys tulee saada mahdollisimman suoraksi. Helsingintien suunnasta tuleva liikenne tulee tämän suunnitelman mukaisesti toteutettuna todennäköisesti ruuhkautumaan erityisesti klo 8 ja klo 16 ajankohdissa.
Ruuhka-aikaan kääntyminen idän suunnasta Skinnarilankadulta Sammontalon suuntaan tulee olemaan vaikeaa ellei risteykseen asenneta liikennevaloja.
e) Tällä hetkellä on ennakoitavissa, että tulevaisuudessa sähköä tullaan käyttämään huomattavasti nykyistä enemmän käyttövoimana (polkupyörät, mopot. mopoautot, autot
jne.) Tämän vuoksi tontille tulee varata myös muutamia ajoneuvojen sähkölatauspisteitä.
f) Sammontalon eteläpuoleisen pihan läpi menevä kevyen liikenteen väylä tulee suunnitella siten, ettei sen liikenne aiheuta turvallisuusriskiä oppilaille koulupäivän aikana.
Koululle johtavien kevyen liikenteen väylien suunnittelussa tulee huomioida se, että
Sammontalon valmistuttua niillä liikkuu nykyistä enemmän suuren ikäeron omaavia
oppilaita mm. jalan, polkupyörillä, sähköpotkulaudoilla sekä mopoilla.
g) Sammontalon alue on merkittävä lähiliikuntapaikka. Koulun toiminnassa lähiliikuntaalueiden käyttö painottuu liikunnan opetustuntien (n. 90 tuntia opetusta viikossa) lisäksi myös välitunteihin. Tämän vuoksi koulun tontille tulee jäädä riittävästi tilaa pallokenttien ja tekojään lisäksi muulle koulun piha-alueelle. Piha-alueelta tulee osoittaa
alueet eri ikäisten oppilaiden käyttöön eri oppilasryhmien sisäänkäyntien läheisyyteen
(esim. ulkokuntosali, monitoimiareenat, parkourpaikka, tarkkuusheittotauIu, koripallokenttä, tenniskenttiä asvalttiosuuksiIle ruutu hyppelypaikkoja, shakkiruutuja, numeroratoja sekä riittävästi pihapelaamiseen sopivalla alustalla varustettuja peli kenttiä). Asemakaavaan varattu tekojääalue on koulussa toteutuvan opetuksen ja välituntiliikunnan
näkökulmasta erittäin pieni (kentälle mahtuu vain 1-2 ryhmää samaan aikaan). Sen
laajentamista on siis syytä harkita.
h) Luotamme siihen, että edellä olevat asiat asemakaavan viimeistelyssä ja muussa jatkosuunnittelussa huomioimalla Sammontalon alueesta muodostuu turvallinen ja opetuksen järjestämistä palveleva kokonaisuus.
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Vastine:
a) Sammontalon pääsisäänkäynnin edustalla oleva alue kuuluu Sammontorin tonttiin eli
kaavamuutosalueen ulkopuolelle. Alue tullaan suunnittelemaan Sammontorin kaavamuutoksen yhteydessä ja siinä huomioidaan Sammontalon pääsisäänkäynnin sijainti.
Sammontalon tonttiin kuuluvan pääsisäänkäynnin edusta-alueen käsittelystä on lisätty
kaavaehdotukseen yleismääräys, jolla tähdätään viimeisteltyyn yleisilmeeseen ja toimivuuteen.
b) Mopojen pysäköinti on alustavasti suunniteltu Suurlähteenraitin ja Ruskonlahdenkadun risteysalueen tuntumaan, samassa yhteydessä on polkupyöräpaikkoja. Lisäksi
polkupyöriä on mahdollista sijoittaa toiselle puolelle tonttia, Ruskonlahdenkadun varteen. Asemakaavassa on yleismääräys ”YO-korttelialueella rakennuksen pääsisäänkäynnin lähiympäristö tulee toteuttaa aukiomaisena. Alueella tulee käyttää korkeatasoisia ja laadukkaita materiaaleja sekä erilaisia istutuksia.” Määräyksellä halutaan korostaa rakennuksen sisäänkäyntiä ja sen viihtyisyyttä. Alueelle on mahdollista sijoittaa
myös erilaisia taideteoksia, penkkejä, istutuksia yms.
c) Sammontalon tontille sijoittuvat hulevesialtaat suunnitellaan turvallisiksi. Altaat tulevat
olemaan melko matalia, noin 20–30 cm ja esimerkiksi nurmipintaisia ja niissä voi olla
myös muuta kasvillisuutta. Käytännössä altaassa on vettä ainoastaan rankkasateella.
d) Risteysalueesta on laadittu suunnitelmia, joiden mukaan Peltomaankatu liittyisi suoraan Skinnarilankatuun eli nykyinen mutka terveysaseman kohdalla oikaistaisiin. Tätä
vastaava katualuevaraus sisällytetään tarvittaessa tuleviin asemakaavoihin.
e) Sammontalon tontille tullaan sijoittamaan sähköautojen latauspisteitä. 29.10.2020 voimaan tullut 733/2020 Laki rakennusten varustamisesta sähköajoneuvojen latauspisteillä ja latauspistevalmiuksilla sekä automaatio- ja ohjausjärjestelmillä velvoittaa rakentamaan latauspisteitä seuraavasti: Sellaisten uusien rakennusten yhteyteen Sammontalon tapauksessa vähintään kolme normaalitehoista latauspistettä, koska pysäköintipaikkoja on yli 100. Lisäksi lain mukaan, pysäköintipaikkojen ollessa yli 30, latauspistevalmius on asennettava vähintään 20 prosenttiin pysäköintipaikoista kuitenkin
niin, että latauspistevalmius on vähintään 15 pysäköintipaikassa. Jos pysäköintipaikkaan asennetaan latauspiste, se täyttää pysäköintipaikan latauspistevalmiutta koskevan vaatimuksen.
