LIITE 1

Dnro LPR/1617/10.02.03.00/2019

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.11.2020, tarkistettu 26.4.2021
PILOTINKATU 1, ASEMAKAAVAN JA TONTTIJAON MUUTOS
ALOITE
Asemakaavamuutos on käynnistynyt yksityisen maanomistajan aloitteesta. Kaava-alue on pienentynyt
luonnosvaiheen jälkeen koskemaan ainoastaan korttelin 3 tonttia 3. Korttelin 3 tontin 2 maanomistaja
on ilmoittanut jäävänsä kaavamuutoshankkeen ulkopuolelle.
SUUNNITTELUALUE
Asemakaavamuutosalue sijaitsee noin 2,5 kilometriä Lappeenrannan ydinkeskustasta lounaaseen.
Suunnittelu koskee Pilotinkadun varressa sijaitsevaa tonttia, joka rajautuu Pilotinkadun lisäksi Lentokentäntiehen, asuintonttiin ja virkistysalueeseen. Suunnittelualue on kooltaan noin 0,39 ha. Alla olevassa kuvassa näkyy suunnittelualueen likimääräinen aluerajaus ja sijainti.

Kuva 1. Kaavamuutosalueen aluerajaus opaskartassa. Muutosalue on rajattu punaisella.
Asemakaavan muuttamisesta tehdään kaupungin ja maanomistajan kesken MRL 91b §:n mukainen
maankäyttösopimus ennen asemakaavan hyväksymistä.

Elinvoima ja kaupunkikehitys | Kaupunkisuunnittelu
PL 11, 53101 Lappeenranta | Villimiehenkatu 1 | puh. (05) 6161
kirjaamo@lappeenranta.fi | www.lappeenranta.fi
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SUUNNITTELUN TAUSTA JA TAVOITTEET
Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan tontin kehittäminen työpaikka-alueena sekä päivitetään alueen vanhentunut asemakaava. Suunnittelualue on Lappeenrannan kaupunkisuunnittelun kaavoitusohjelman 2021 – 2023 kohde 15: Pilotinkatu 1.

Kuva 2. Kaava-alue rajattuna punaisella ilmaviistokuvalle ©Blom 2018.

KAAVAN VAIKUTUKSET
Asemakaavan 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.
Lisäksi selvitetään mahdollisten haittojen lieventämismahdollisuudet.
Ekologiset vaikutukset
• Maisema
• Maa- ja kallioperä
• Luonnonympäristö
• Pinta- ja pohjavesi

Taloudelliset vaikutukset
• Aluetaloudelliset vaikutukset
• Infraverkon toteutuskustannukset

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Liikenteelliset vaikutukset
• Liikenneverkko
• Liikennemäärät, liikenteen toimivuus ja
liikenneturvallisuus
• Liikennemelu
• Joukkoliikenne ja kevyt liikenne
• Pysäköinti

Sosiaaliset vaikutukset
• Palvelujen saatavuus
• Ihmisten elinolot ja
elinympäristö
• Virkistysalueet ja virkistysyhteydet

Kulttuuriset vaikutukset
• Yhdyskuntarakenne
• Rakennukset ja rakenteet sekä yhdyskuntatekniset huollon
verkostot
• Kaupunkikuva
• Rakennettu kulttuuriympäristö ja kiinteät
muinaisjäännökset
• Seudullisten suunnitelmien ja yleiskaavan toteutuminen
Valtakunnallisten
alueidenkäyttötavoitteiden
toteutuminen

Pilotinkatu 1, asemakaavan ja tonttijaon muutos 9.11.2020, tark. 26.4.2021
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OSALLISET
Suunnittelussa ovat osallisia ainakin seuraavat viranomaistahot ja sidosryhmät:
Viranomaiset
• Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus (ELY-keskus)
o Ympäristö ja luonnonvarat
-vastuualue
• Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
• Etelä-Karjalan liitto
• Etelä-Karjalan museo
• Etelä-Karjalan pelastuslaitos
Lappeenrannan kaupunki
• Elinvoima ja kaupunkikehitys (maaomaisuuden hallinta, kadut ja ympäristö, rakennusvalvonta)
• Lappeenrannan Energiaverkot Oy
• Lappeenrannan seudun ympäristötoimi
(ympäristön suojelu, ympäristöterveydenhuolto)
• Alue- ja asukasneuvosto
• Vammaisneuvosto
• Vanhusneuvosto

