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Osayleiskaavoitusta tehdään parhaillaan Lappeenrannan keskustaajaman eteläisillä kylä
alueilla. Kyläiltojen sarja alkoi syyskaudella 2017 ja jatkuu kevätkesällä ja syksyllä 2018.
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Lappeenrannan keskustaajaman eteläisen alueen
osayleiskaavoitus
Suunnittelualueen 2-vaiheeseen kuuluvat:
Ihalaisen kaupunginosa, Hanhijärven, Hanhi
kempin, Rantalan ja Tukialan kyläalueita.
Suunnittelualueen 3-vaiheeseen kuuluvat osittain
tai kokonaan seuraavat kylät: Karkkola, Kalliokoski,
Kaipiala, Mielo, Suokkaankylä, Lasola ja Rasala.
Lisäksi alueeseen kuuluu Karhusjärven länsipuoli
kallioalueineen sekä Heinsuo.

leiskaava-arkkitehti Marjo
Saukkonen määrittelee, että
yleiskaavoituksella
helpotetaan uudisrakentamista ja samalla
turvataan maatalouden toimintaedellytyksiä.
– Kylillä on jo valmiina vanhoja
rakennuspaikkoja. Uusia etsitään yh–
teistyössä asukkaiden ja maanomistajien kanssa samalla periaatteella kuin
muissakin Lappeenrannan kylissä.
Kun kyläalueelle saadaan osa–
yleiskaava, ei kaavassa osoitetuille
uusille rakennuspaikoille tarvitse
hakea enää suunnittelutarveratkaisua.
Kaavan perusteella pääsee suoraan
hakemaan rakennuslupaa, mikä on
rakentajille kätevämpää ja nopeampaa.
Suunnittelutiimissä
työskentelevä kaavasuunnittelija Annamari
Kauhanen täsmentää, että tavoitteena on sijoittaa mahdolliset uudet
rakennuspaikat kyläalueen rakennetta
täydentäen. Uusia rakennuspaikkoja
kaavoitettaessa otetaan huomioon
maanomistajien tasapuolinen kohtelu.
Saukkonen ja Kauhanen ovat

Kaavaprosessi ja vuorovaikutus

Vireilletulo

Osallistumis- ja
arviointisuunnitelma
(OAS)

Aloitusvaiheen
kyläilta

Maisemallisesti merkittäviä
peltoalueita ja kulttuuriympäristöjä
Valmisteilla oleviin keskustaajaman
eteläisten alueiden vaiheiden 2 ja 3
osayleiskaavoihin sisältyy maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaita alueita.
Marjo Saukkonen nostaa esille
Hanhijärven, Rasalan ja Lasolan kyläalueet kulttuurihistoriallisesti merkittävinä ympäristöinä upeine peltoineen
ja vanhoine taloineen.

Kyläilta nähtävillä
olevasta luonnoksesta

Esimerkkinä eteläisen osa-alueen
2. ja 3. vaiheen osayleiskaava.

RS-kuvapalvelu

Näkymä Rasala - Lasola
kyläalueelle.

huomanneet, että kylillä järjestetyissä
kyläilloissa paikalliset ihmiset osaavat
ehdottaa uusia tontteja juuri sopivimmille paikoille.
– Pääsääntöisesti ehdotuksia on
tehty maisemaa kunnioittaen maaperältään hyvin rakennusmaaksi soveltuville alueille. Ensimmäiset kyläillathan
järjestetään ennen suunnittelun aloittamista niin sanotusti tyhjin kartoin.
Haluamme ensin kuulla kyläläisten
omia näkemyksiä. Heitä vartenhan
kaavoitusta tehdään.

VALMISTELUVAIHE
(kaavaluonnos)

Kyläilta alustavasta
kaavaluonnoksesta

Mahdollisuus antaa kirjallinen mielipide
nähtävillä olevasta osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta

– Suunnittelualueeseen sisältyy
myös maakuntakaavassa osoitettu,
keskustaajaman lähin ulkoilu- ja virkistysalue Karhusjärven länsipuolella. Sen kallioalueilla sijaitsee muun
muassa Tupamäen luolasto.
Kakkosvaiheeseen kuuluva Ihalaisen kalkkikaivos on suunnittelijoiden mielestä Lappeenrannan upea
erityispiirre.
– Lappeenranta on vanha teollisuuskaupunki, josta muun muassa
keskustan tuntumassa sijaitseva kalkkikaivos kertoo. Eivätköhän junalla ohi
matkustavat tunnista Lappeenrannan
juuri siitä. Ja Lappeenrantaan tulevat
matkustajat tietävät viimeistään kalkkikaivoksen kohdalla laittaa takin päälleen, Saukkonen naurahtaa.
Hän muistuttaa, että kalkkiperäinen maaperä on kämmeköiden mieleen. Luontoharrastajien keskuudessa
Lappeenranta tunnetaankin yhtenä
Suomen merkittävimmistä orkideakaupungeista.