f) Piha-alueen läpikulkevan kevyen liikenteen väylän tarkempi sijainti, rakenne ja mahdolliset hidasteet ratkaistaan pihasuunnittelun yhteydessä. Kevyen liikenteen väylästä
on tarkoitus tehdä turvallinen sekä estää yleisen kevyen liikenteen aiheuttamat vaaratilanteet pihalla oleville lapsille.
g) Sammontalon tarkempi pihasuunnittelu ja eri toimintojen sijoittelu, koko, määrä ja
muoto ratkaistaan pihasuunnitteluvaiheessa. Suunnitteluun osallistetaan myös Sammontalon tuleva henkilöstö, josta tiedotetaan erikseen.
h) OK.
2. Sammontalon varhaiskasvatuksen henkilöstön mielipide (2.12.2021)
a) Sammonlahdenkadun ja Saunakivenkadun risteykseen liikenneympyrä liikenteen sujuvuuden takia. Risteys on jo nyt melko sumppu ruuhka-aikaan. Miten sitten, kun liikenne kulkee sieltä koululle?
b) Bussipysäkit järkevään ja turvalliseen kohtaan.
c) Hulevesiallas on vaaranpaikka, pitäisi siirtää kauemmas. Sinne voi lentää pallot, lelut,
lapset…
d) Pihan pitäisi olla rauhoitettu läpikulkuliikenteeltä, olisi oltava hyvin rajattu. Portit oikeisiin kohtiin.
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e) Onko kevyenliikenteen väylät riittävän turvalliset, voisi esim. pyöräillä lapsen kanssa
päiväkotiin tai kouluun
f) Jääkö Helsingintien kiertoliittymän ja Pirkonlähteenkadun liikennevalojen väliin liian lyhyt matka, ruuhkautuuko liikenne Helsingintien suunnasta tultaessa?
g) Sammonkodin ja kirkon luona oleva risteysalue tehtävä turvalliseksi
h) Perheet oikaisevat varmasti Suurlähteenraitilta tullessaan Minimanin parkkipaikan lävitse Skinnarilankatuun, jos se on mahdollista, kuten nykyisin. Miten tästä tehdään turvallista kevyelle liikenteelle?
Vastine:
a) Risteyksen kautta kulkeva saattoliikenne kulkee yhteen suuntaan, pääasiassa Sammontalolla työskentelevän henkilökunnan liikenne kulkee risteyksen kautta kahteen
suuntaan. Risteykseen on suunniteltu parannuksia, esimerkiksi kääntyville oma kaista
idän suunnasta. Katujärjestelyjen yksityiskohdat tarkentuvat katusuunnitelmissa.
b) Bussipysäkkien paikkaa on hieman muutettu Sammonlahdenkadulla. Pysäkki sijoittuu
Miilukadun kohdalle, Sammonlahdenkadun pohjoispuolelle. Sen yhteyteen on tulossa
liikennevaloilla ohjattu suojatie Sammonlahdenkadun yli Miilukadulle.
c) Sammontalon tontille sijoittuva hulevesiallas suunnitellaan turvalliseksi. Allas tulee olemaan melko matala, noin 20–30 cm ja esimerkiksi nurmipintainen. Käytännössä altaassa on vettä ainoastaan rankkasateella.
d) Piha-alueen läpikulkevan kevyen liikenteen väylä tarkempi sijainti, rakenne ja mahdolliset hidasteet ratkaistaan pihasuunnittelun yhteydessä. Kevyen liikenteen väylästä on
tarkoitus tehdä turvallinen sekä estää yleisen kevyen liikenteen aiheuttamat vaaratilanteet pihalla oleville lapsille.
e) Kevyen liikenteen väylistä rakennettavaan riittävän leveät ja niiden suunnittelussa minimoidaan risteämiset moottoriajoneuvojen kanssa. Risteämiskohdissa on suojatiet,
joko korotettuina ja liikennevaloilla ohjattuna. Skinnarilankadun ali on alikulkutunnelit.
f) Risteysalue suunnitellaan siten, ettei ruuhkautumista tapahtuisi. Liittymistä on laadittu
tietokonemallinnuksina toimivuustarkastelut, joissa on selvitetty mm. tulevat jonopituudet.
g) -h) Minimanin, Sammonkodin ja kirkon väliselle risteysalueelle laaditaan tarkemmat
suunnitelmat katusuunnittelun sekä Sammontorin kaavoituksen yhteydessä.
3. Mielipide 3 (21.11.2021)
Sammontalon kaavassa on merkitty koulun henkilökunnalle ja ilmeisesti myös saattoliikenteelle parkkipaikka Pirkonlähteenkadun päähän sen oikealle puolelle. Siinä on
nykyisin hiekkakenttä ja sitä ovat käyttäneet läheisten kerrostalojen asukkaat Ruskolahdenkadulla ja Notkopellonraitilla, koska kaikilla ei ole autolleen tolppapaikkaa.
Onko tästä parkkipaikan haltuunotosta Sammontalon henkilöstön käyttöön informoitu
kyseisten talojen asukkaita ja jos ei ole, missä vaiheessa se tehdään? Jos parkkipaikat tulevat arkipäivisin vain Sammontalon käyttöön, vähenevät alueen parkkipaikat
asukkailta merkittävästi.
Vastine:
Pirkonlähteenkadun länsipäässä on voimassa olevassa kaavassa yleinen pysäköintialue. Kaavamuutoksessa alue muuttuu osaksi Sammontalon tonttia ja siihen on varattu Sammontalon pysäköintipaikkoja. Pirkonlähteenkadun varressa sijaitsee myös
kaksi LPA-aluetta, jotka on varattu asemakaavassa kortteleiden 45 ja 47 käyttöön.
Nämä alueet ovat tarkoitettu kerrostalojen asukkaille ja niillä alueilta taloyhtiöt voivat
Selostuksen liite 2c Kaavanlaatijan vastineet