Alueen asukkaat, yrittäjät ja yhdistykset
• Saimaan lentoasema säätiö ry
• Kesämäen asukasyhdistys
Maanomistajat, vuokralaiset ja naapurit

Muut
• Telia Sonera 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. Asemakaavaehdotuksesta informoidaan ulkopaikkakuntalaisia henkilökohtaisilla kirjeillä.
Kaava-aineistot pidetään nähtävillä Lappeenrannan kaupungintalolla asiakaspalvelukeskus 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 §).
• Alustavien luonnosvaihtoehtojen laadinta.
• Asemakaavaluonnoksen laadinta ja ympäristövaikutusten yleispiirteinen selvittäminen.
ASEMAKAAVALUONNOS
• Nähtävillä olo ja valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 §, MRA 30 §). Asemakaavaluonnoksen,
OAS:n ja kaavan valmisteluaineisto on ollut nähtävillä 16.11.-7.12.2020 välisen ajan. Lausunnot on
pyydetty viranomaisilta ja kaupungin hallintokunnilta.
o Osallisilla on ollut mahdollisuus antaa kirjallinen mielipide kaavaluonnoksesta.
• Asemakaavaluonnoksen tarkistaminen saadun palautteen pohjalta. Kaavanlaatijan vastineet annettuihin mielipiteisiin ja lausuntoihin.
ASEMAKAAVAEHDOTUS
•

Kaavaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville (MRA 27 §)
o Kaupunkikehityslautakunnan ja kaupunginhallituksen käsittelyt. Kaupunginhallitus asettaa kaavaehdotuksen nähtäville 30 päiväksi (MRA 27 §). Nähtäville asettamisesta tiedotetaan lehtikuulutuksella.
o Tarvittaessa lausunnot viranomaisilta (MRA 28 §). Tarvittaessa viranomaisneuvottelu (MRA 26
§) lausuntojen saavuttua.
o Osallisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus kaavaehdotuksesta
• Kaavanlaatijan vastineet mahdollisiin muistutuksiin ja lausuntoihin vastaaminen.
• Asemakaavaehdotuksen mahdollinen tarkistaminen ja kaavaehdotuksen asettaminen tarvittaessa
uudelleen nähtäville tai niiden kuuleminen erikseen, joita muutokset koskevat (MRA 32 §).
Arvioitu aikataulu: Kaavaehdotus pyritään asettamaan nähtäville toukokuussa 2021.

KAAVAN HYVÄKSYMINEN
• Kaupunginhallituksen käsittely (tarvittaessa) ja kaupunginvaltuuston käsittely (MRL 52 §). Tiedottaminen hyväksymispäätöksestä (MRL 67 §).
MUUTOKSENHAKU KAAVAN HYVÄKSYMISESTÄ
• Kaupunginvaltuuston päätöksestä voi valittaa Itä-Suomen Hallinto-oikeuteen (MRL 188 §) ja edelleen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos Korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

KAAVAN LAATIJAN YHTEYSTIEDOT
Kaavasuunnittelija Tiia Sillgren puh. 040 663 2525
Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662
Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
OAS:a voidaan suunnittelun kuluessa tarvittaessa muuttaa ja täydentää.
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PILOTINKATU 1:N ASEMAKAAVAN JA TONTTIJAON MUUTOS
Liite osallisista, joita on kuultu kirjeitse tai sähköpostitse
MIELIPITEET:
Kartta kiinteistöistä, joiden maanomistajia ja vuokralaisia on kuultu kirjeitse:

Kaupungin maanomistus

Pilotinkatu 1:n asemakaavan ja tonttijaon muutos

Kaavamuutosalue

Naapurikiinteistöt

9.11.2020
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LAUSUNNOT:
Kaakkois-Suomen ELY-keskus
• Liikenne ja infrastruktuuri
• Ympäristö ja luonnonvarat
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Etelä-Karjalan liitto
Etelä-Karjalan museo
Etelä-Karjalan pelastuslaitos
Elinvoima ja kaupunkikehitys
• Maaomaisuuden hallinta
• Kadut ja ympäristö
• Rakennusvalvonta
Hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimiala
• Liikuntatoimi
Lappeenrannan Energiaverkot Oy
Lappeenrannan seudun ympäristötoimi
• ympäristönsuojelu
• ympäristöterveys
Vanhusneuvosto
Vammaisneuvosto
Asukas- ja alueneuvosto
Telia Finland Oyj
Elisa Oyj
Saimaan lentoasema säätiö sr
Kesämäen asukasyhdistys

