NEULASEPÄNKADUN ASEMAKAAVAN JA
TONTTIJAON MUUTOS

Asukastilaisuus
2.9.2021

Kaavan tarkoitus ja tavoitteet
• Asemakaavan ja tonttijaon muutoksella päivitetään asemakaava ja tonttijako vastaamaan jo
toteutunutta tilannetta.
• Ohjataan korjaus- ja uudisrakentamista.
• Lisäksi kaavalla turvataan maakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön säilyminen.
• Kaavamuutoksen yhteydessä mahdollistetaan myös yleisen pysäköintialueen sijoittuminen
Ainonkadun varteen.

Maakuntakaava
• A: Taajamatoimintojen alue. Merkinnällä osoitetaan
yksityiskohtaista suunnittelua edellyttävät asumiseen,
palvelu- ja työpaikka sekä muihin taajamatoimintoihin
varattavat rakentamisalueet.
• ma/km: Maakunnallisesti merkittävä
kulttuurihistoriallinen ympäristö. Kimpisenkadun ja
Neulasepänkadun pientaloalue. Merkinnällä
osoitetaan kulttuurihistoriallisen ympäristön vaalimisen
kannalta maakunnallisesti tärkeät rakennetut
ympäristöt.

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

Lappeenrannan keskustaajaman
osayleiskaava 2030 keskusta-alue
• AP/s-1: Pientalovaltainen asuntoalue, jolla ympäristön
erityspiirteet säilytetään. Alueen olemassa oleva rakennuskanta
pyritään säilyttämään. Korjausrakentaminen ja muut toimenpiteet
tulee sovittaa arvokkaaseen kulttuuriympäristöön siten, että
aluekokonaisuuden arvot eivät vaarannu. Alueelle voidaan
sijoittaa täydennysrakentamista siten, että alueen katutilan,
pihaympäristöjen ja rakennuskannan ominaispiirteet ja
mittakaava säilyvät. Aluetta koskevista suunnitelmista on
pyydettävä museoviranomaisen lausunto.
• AK: Kerrostalovaltainen asuntoalue
• VP: Puistoalue.
• srT: Rakennus, jolla on rakennustaiteellisia, historiallisia tai
kaupunkikuvallisia arvoja, ja jonka suojelu tulee selvittää
asemakaavoituksen yhteydessä.

Voimassa oleva asemakaava
• AO: Erillispientalojen korttelialue.
• ALK: Yhdistettyjen liike- ja
asuntokerrostalojen korttelialue.
• P: Puistoalue
• W: Vesialue

• Yleismääräys:
• Tontin uudis- tai
lisärakentamistoimenpiteen yhteydessä
on otettava huomioon, että rakennus
kattomuodoltaan ja materiaaleiltaan
soveltuu rakennettuun ympäristöön

Alustava asemakaavaluonnos
19.11.2020 - PALAUTE
• Korttelin 3 rakennusoikeus tulisi olla sama
kuin korttelissa 4 eli 300 kerros-m2.
• Rakennusalat tulisi olla laajemmat, koska
rinnetonteilla lisärakentaminen ”uppoaisi”
rinteeseen ja muutenkin rinnetontilla
rakentaminen on haasteellisempaa.
• Neulasepänkadun pysäköintiongelmat.
Asukkaiden pysäköintiä on kadun varressa,
mutta erityisesti kesäaikaan on kadun
varrella myös veneilijöiden pitkäaikaista
pysäköintiä.
200+s100: Lukusarja, jossa ensimmäinen luku 200 ilmoittaa
uudisrakennuksen suurimman sallitun kerrosalan määrän
neliömetreinä ja jälkimmäinen luku s100 suurimman sallitun
lisärakennusoikeuden kerrosalan neliömetreinä, mikäli olemassa
oleva rakennus säilytetään.