15 (16)

hankkia käyttöönsä autopaikkoja. Lähtökohtana on, että tonttien velvoitepysäköintipaikat järjestetään omilla tonteilla tai autopaikkojen korttelialueilla, joilla on määrätty autopaikkojen kohdentamisesta tietyille kiinteistöille.
4. Mielipide 4 (30.11.2021)
a) Kaavamääräysten kohdassa "Liikenne" esitetään määrättäväksi seuraavaa: "Tontin
suunnittelussa saattoliikennejärjestelyihin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Saattoliikenteelle tulee suunnitella riittävät ja sujuvat yhteydet. Suunnittelussa tulee välttää kevyen liikenteen ja ajoneuvoliikenteen risteämistä. Huoltoliikenne tulee eriyttää kevyen
liikenteen kulkuyhteyksistä sekä lasten oleskelualueista." Määräys on muutettava
muotoon: "Tontin suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiin. Jalankulku ja pyöräily tulee käsitellä erillisinä liikennemuotoina, joilla on
toisistaan eroavat tarpeet. Jalankulku ja pyöräily tulee erotella tontin sisäisillä kulkureiteillä, jotka yhdistävät polkupyöräpysäköinnin kunnan pyörätieverkkoon. Moottoriajoneuvoliikenteen risteämistä pyöräilyn tai jalankulun kanssa tulee välttää. Mahdollisissa
risteämiskohdissa väistämisvelvollisuus tulee osoittaa moottoriajoneuvoliikenteelle.
Huoltoliikenne tulee eriyttää jalankulun ja pyöräilyn kulkuyhteyksistä sekä lasten oleskelualueista." Vaatimuksen perustelut: Moottoriajoneuvoilla tapahtuvan saattoliikenteen sujuvuutta on tehokkainta parantaa vähentämällä kyseisen saattoliikenteen määrää. Sujuvan autoilla tapahtuvan saattoliikenteen suurin este ei ole infra vaan liian
suuri autojen määrä. Hyvät, selkeät ja turvalliset jalankulun ja pyöräilyn yhteydet helpottavat kestävien kulkutapojen valintaa ja vähentävät näin moottoriajoneuvoilla tapahtuvaa saattoliikennettä. Merkittävä osa saattoliikenteestä on mahdollista toteuttaa kestävillä kulkumuodoilla. Sujuvaksi suunniteltu moottoriajoneuvoihin, tässä tapauksessa
yksityisautoihin perustuva saattoliikenne puolestaan vähentää halua valita kestävä kulkumuoto. Jos autolla liikkumisen helppous ja sujuvuus priorisoidaan kaavamääräyksellä, valitsee entistä harvempi kestävän kulkumuodon kuten jalankulun tai pyöräilyn.
b) Asemakaavaehdotuksen liiteaineistona olevan Sammonlahden palveluverkon liikenteellisen toimivuustarkastelun (18.10.2021) mukaan autoliikenteen kulkutapaosuus on
alakoulussa 18 %ja yläkoulussa 10 %. Saman toimivuustarkastelun mukaan jalankulun ja pyöräilyn yhteenlaskettu kulkutapaosuus on alakoulussa 70 % ja yläkoulussa 60
%. Asemakaavamääräysten tulisi tukea toimivuustarkastelun johtopäätöksiä ja ohjata
rakentamaan mahdollisimman hyvät yhteydet jalankululle ja pyöräilylle. Asemakaavan
esitöissä on nähty hämmästyttävän paljon vaivaa autoliikenteen edellytysten selvittämiselle, vaikka autoliikenteen kulkutapaosuus erityisesti peruskoulun osalta on hyvin
matala. Varhaiskasvatuksen osalta henkilöauton kulkutapaosuus on suurempi, mutta