Pilotinkatu 1:n asemakaavan ja tonttijaon muutos

7.9.2020

Liite 2b

From:
Sent:
To:
Subject:

Sillgren Tiia
Wed, 25 Nov 2020 10:25:07 +0000
YP LPR Kirjaamo Lappeenrannan kaupunki
VL: Lausuntopyyntö - Pilotinkatu 1, asemakaavan ja tonttijaon muutos

Tiedoksi Pilotinkatu 1 kaavamuutoksesta tullut lausunto.
Terveisin Tiia
Lähettäjä: Lankinen Markus <markus.lankinen@lappeenranta.fi>
Lähetetty: keskiviikko 25. marraskuuta 2020 11.32
Vastaanottaja: Lind Taina <Taina.Lind@lappeenranta.fi>
Kopio: Sillgren Tiia <tiia.sillgren@lappeenranta.fi>; eija.joro <eija.joro@lppairport.fi>; Paananen Janne
<janne.paananen@lppairport.fi>
Aihe: VS: Lausuntopyyntö - Pilotinkatu 1, asemakaavan ja tonttijaon muutos
Kiitos lausuntopyynnöstä. Saimaan lentoasema säätiö -konsernilla ei ole huomauttamista ao. asiaan.
ystävällisin terveisin
Markus Lankinen
Toimitusjohtaja
Saimaan lentoasema säätiö sr.
Osoite: Lappeenrannan kaupunki
Villimiehenkatu 1
53100 Lappeenranta
p. 040 7017328

Lähettäjä: Lind Taina <Taina.Lind@lappeenranta.fi>
Lähetetty: maanantai 16. marraskuuta 2020 8.11
Vastaanottaja: Lind Taina <Taina.Lind@lappeenranta.fi>
Aihe: Lausuntopyyntö - Pilotinkatu 1, asemakaavan ja tonttijaon muutos
Hei
Lappeenrannan kaupunki valmistelee asemakaavan muutosta Lentokentän kaupunginosassa osoitteessa
Pilotinkatu 1. Suunnittelualue rajautuu Lentokentäntiehen ja Pilotinkatuun.
Suunnittelun tavoitteena on kehittää lentoaseman läheistä aluetta monipuolisena työpaikka-alueena sekä
päivittää alueen vanhentunut asemakaava.
Pyydän huomioimaan oheisena olevan lausuntopyynnön.
Linkki kaava-aineistoon: https://lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Rakentaminen-ja-maankaytto/Kaavoitus/Vireillaolevat-kaavat/Lansialue/Pilotinkatu-1
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4.12.2020

Dnro
LPR/1617/10.02.03.00/2019

Lappeenrannan kaupunki/
elinkeino ja kaupunkikehitys
kaupunkisuunnittelu

Viite lausuntopyyntö 15.11.2020
LAPPEENRANTA, LENTOKENTTÄ, PILOTINKATU 1, ASEMAKAAVAN MUUTOS
Lappeenrannan kaupunkisuunnittelu on pyytänyt Etelä-Karjalan
museon lausuntoa otsikon kaavamuutoksesta.
Museo on osallinen hankkeessa kulttuuriympäristön suojelun osalta.
Asemakaavamuutosalue sijaitsee noin 2,5 kilometrin päässä
Lappeenrannan ydinkeskustasta lounaaseen. Suunnittelu koskee
Pilotinkadun varressa sijaitsevaa korttelia, joka rajautuu Pilotinkadun
lisäksi Lentokentäntiehen ja virkistysalueeseen. Suunnittelualue on
kooltaan noin 0,75 ha ja se käsittää kaksi tonttia.
Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan korttelin kehittäminen
työpaikka-alueena sekä päivitetään alueen vanhentunut
asemakaava.
Suunnittelualue ei ole valtakunnallisesti, maakunnallisesti eikä
paikallisesti arvokas rakennetun ympäristön kohde. Se sijoittuu
lentokentän läheisyyteen pääasiassa pienteollisuusalueelle. Museo
katsoo, että kaavamuutoksella ei ole vaikutuksia rakennetun
kulttuuriympäristön vaalimiseen.
Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta suunnittelualueen
lounaispuolella n 80 m päässä on laserkeilausaineiston perusteella
ympärysvallillinen ja osin maahan kaivettu telttapaikka, jonka
oviaukko suuntautuu itäkaakkoon. Lisäksi kaava-alueen länsipuolella
on vastaavan etäisyyden päässä länsiluoteeseen eli lentokentän
suuntaan avautuvan konekorsun suojavallien jäännös sekä tämän
ympärillä mahdollisia taisteluasemia. Jäännökset ovat tyypillisiä
toisen maailmansodan aikaisten sotilaslentokenttien ympärillä EteläKarjalassa. Suunnittelualue itsessään ei nykytilassa vaikuta
mielenkiintoiselta arkeologisen kulttuuriperinnön osalta.
Etelä-Karjalan museolla ei ole huomautettavaa asemakaavan
muutoksesta.
Etelä-Karjalan museo
Hyvinvointi- ja sivistyspalvelut | Museotoimi
PL 239, 53101 Lappeenranta | Kristiinankatu 9 | puh. 05 6161
museot@lappeenranta.fi | www.lappeenranta.fi
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Lausunto