Maisema-analyysi

Maisema-analyysi suunnittelualueesta (Lappeenrannan
kaupunki, kadut ja ympäristö/kaupunkisuunnittelu).
Taustakarttana keskustan kehittämissuunnitelman nykytilan
havainnekuva 10.3.2021

Asemakaavaluonnos 2.9.2021
Erillispientalojen korttelialue, jolla rakennettu ympäristö säilytetään. Alue
kuuluu maakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön. Olemassa
oleva rakennuskanta tulee ensisijaisesti säilyttää. Rakennuksen voi
purkaa vain perustellusta syystä. Uudet rakennukset on rakennettava
siten, että ne sijainnin, muodon, värityksen ja julkisivujen jäsentelyn
osalta noudattavat alueella olevien rakennusten ominaispiirteitä. Pihaalueiden, istutusten ja rakennelmien tulee olla alueen ominaispiirteisiin
soveltuvia.
Asuinkerrostalojen korttelialue.
Liikerakennusten korttelialue.

Puisto.
Lähivirkistysalue.
Yleinen pysäköintialue. Pysäköintialue tulee jäsennoidä puu- ja
pensasistutuksin.

Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue.
Vesialue.
Säilytettävä/istutettava puurivi.

Ulkoilureitti.
Suojeltava puu.
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Erillispientalojen korttelialue, jolla rakennettu ympäristö säilytetään. Alue kuuluu
maakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön. Olemassa oleva rakennuskanta
tulee ensisijaisesti säilyttää. Rakennuksen voi purkaa vain perustellusta syystä. Uudet
rakennukset on rakennettava siten, että ne sijainnin, muodon, värityksen ja julkisivujen
jäsentelyn osalta noudattavat alueella olevien rakennusten ominaispiirteitä. Pihaalueiden, istutusten ja rakennelmien tulee olla alueen ominaispiirteisiin soveltuvia.

Taajamakuvallisesti merkittävä rakennus. Olemassa oleva rakennus tulee ensisijaisesti
säilyttää. Rakennusta ei saa purkaa ennen kuin tilalle tulevalle uudisrakennukselle on
saatu rakennuslupa. Erityistä huomiota on kiinnitettävä päärakennuksen korvaavan
uudisrakennuksen sopeutumiseen ympäristönsä mittakaavaan. Uudisrakennuksen sekä
peruskorjatun rakennuksen massoittelun, julkisivumateriaalien ja mittasuhteiden tulee
noudattaa olemassa olevaa rakennusta. Uudisrakennuksen kadunpuoleisen päätyosan
tulee hahmottua erillisenä kappaleena. Rakennuksen tulee olla harjakattoinen. Nykyistä
rakennusta laajennettaessa on rakennus toteutettava siten, että laajennusosa porrastuu
sisäänpäin vähintään 1 metrin kadunpuoleisen rakennusmassan päädystä.
Rakennusoikeus kerrosneliömetreinä.
Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman
sallitun kerrosluvun.

Murtoluku roomalaisen numeron edessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen
suurimman kerroksen alasta saa kellarikerroksessa käyttää kerrosalaan laskettavaksi
tilaksi.
Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen
suurimman kerroksen alasta saa ullakon tasolla käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.
Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni.

Istutettava alueen osa.
Talousrakennuksen ja katoksen rakennusala.
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Asuinkerrostalojen korttelialue.
Liikerakennusten korttelialue.
Suojeltava rakennus. Rakennusta ei saa purkaa. Rakennustaiteellisesti, historiallisesti ja
kaupunkikuvallisesti arvokas rakennus. Rakennuksessa suoritettavien korjaus- ja
muutostöiden sekä käyttötarkoituksen muutosten tulee olla sellaisia, että rakennuksen
rakennustaiteellisesti, historiallisesti arvokas ja kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne
säilyy. Erityisesti julkisivukorjauksissa tulee käyttää alkuperäisiä tai niitä vastaavia
materiaaleja. Rakennuksessa tehtävistä korjaus- ja muutostöistä on pyydettävä
museoviranomaisen lausunto.

Parvekkeen rakennusala.
Katoksen rakennusala.
Ajoyhteys.

Yleiselle jalankululle varattu alueen osa.
Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.
Pysäköimispaikka.
Istutettava alueen osa.
Johtoa varten varattu alueen osa.

Rakennusoikeus kerrosneliömetreinä.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai
sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.
Murtoluku roomalaisen numeron edessä osoittaa, kuinka
suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa
kellarikerroksessa käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.

Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka
suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa
ullakon tasolla käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.