asemakaava ei kuitenkaan esitä keinoja kestävän liikkumisen lisäämiseen varhaiskasvatuksessa. Asemakaavan tulisikin asettaa tavoite kestävän liikkumisen kulkutapaosuudelle eikä pohtia, miten liikenne-ennusteiden skenaariot toteutetaan. Lappeenranta on jo pitkään ollut mukana Liikkuva koulu- ohjelmassa, jonka yksi keskeinen tavoite on edistää koulumatkojen kulkemista omin lihasvoimin. Ohjelman tavoitteiden toteutumista olisi syytä tukea kaikin mahdollisin keinoin uuden, merkittävän koulukeskuksen suunnittelussa.
c) Lopuksi, asemakaavan aineistoissa käytettyjä termejä olisi syytä korjata: Termin "kevyt liikenne" käyttöä tulee välttää kaikessa kunnallisessa päätöksenteossa. Termillä
tarkoitetaan yleensä kävelyä ja pyöräilyä, jotka ovat erilaisia kulkutapoja erilaisine vaatimuksineen. Selkeintä on käyttää termejä kävely ja pyöräily. Termiä "ajoneuvoliikenne" on käytetty ilmeisen väärin, sillä myös polkupyörä on tieliikennelaissa tarkoitettu ajoneuvo. Selkeintä olisi käyttää termiä moottoriajoneuvoliikenne silloin, kun tarkoitetaan moottoriajoneuvoliikennettä.
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Vastine:
a) Asemakaavan yhteydessä on laadittu liikenneverkon yleissuunnitelma, jossa on kiinnitetty huomiota erityisesti turvallisiin koulu- ja päiväkotireitteihin kävellen ja pyöräillen.
Sammonlahden keskustan ulkosyöttöinen moottoriajoneuvoliikenteen verkko antaa tähän hyvät mahdollisuudet. Reittien suunnittelussa on minimoitu risteämiset moottoriajoneuvojen kanssa. Niissä kohdissa, joissa kävely ja pyöräily risteävät moottoriajoneuvojen kanssa, on risteyksiin suunniteltu joko korotetut suojatiet tai liikennevalot
(Sammonlahdenkadulla). Kaavaratkaisulla pyritään helpottamaan ja tukemaan kävelyä
ja pyöräilyä ja kasvattamaan niiden kulkutapaosuutta myös saattoliikenteessä. Kuitenkin on myös otettava huomioon, että pääosa saattoliikenteestä tapahtunee jatkossakin
autolla, joten myös autoilun tarpeet on huomioitava. Moottoriajoneuvoilla tapahtuva
saattoliikenne on tämän vuoksi suunniteltava mahdollisimman sujuvaksi ja turvalliseksi.
b) Vuonna 2021 on laadittu Lappeenrannan kaupungin kestävän liikkumisen ohjelma
(2021–2033), joka on kokonaisvaltainen edistämisohjelma. Se huomioi kaupungin eri
hallinnonalojen tahtotilan ja mahdollisuudet kestävän liikennejärjestelmän toteuttamiseen tulevaisuudessa. Ohjelman mukaan yhtenä tavoitteena on, että autoliikenteen
ratkaisut ovat kestäviä ja ympäristöön soveltuvia. Henkilöautoliikenteen nopeusrajoitukset ja kaistamäärät ovat kadun käyttötarkoitukseen nähden oikealla tasolla ja erityisesti koulujen ja päiväkotien saattoliikenneratkaisut ovat turvallisia ja sujuvia.
c) Termi kevyt liikenne on vakiintunut ja yleisesti käytetty. Jatkossa käytetään kuitenkin
tarpeen mukaan erikseen termejä kävely ja pyöräily. Termi ajoneuvoliikenne on muutettu kaavaehdotuksen asiakirjoihin moottoriajoneuvoliikenteeksi siltä osin, kun kysymys on moottoroidusta ajoneuvoliikenteestä.
5. Mielipide 5 (2.12.2021)
Ei huomautettavaa.
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Päivämäärä:

Mustonen Tuija (ELY)
YP LPR Kirjaamo Lappeenrannan kaupunki
Perttola Pertti CELY); Pimiä Maarit; Veijovuori Matti; topi.suomalainen@ekarjala.fi; Kauria Niina; Skippari
Sirpa (ELY)
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen lausunto, Ehdotusvaihe, Asemakaavanmuutos Sammontalo, Lappeenranta
maanantai 21. maaliskuuta 2022 15.29.33

Lausuntopyyntönne 17.2.2022 {LPR/1651/10.02.03.00/2019}
Kaakkois-Suomen HY-keskuksen lausunto, 62 Uus-Lavola osat puistoalueita ja yleinen
pysäköintialue, 65 Sammonlahti korttelin 39 tontti 3, korttelit 43 ja 44, korttelin 47 tontti 1,
katu-, puisto-, leikkikenttä-, urheilu- ja virkistyspalvelualueita sekä pysäköintialueita,
kaupunginosan rajan siirto {Sammontalo)

Lappeenrannan kaupunki pyytää Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen lausuntoa otsikon mukaisesta
asemakaavan muutoksesta.
ELY-keskus on antanut ennakkolausuntonsa asiassa 2.12.2021. Siinä esitetyt asiat on huomioitu
kaavan jatkotyössä.
Asemakaavamuutos toteuttaa valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita ja MRL:n mukaiset
asemakaavan sisältövaatimukset toteutuvat hyvin.
t: Tuija

Tuija Mustonen
Arkkitehti
tu ija. mustonen(at)ely-keskus. fi
0295 029 201

vaihde 0295 029 000

Ympäristö ja luonnonvarat
Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Salpausselänkatu 22, PL 1041, 45101 KO UVO LA
kirjaa mo.kaakkois-suom i ( at) e ly-keskus. fi
www.ely-keskus.fi /kaakkois-suomi

I

Kaakkois-Suomen ELY-keskus Twitterissä

I

ELY-keskus Facebookissa

Tämä viesti on tarkoitettu ainoastaan henkilölle tai yhteisölle, jolle se kuuluu. Viesti saattaa sisältää luottamuksellista
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Lähettäjä: Mustonen Tuija (ELY)
Lähetetty: maanantai 14. maaliskuuta 2022 16.07
Vastaanottaja: kirjaamo@lappeenranta.fi
Kopio: Perttola Pertti (ELY) <pertti.perttola@ely-keskus.fi>; Pimiä Maarit
<Maarit.Pimia@lappeenranta.fi>; Veijovuori Matti <matti.veijovuori@lappeenranta.fi>;
topi.suomalainen@ekarjala.fi; Kauria Niina <niina.kauria@lappeenranta.fi>; Skippari Sirpa (ELY)
<si rpa .skippa ri@ely-keskus.fi>
Aihe: Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen lausunto, Asemakaavan ja tonttijaon muutos 3 Kylpylä,
puistoalue ja osalle katualuetta, 6 Taikina mäki, kortteli 9, tontti 16 ja osalle katualuetta