Kyläilta nähtävillä
olevasta ehdotuksesta

KAAVAEHDOTUS

Kyläilta alustavasta
kaavaehdotuksesta

Mahdollisuus antaa
kirjallinen mielipide nähtävillä
olevasta kaavaluonnoksesta

Mahdollisuus antaa
kirjallinen mielipide nähtävillä
olevasta kaavaehdotuksesta

Kaupunginvaltuuston
hyväksyminen

Kaupunginvaltuuston
päätöksestä voi
valittaa Itä-Suomen
hallinto-oikeuteen

Vuorovaikutusta asukkaiden kanssa läpi kaavaprosessin
Jo ennen kaavasuunnittelun alkamista Lappeenrannan kaupunkisuunnittelun tiimi jalkautuu kaavoitetta
valle alueelle, koska paikallisia ihmisiä halutaan alkumetreiltä alkaen kuulla kaavaprosessin valmistelussa.

Ihalaisen kalkkikaivos.

RS-kuvapalvelu

K

aupunginarkkitehti Maarit Pimiä kertoo, että ensimmäiseen asukastilaisuuteen, kylä- tai tupailtaan – miksi sitä
sitten kutsutaankin – suunnittelijat yleensä jalkautuvat tyhjin kartoin.
– Haluamme ensin kuulla, mitä asukkaat
toivovat alueelleen, mitä halutaan säilyttää ja
mistä löytyisi esimerkiksi mahdollisia uudisrakennuspaikkoja. Asukastilaisuuksissa ei luennoida eikä esitetä valmiita ratkaisuja. Olemme
paikan päällä, jotta asukas voisi vaikka kahden
kesken tuoda esille näkemyksiään.
Pimiä uskoo, että myös hiljaisimpien
asukkaiden ääni saadaan näin kuuluville.
– Omat ajatukset kannattaa tulla kertomaan, koska kaupungintalolla työskentelevä
kaavoittaja ei tunne alueita yhtä hyvin kuin paikalliset ihmiset, kaupunginarkkitehti kannustaa.

Mielipiteet esille
mahdollisimman aikaisin

Asukastilaisuudet

Asukastilaisuuksia pidetään niin monta kertaa
kuin asian käsittely edellyttää alueesta riippuen.
Tyypillisintä on, että alkuvaiheen asukas
iltaa seuraavassa tilaisuudessa on nähtävillä
kaavaluonnos ja sitä seuraavassa kaavaehdotus.
Kaikissa vaiheissa asukkailla on mahdollisuus
vaikuttaa lopputulokseen.
Pimiä toivoo, että paikalliset tulisivat
mukaan vuorovaikutukseen mahdollisimman
aikaisin, mutta viime hetken korjauksiakin tehdään usein.
– Asukkaiden mielipiteet näkyvät kaavoissa todella hyvin, mutta kaikki palaute on
luonnollisesti suhteutettava kokonaisuuteen,
Pimiä muistuttaa.

Kaikista asukastilaisuuksista kerrotaan
hyvissä ajoin muun muassa kaupungin
verkkosivujen etusivun "Ajankohtaista"uutisissa ja kaupunkisuunnittelun sivuilla
"Ajankohtaista kaavoituksesta".
Seuraa kaupungin verkkosivuja
www.lappeenranta.fi
Kaupunkisuunnittelun vuorovaikutusta
asukkaiden kanssa lisätään entisestään, kun
vuorovaikutussuunnittelija aloittaa kaavoitustiimissä vuoden 2018 alkupuolella.
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E-lupa nopeuttaa
ja helpottaa lupakäsittelyä
Nyt myös suunnittelutarveratkaisuja,
maisematyölupia ja poikkeamislupia
voi hakea sähköisesti e-lupapalvelussa,
Lappeenrannan kaupungin verkkosivuilla.