16.11.2020

LPR/1617/10.02.03.00/2019

Lappeenrannan kaupunki
Elinvoima ja kaupunkikehitys/kaupunkisuunnittelu

Viite:

Lausuntopyyntö 9.11.2020

LAUSUNTO ASEMAMAAKAVAN JA TONTTIJAON MUUTOS: Pilotinkatu 1,
LENTOKENTÄN KAUPUNGINOSA (25), Kortteli 3
Lappeenrannan kaupunki valmistelee asemakaavan muutosta Lentokentän
kaupungin-osaan. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa korttelin
kehittäminen lentoasemaan tukeutuvien toimitilojen ja palveluiden alueena,
samalla päivitetään alueen vanhentunut asemakaava.
Asemakaavamuutosalue sijaitsee noin 2,5 kilometrin päässä Lappeenrannan
ydinkeskustasta lounaaseen. Suunnittelu koskee Pilotinkadun varressa
sijaitsevaa korttelia, joka rajautuu Pilotinkadun lisäksi Lentokentäntiehen ja
virkistysalueeseen. Suunnittelualue käsittää kaksi tonttia ja se on kooltaan
noin 0,75 ha.
Suunnittelualue on lähes kauttaaltaan rakennettua kaupunkiympäristöä eikä
siellä ole säilynyt alkuperäistä luonnonympäristöä. Pilotinkatuun rajoittuva
tontti on tällä hetkellä avoin sorapintainen pysäköintialue, joten alueella ei ole
lainkaan kasvillisuutta lukuun ottamatta nurmetettuja reunaluiskia. Alueella
esiintyy todennäköisesti vähän eläimiä, sillä avoin sorakenttä ei tarjoa
suojapaikkoja eläimille. Asuintontin kasvillisuus muodostuu nurmikosta sekä
pihan puista ja pensaista. Lentokentäntieltä tulevan pihatien varressa on
komea yksittäinen mänty. Tontit rajoittuvat valtatien ja Lentokentäntien
väliseen mäntyvaltaiseen suojaviheralueeseen. Tonttien eteläpuolelta kulkee
sorapintainen ulkoilureitti alikulkutunnelin kautta Pilotinkadun alitse.
Suunnittelualueella ei ole erityisiä luontoarvoja.
Suunnittelualueella tai sen lähiympäristössä ei sijaitse Natura-alueita,
luonnonsuojelualueita eikä muita valtakunnallisesti arvokkaita luontokohteita
tai uhanalaisten lajien esiintymiä, lukuun ottamatta Lentokentän
valtakunnallisesti merkittävää paahdeympäristöä suunnittelualueen
pohjoispuolella. Suunnittelualueen läheisyydessä esiintyy runsaasti
kämmeköitä mm. valkolehdokkia. Kangasvuokkoa esiintyy Lentokentäntie
molemmin puolin mutta ei suunnittelualueella.