Lausuntopyyntönne 9.2.2022 {LPR/1665/10.02.03.00/2021}
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen lausunto, Asemakaavan ja tonttijaon muutos 3 Kylpylä,
puistoalue ja osalle katualuetta, 6 Taikina mäki, kortteli 9, tontti 16 ja osalle katualuetta
Lappeenrannan kaupunki pyytää Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen lausuntoa otsikon mukaisesta
asemakaavan ja tonttijaon muutoksesta. Asemakaava muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa
liikenneympyrän rakentaminen Oiko- ja Koulukadun risteykseen kaavatyön rinnalla laaditun
katusuunnitelmaluonnoksen mukaisesti. Katusuunnittelun pohjana on ollut vuonna 2021
hyväksytty Koulukadun yleissuunnitelma.
Kaakkois-Suomen ELY-keskus on antanut kaavaan liittyvän ennakkolausuntonsa 28.1.2022.
Luonnosvaiheen jälkeen asemakaava muutos on rajattu koskemaan vain katualuetta, jonka osalta
ELY-keskuksella ei ollut asemakaavaluonnoksesta huomautettavaa.
Asemakaavamuutos toteuttaa valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita ja MRL:n mukaiset
asemakaavan sisältövaatimukset toteutuvat hyvin.
t: Tuija

Tuija Mustonen
Arkkitehti
tuija.mustonen@ely-keskus.fi
0295 029 201 vaihde 0295 029 000
Ympäristö ja luonnonvarat
Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Salpausselänkatu 22, PL 1041, 45101 KOUVOLA
kirjaa mo.kaakkois-suom i@ely-keskus.fi
www.ely-keskus.fi/kaakkois-suomi
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Päiväys
21.3.2022

Dnro
LPR/1651/10.02.03.00/2019

Lappeenrannan kaupunginhallitus
PL 11
53101 Lappeenranta

Viite: lausuntopyyntö 17.2.2022
Lappeenranta, Asemakaavan muutos 62 Uus-Lavola osat puistoalueita ja yleinen
pysäköintialue, 65 Sammonlahti korttelin 39 tontti 3, korttelit 43 ja 44, korttelin 47tontti
1, katu-, puisto-, leikkikenttä-, urheilu- ja virkistyspalvelualueita sekä pysäköintialueita,
kaupunginosan rajan siirto (Sammontalo)
Kaupunginhallitus on pyytänyt Etelä-Karjalan museon lausuntoa
kaava-asiasta
Asemakaavanmuutos
62
Uus-Lavola
osat
puistoalueita ja yleinen pysäköintialue, 65 Sammonlahti korttelin 39
tontti 3, korttelit 43 ja 44, korttelin 47 tontti 1, katu-, puisto-,
leikkikenttä-, urheilu- ja virkistyspalvelualueita sekä pysäköintialueita,
kaupunginosan rajan siirto (Sammontalo). Museo toimii EteläKarjalan maakunnassa museolain (314/2019) tarkoittamana
alueellisena vastuumuseona arkeologisen kulttuuriperinnön ja
rakennetun ympäristön osalta.
Asemakaavamuutos
koskee
niin
sanottua
Sammontaloa
lähiympäristöineen
Sammonlahden
aluekeskuksessa.
Suunnittelualue sijaitsee Sammonlahdenkadun, Skinnarilankadun ja
Merenlahdentien välisellä alueella Sammonlahden kaupunginosassa.
Suunnittelualueen pinta-ala on noin 12,9 hehtaaria.
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Sammontaloksi
nimetyn kokonaisuuden sekä siihen liittyvien liikenne- ja
pysäköintijärjestelyjen toteuttaminen Sammonlahden keskustaan.
Museo on lausunut suunnitelmien luonnosvaiheesta 03.12.2021
(LPR/1651/10.02.03.00/2019).
Arkeologinen kulttuuriperintö
3.12.2021 antamassaan lausunnossaan museo on todennut, että
suunnittelualueelta ei tunneta arkeologisia kohteita. Potentiaalisia
kohteita ei ole myöskään tunnistettavissa alueen topografian,
vanhojen karttojen tai laserkeilausaineiston perusteella. Museolla ei