S

ähköistä lupapalvelua laajennettiin kuluneena vuonna (2017), jotta asiakas pystyisi entistä paremmin seuraamaan lupaprosessin eri vaiheita ja
päätöksenteko nopeutuisi. Rakennuslupa on jo aiemminkin ollut sähköisesti haettavana.
Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori neuvoo asiakkaita ennen e-luvan
hakemista käymään henkilökohtaisesti kaupungin rakennusvalvonnassa, jossa
arvioidaan, millaista lupaa hanke edellyttää.
– Jos ei ole kokenut rakentaja, voi olla vaikeaa punnita, selvitäänkö pelkällä
rakennusluvalla vai pitääkö ennen rakennuslupaa hakea suunnittelutarveratkaisua tai poikkeamislupaa. Vai onko kyseessä maisematyölupa, joka tarvitaan
maisemaa muuttavaan toimenpiteeseen.
Veijovuori painottaa, että asiakkaan ei itsensä tarvitse tietää, mitä lupaa
hanke edellyttää. Neuvoja ja toimintaohjeita saa rakennusvalvonnasta.
– Jos siellä päädytään vaikkapa poikkeamisluvan hakemiseen, voi halutessaan ennen e-luvan täyttämistä varata ajan kaupunkisuunnitteluosaston lupavalmistelijalle. Yhdessä selvitetään, millaisia litteitä tarvitaan.

Asiakkaalle tieto kaikista käsittelyvaiheista
Pääsääntöisesti e-lupapyyntö saapuu ensimmäiseksi kaavasuunnittelija Matti
Kettuselle, joka kuittaa asiakkaalle olevansa asian käsittelijä. Kettunen katsoo
alustavasti hakemusluonnoksen ja mahdolliset liitteet, pyytää tarvittaessa täydennyksiä ja kun hakemus on kunnossa, antaa luvan varsinaisen hakemuksen
lähettämiseen.
Kettunen tiivistää, että e-lupa nopeuttaa ja helpottaa lupakäsittelyä, ja
koska asiakas saa tiedon sähköpostiinsa kaikista prosessin vaiheista, myös vuorovaikutus ja avoimuus lisääntyvät.
– Toki paperihakemuksiakin otetaan entiseen tapaan vastaan, jos sähköinen palvelu tuntuu vieraalta. Mutta kannustan kuitenkin sähköisen palvelun
käyttöön, koska sen välityksellä voi sujuvasti kysyä lisätietoja ja pohtia asiaa kaavasuunnittelijan kanssa.
Lupaprosessin arvioitu kesto on kolmesta neljään kuukautta, joten hankkeen valmistelu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin ennen suunniteltua rakennusaikaa.

Poikkeamislupa, maisematyölupa vai suunnittelutarveratkaisu

RS-kuvapalvelu

Tyypillisimpiä poikkeamislupahakemuksia ovat rantarakennuskohteet pikkujärvien tai lampien rannoilla.
Poikkeamislupaa tarvitaan esimerkiksi, jos yksityishenkilö haluaa rakentaa vanhan rantasaunansa läheisyyteen uuden loma-asunnon, ja ranta sijaitsee
alueella, jossa ei ole asemakaavaa eikä oikeusvaikutteista yleiskaavaa.
Maisematyöluvalla ratkaistaan kohteet, jotka muuttavat pysyvästi maisemaa. Esimerkiksi huoltotien rakentaminen raskasta huoltoliikennettä varten
edellyttää maisematyölupaa.
Tonttipuiden kaadoista kannattaa aina olla yhteydessä rakennusvalvontaan ennen hakkuuseen ryhtymistä. Puun kaataminen asemakaava-alueella vaatii harkinnan maisematyöluvan tarpeesta, mikäli puu on maisemallisesti merkittävä tai puita on yli kymmenen kappaletta. Yleiskaava-alueella maisematyölupa
on hakkuissa tarpeen, mikäli kaavassa niin määrätään (toimenpiderajoitus).
Suunnittelutarveratkaisua tarvitaan esimerkiksi, jos haluaa rakentaa omakotitalon maaseutualueelle, jossa ei ole asemakaavaa eikä oikeusvaikutteista
yleiskaavaa.

Näkymä Haapäjärvelle kesällä 2015.

Karttapalvelu kertoo meneillään olevat kaavahankkeet ja rakennusoikeudet
Valmisteilla oleviin kaavahankkeisiin voi kätevästi tutustua karttapalvelussa Lappeenrannan kaupungin verkkosivuilla.
Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori kertoo, että kuluneen vuoden (2017) aikana karttapalvelua on kehitetty entistä paremmin palvelemaan myös kaavoitusta.
– Tyypillisesti karttapalvelua käytetään opaskarttana, mutta nyt sen kautta löytää
meneillään olevien kaavahankkeiden aineistotkin. Karttapalvelu näyttää sekä nykytilanteen
että tulevat muutokset.
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Esimerkiksi oman talonsa kaavatilanteen voi käydä tarkistamassa karttapalvelusta
näin: Karttapalvelu Lappeenranta > Valitse karttanäkymä
> Ajantasa-asemakaava >
kirjoita kadunnimi ja talon numero.