Yleiset määräykset:
• Kaava-alue kuuluu maakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön. Rakentamisessa on
erityisesti otettava huomioon alueen kulttuurihistorialliset arvot.
• Tämän asemakaavan alueelle myönnettävistä rakennus- ja toimenpideluvista sekä katu- ja yleisten alueiden

suunnitelmista on pyydettävä lausunto museoviranomaiselta ja kaupunkikuvatyöryhmältä.
• Uusien AO/s-7 korttelialueen asuinrakennusten ensimmäisen kerroksen kadun puoleisen rakennusmassan suurin
mahdollinen kerrosala on 150 m². Uudisrakennusten tulee olla harjakattoisia, joiden kattokaltevuus on noin 1:1,5.

• Korttelin 4 AO/s-7 korttelialueelle saa rakentaa enintään 10 m² suuruisen piharakennuksen rakennusalojen
ulkopuolelle. Piharakennusten tulee noudattaa alueen ominaispiirteitä.
• Katua saneerattaessa tulee jalkakäytävän materiaalin erota ajoradasta. Alueella tulee käyttää korkeatasoisia
materiaaleja.
• Jäteastiat tulee sijoittaa mahdollisimman lähelle katua ja ne tulee aidata.
• Rakennusten, kulkuteiden ja pysäköintialueiden ulkopuolelle jäävä tontin osa tulee istuttaa ja mahdollisuuksien
mukaan säilyttää alkuperäistä pihapiirien perinnekasvillisuutta. Tonttien rajaamisessa tulee käyttää pensasaitoja.

• Istutettavalle alueen osalle saa rakentaa kapeita kulkureittejä ja portaita.
• Korttelin 3 tontit tulee rajata katualueesta 0,8-1,2 metriä korkealla korkeatasoisella pensas-, puu- tai metalliaidalla.

Yleiset määräykset:
• Rakennusluvan yhteydessä tulee esittää selvitys hulevesien hallinnasta ja johtamisesta. Hulevesiselvityksessä
tulee erityisesti huomioida hulevesien hallinta tulvatilanteessa. Hulevedet tulee käsitellä ja imeyttää omalla tontilla.
• Kaava-alueen maaperästä purkautuu radonkaasua, joka on huomioitava rakennussuunnittelussa. Asuntojen ja

työpaikkojen huoneilman vuosikeskiarvot eivät saa ylittää STM:n antamia kulloinkin voimassa olevia ohjearvoja.
• Alueella on kielletty sellainen rakentaminen ja muut toimenpiteet, joista voi aiheutua ympäristönsuojelulain
(pohjaveden pilaamiskielto ja maaperän pilaamiskielto) tarkoittamia seuraamuksia. Toimenpiteet, joista voi

aiheutua vesilain 3 luvun mukaisia seurauksia, kuten vaikutuksia pohjaveden laatuun tai määrään, ovat kiellettyjä
ilman vesilain mukaista lupaa. Tehtäessä rakennustöitä pohjavesialueella, on kiinnitettävä erityistä huomiota
pohjaveden pilaantumisen estämiseksi.
• Kaava-alue on ympäristöriskejä aiheuttavan laitoksen konsultointivyöhykkeellä. Asuinrakennusten rakennuslupaa
haettaessa tulee pyytää aluepelastuslaitoksen lausunto.
• Autopaikkoja on varattava vähintään
• AO/s-7: 1 ap/asunto

• AK: 1 ap/75 kerros-m²
• KL: 1 ap/60 kerros-m²
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Valitusaika
30vrk
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Mahdollisuus
jättää mielipide
alustavasta
kaavaluonnoksesta.

Mahdollisuus jättää
mielipide
kaavaluonnoksesta

Mahdollisuus jättää
muistutus
kaavaehdotuksesta

Kaava lainvoimainen
alkuvuosi 2022.

Kaavaehdotus
nähtävillä
30 vrk
loppuvuosi
2021

Kaupunginhallitus ja
Kaupunginvaltuusto

Kaupunginhallitus

Vireilletulo
19.11.2020

Alustava
asemakaavaluonnos

Asemakaavaluonnos
nähtävillä
3 viikkoa 13.9.4.10.2021

Kaupunkikehityslautakunta

Aikataulu

Kiitos!
Keskustelua, kysymyksiä!