Hyvinvointi- ja sivistyspalvelut | Museotoimi
PL 239, 53101 Lappeenranta | Kristiinankatu 9 | puh. 05 6161
museot@lappeenranta.fi | www.lappeenranta.fi
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ole
huomautettavaa
kulttuuriperinnön osalta.

kaavamuutoksesta

arkeologisen

Rakennettu kulttuuriympäristö
Suunnittelualueella
ei
ole
sellaisia
huomioon
otettavia
rakennusperintökohteita tai kulttuurimaisemia, joihin kaavamuutos
vaikuttaisi.
Museolla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutoksesta.
ETELÄ-KARJALAN MUSEO
Asiakirjan ovat allekirjoittaneet sähköisesti arkeologi Esa Hertell,
rakennustutkija Niina Kauria ja intendentti Reija Eeva.
Tiedoksi:

Museovirasto / Itä- ja Pohjois-Suomi
Kaakkois-Suomen ELY-keskus / Pertti Perttola, Tuija
Mustonen

Allekirjoitukset:
Allekirjoitus:

Vahvistan tämän asiakirjan sisällön oikeelliseksi

Nimi:

Hertell Esa
ULAPPA\hertelej

2022-03-21 10:59:35 (UTC+02:00)
Sähköisesti allekirjoitettu

Allekirjoitus:

Vahvistan tämän asiakirjan sisällön oikeelliseksi

Nimi:

Eeva Reija
ULAPPA\eevarm

2022-03-21 11:01:56 (UTC+02:00)
Sähköisesti allekirjoitettu

Allekirjoitus:

Vahvistan tämän asiakirjan sisällön oikeelliseksi

Nimi:

Kauria Niina
ULAPPA\kauriann

2022-03-21 11:05:31 (UTC+02:00)
Sähköisesti allekirjoitettu

Asemakaavoituksen seuranta
Asemakaavan tietojen täyttölomake 1/4

Alueell. ympäristökeskus
Täyttämispvm

23.3.2022

Asemakaavan perustiedot
Asemakaavan nimi

Sammontalon asemakaavamuutos

Kunta
Kuntanumero
Hyväksymispvm
Kaava-alueen pinta-ala
Maanal. tilojen pinta-ala
Ranta-asemakaava:

LAPPEENRANTA
Ayk:n kaavatunnus
405 Kunnan kaavatunnus
405K2634
Vireille tulosta ilm. pvm
12,9404 Uusi ak:n pinta-ala
Ak:n muutoksen pinta-ala
12,9404
Rantaviivan Rakennuspaikkojen lkm Lomarak.paikkojen lkm
pituus km
Oma ranta Muut
Oma ranta Muut

Yhteenveto aluevarauksista
Pinta-ala
ha
Aluevar.
yhteensä
A yhteensä
P yhteensä
Y yhteensä
C yhteensä
K yhteensä
T yhteensä
V yhteensä
R yhteensä
L yhteensä
E yhteensä
S yhteensä
M yhteensä
W yhteensä

Pinta-ala
%

Kerrosala
k-m2

Tehokkuus Pinta-alan
e
muut. ha+

Kerrosalan
muut.k-m2+

12,9403

100,0

22040

0,17

+0,0000

+9 840

3,8247

29,6

21700

0,57

+0,7500

+9 500

6,8125

52,6

340

0,00

-1,7657

+340

1,8662
0,4369

14,4
3,4

+0,5788
+0,4369

Yhteenveto maanalaisista tiloista
Pinta-ala
ha

Pinta-ala
%

Kerrosala
k-m2

Pinta-alan
muut. ha+

Kerrosalan
muut.k-m2+

Suojeltujen rak.
k-m2

Suojeltujen rak. muutos
lkm+
k-m2+

Maan.til. yht.

Rakennussuojelu
Suojeltujen rak.
lkm
Suoj.rak. yht.
asemakaava
muu
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Asemakaavoituksen seuranta
Asemakaavan tietojen täyttölomake 2/4

Alueell. ympäristökeskus
Täyttämispvm

23.3.2022

Asemakaavan tunnistetiedot
Asemakaavan nimi

Sammontalon asemakaavamuutos
LAPPEENRANTA
Ayk:n kaavatunnus
405
Kunnan kaavatunnus