Lappeenrannan seudun ympäristötoimi
PL 302, 53101 Lappeenranta | Pohjolankatu 14 | puh. (05) 6161 | faksi (05) 4530 146
ymparistotoimi.kirjaamo@lappeenranta.fi | www.lappeenranta.fi
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Lausunto:
Lappeenrannan ympäristönsuojeluviranomainen on tarkastanut
asemakaavamuutosluonnoksen sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja
toteaa siitä seuraavaa:
Suunnittelualue sijaitsee Huhtiniemen tärkeällä I-luokan pohjavesialueella ja
on lentomelualueen Lden 55dB- alueen rajalla. Alueelle ei tule sijoittaa melulle
herkkää toimintaa ellei voida turvata meluohjearvojen alle jäävää
ulkoilualuetta.
Määräys
”Lastaus- ja purkualueilla hulevedet tulee käsitellä tontilla öljynerottimin ennen
niiden imeyttämistä tai johtamista hulevesiverkostoon.”
Tulee tarkentaa kuulumaan
Lastaus- ja purkualueilla hulevedet tulee tarvittaessa käsitellä tontilla ennen
niiden imeyttämistä tai johtamista hulevesiverkostoon.
Muilta osin ympäristönsuojelulla ei ole Pilotinkatu 1:n
asemakaavamuutosluonnoksesta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
lausuttavaa.
Sara Piutunen
ympäristönsuojelupäällikkö
Tämä asiakirja on allekirjoitettu digitaalisesti, allekirjoituksen voit
tarkistaa Lappeenrannan seudun ympäristötoimen kirjaamosta.
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Lausunto

3.12.2020
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Lappeenrannan kaupunki
Elinvoima ja kaupunkikehitys/kaupunkisuunnittelu

Viite:

Lausuntopyyntö 16.11.2020

ENNAKKOLAUSUNTO ASEMAMAAKAVAN MUUTOS: Pilotinkatu 1,
LENTOKENTTÄ (25), Kortteli 3
Lappeenrannan kaupunki valmistelee asemakaavan muutosta Lentokentän
kaupunginosaan. Kaavamuutoksen tavoitteena on kehittää lentoaseman
läheistä aluetta monipuolisena työpaikka-alueena sekä päivittää alueen
vanhentunut asemakaava. Kaavamuutosta on hakenut maanomistaja, jonka
tavoitteena on käyttötarkoituksen muutos, joka sallii tontilla liike- ja
toimistorakentamisen asumisen sijaan.
Asemakaavamuutosalue sijaitsee noin 2,5 kilometrin päässä Lappeenrannan
ydinkeskustasta lounaaseen. Suunnittelu koskee Pilotinkadun varressa
sijaitsevaa korttelia, joka rajautuu Pilotinkadun lisäksi Lentokentäntiehen ja
virkistysalueeseen. Suunnittelualue käsittää kaksi tonttia ja se on kooltaan
noin 0,75 ha.
Asemakaavamuutoksella nykyinen pientalokortteli muuttuu monipuoliseksi
toimitila-alueeksi, jolle voi sijoittua esim. lentoasemaan tukeutuvaa
liiketoimintaa. Asuinpientalojen korttelialue (AP) on muutettu
toimitilarakennusten korttelialueeksi (KTY-6), jolle saa sijoittaa liike- ja
toimistotiloja sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia työpaja- ja
varastorakennuksia sekä matkailua palvelevia rakennuksia.
Suunnittelualue sijoittuu vedenhankintaa varten tärkeällä Huhtiniemen
(0540501 A) pohjavesialueella. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa on
parhaillaan käynnissä pohjavesialueiden tarkistaminen ja uudelleen luokittelu,
jonka perusteella pohjavesialueen luokitukseen ja rajaukseen voi tulla
muutoksia. Suunnittelualueella ei ole tiedossa ympäristöä pilaavaa tai
ympäristöhäiriöitä aiheuttavaa toimintaa. Lentokentän toiminnasta aiheutuu
ajoittaista lentomelua lähiympäristöön. Alue kuuluu radonin riskialueisiin.
Suunnittelualue sijaitsee Lappeenrannan lentokentän lähestymisalueella,
mistä aiheutuu ajoittaista lentomelua sekä korkeusrajoituksia alueelle.
Lentomelutyöryhmä on esittänyt, että lentomelun painotettu keskiäänitaso
(ekvivalenttitaso), Lden-luku saa asumiseen ja loma-asumiseen taajamassa
käytettävillä alueilla enintään 55 dB. Finavia Oyj:n v. 2011 tekemän
Lappeenrannan seudun ympäristötoimi
PL 302, 53101 Lappeenranta | Pohjolankatu 14 | puh. (05) 6161 | faksi (05) 4530 146
ymparistotoimi.kirjaamo@lappeenranta.fi | www.lappeenranta.fi