Kunta
Kuntanumero
Hyväksymispvm

405K2634

Aluevaraukset
Pinta-ala
ha
Aluevar.
yhteensä

Pinta-ala
%

Kerrosala
k-m2

Tehokkuus Pinta-alan
e
muut. ha+

Kerrosalan
muut.k-m2+

12,9403

100,0

22 040

0,17

+0,0000

+9 840

3,8247
0,2205
3,6042

29,6
5,8
94,2

21 700
1 500
20 200

0,57
0,68
0,56

+0,7500
+0,2205
+1,1679
-0,6384

+9 500
+1 500
+10 700
-2 700

6,8125
0,0768

52,6
1,1

340

0,00

+340

2,4183
0,0872
4,2302

35,5
1,3
62,1

340

0,01

-1,7657
-4,9506
-0,0417
-0,2162
-0,7874

L yhteensä
Kadut
Katuauk./torit
Kev.liik.kadut
LP
LPA

1,8662
1,2562

14,4
67,3

0,1509
0,1212
0,3379

8,1
6,5
18,1

+0,5788
+1,0213
-0,0564
-0,2973
-0,3278
+0,2390

E yhteensä
EV

0,4369
0,4369

3,4
100,0

+0,4369
+0,4369

A yhteensä
P yhteensä
Y yhteensä
Y
YO
YS
C yhteensä
K yhteensä
T yhteensä
V yhteensä
VP
VL
VK
VU
VP-k
VL-6

+4,2302

R yhteensä

S yhteensä
M yhteensä
W yhteensä
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+340

Liite 4

MUODOSTUMINEN
KIINTEISTÖ
065 0039 0004

P-ALA
774

OSAPINTA-ALA
774

KIINTEISTÖ
065 0039 0003

OS
K

KOORDINAATTILUETTELO
N:O

1:1000
Asemakaavan vahvistumispäivä ja numero

2643

X

5

6771135.063

28505767.684

6

6771121.465

28505755.889

7

6771093.290

28505788.373

10

6771106.889

28505800.168

LAPPEENRANTA
Koord. järj.

Kork. järj.

ETRS-GK28

N2000

Karttalehti

Edellinen tonttijako

Kaupunginosa
Laskenut

MT

Pohjakartan hyväksyi
ja tonttijaon laati

65 SAMMONLAHTI
Kortteli

Piirtänyt
Tarkastanut

kiinteistöinsinööri

Hyväksytty asemakaavan yhteydessä

Y

Tontti/tontit
Tj-kartta n:o

39
4
-

MUODOSTUMINEN
KIINTEISTÖ
065 0047 0011

P-ALA
2205

OSAPINTA-ALA
2205

KIINTEISTÖ
065 0047 0001

KOORDINAATTILUETTELO
N:O

1:1000
Asemakaavan vahvistumispäivä ja numero

2643

X
6771050.527

28506054.385

46

6771076.966

28506077.319

47

6771091.808

28506006.793

48

6771118.247

28506029.727

LAPPEENRANTA
Koord. järj.

Kork. järj.

ETRS-GK28

N2000

Karttalehti

Edellinen tonttijako

Kaupunginosa
Laskenut

MT

Pohjakartan hyväksyi
ja tonttijaon laati

65 SAMMONLAHTI
Kortteli

Piirtänyt
Tarkastanut

kiinteistöinsinööri

Hyväksytty asemakaavan yhteydessä

Y

43

Tontti/tontit
Tj-kartta n:o

47
11
-

O

MUODOSTUMINEN
KIINTEISTÖ

P-ALA

065 0054 0001

OSAPINTA-ALA

2605

574

KIINTEISTÖ

OSA

065 9903 0000

K

M-ALA

KIINTEISTÖN NIMI
Sammonlahden pu

KOORDINAATTILUETTELO
N:O

1:1000
Asemakaavan vahvistumispäivä ja numero

X

Y

1

6770905.009

28505648.314

2

6770948.322

28505598.380

3

6770982.755

28505577.079

4

6770890.052

28505635.340

5

6770889.851

28505632.518

6

6770931.291

28505584.751

7

6770982.725

28505554.845

8

6770988.543

28505575.590

LAPPEENRANTA
Koord. järj.

Kork. järj.

ETRS-GK28

N2000

Karttalehti

Edellinen tonttijako

Kaupunginosa
Laskenut

JP

Pohjakartan hyväksyi
ja tonttijaon laati

65 SAMMONLAHTI
Kortteli

Piirtänyt
Tontti/tontit
Tarkastanut

kiinteistöinsinööri

Riitta Ruutiainen
Tj-kartta n:o

Hyväksytty asemakaavan yhteydessä

54
1
405-65-45-14