2 (2)

selvityksen mukaan suunnittelualue sijaitsee Lden 55 dB lentomelualueen
rajalla. Suurimmat suunnittelualueelle kohdistuvat ympäristökuormitukset
aiheutuvat ympäristön liikenteestä ja sen aiheuttamasta melusta.
Nykytilanteessa toisella kaavamuutostonteista on kaksi paritaloa eli yhteensä
neljä asuntoa, mutta jatkossa alueelle ei ole osoitettu asumista eikä muita
melulle herkkiä toimintoja. Toimisto- ja majoitustiloja koskevat melusäädökset
on mahdollista saavuttaa rakenteellisin keinoin.
Liikennemelun osalta suunnittelualueella valtioneuvoston päätöksen 993/92
asumisen melutasojen ohjearvot eivät tällä hetkellä ylity päivä- ja yöaikana.
Suunnittelualueen keskiäänitasot sekä päivällä että yöllä jäävät alle 45 dB:n
lähes koko tontilla niin nykytilanteessa kuin ennustetilanteessa vuonna 2035.
Lausunto:
Lappeenrannan seudun ympäristötoimen ympäristöterveydenhuollon
palveluyksikkö Lappeenrannan terveydensuojeluviranomaisena on tarkastanut
asemakaavaluonnoksen sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja toteaa
siitä seuraavaa:
Kaavaluonnoksen radonmääräystä tulee tarkentaa: Kaava-alueen maaperästä
purkautuu radonkaasua, joka on huomioitava rakennussuunnittelussa.
Asuntojen ja työpaikkojen huoneilman vuosikeskiarvot eivät saa ylittää STM:n
antamia kulloinkin voimassa olevia ohjearvoja.
Muilta osin kaavaluonnoksesta ei ole huomautettavaa.

Päivi Roine
terveysvalvonnan johtaja
Tämä asiakirja on allekirjoitettu digitaalisesti, allekirjoituksen voit
tarkistaa Lappeenrannan seudun ympäristötoimen kirjaamosta.
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Päiväys
17.11.2020

Lappeenrannan kaupunki
Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala
Kaupunkisuunnittelu
Kirjaamo
PL 11
53101 Lappeenranta

LPR/1617/10.02.03.00/2019
Lausuntopyyntö 9.11.2020
LPR/1617/10.02.03.00/2019 Asemakaavan muutos 25 Lentokenttä kortteli 3 (Pilotinkatu
1)
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on kehittää lentoaseman
läheistä aluetta monipuolisena työpaikka-alueena sekä päivittää
alueen vanhentunut asemakaava.
Asemakaava-alueesta suurin osa on yksityisen omistuksessa.
Kaupunki omistaa kaava-alueella katu- ja puistoaluetta.
Maaomaisuuden hallinta neuvottelee maankäyttösopimuksella tontin
omistajan kanssa rakennusoikeuden korottamisen ja
käyttötarkoituksen muuttamisen vaikutuksista ja
maankäyttökorvauksen maksamisesta kaupungille.
Maankäyttösopimus tulee olla hyväksytty molempien
sopimusosapuolten osalta ja allekirjoitettu, ennen kuin
asemakaavamuutos voidaan hyväksyä kaupunginvaltuustossa.
Tontin laajuuden muutoksista tehdään maanluovutuksia tarpeen
mukaan kaupungin ja tontinomistajan kesken.

Lappeenrannassa 17.11.2020
Riitta Ruutiainen
kaupungingeodeetti
Tämä asiakirja on allekirjoitettu digitaalisesti, allekirjoituksen voit
tarkistaa Lappeenrannan kaupungin kirjaamosta.

Elinvoima ja kaupunkikehitys | Maaomaisuuden hallinta
PL 38, 53101 Lappeenranta | Villimiehenkatu 1 | puh. (05) 6161
kirjaamo@lappeenranta.fi | | www.lappeenranta.fi
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Päiväys

Dnro
LPR/1617/10.02.03.00/2019

Lappeenrannan kaupunki
Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala,
kirjaamo / kaupunkisuunnittelu

Lausuntopyyntö 9.11.2020
Pilotinkatu 1, asemakaavan ja tonttijaon muutos
Rakennusvalvonta ilmoittaa, että Pilotinkatu 1 vireillä olevasta
asemakaavan ja tonttijaon muutoksesta rakennusvalvonnalla ei ole
huomautettavaa.

Lappeenrannassa 23.11.2020

Päivi Salminen
rakennustarkastaja

Elinvoima ja kaupunkikehitys | Rakennusvalvonta
PL 38, 53101 Lappeenranta | Villimiehenkatu 1 | puh. (05) 6161
kirjaamo@lappeenranta.fi | www.lappeenranta.fi
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Lausunto
15.12.2020

Dnro
LPR/1617/10.02.03.00/2019

Kaupunkisuunnittelu

Pilotinkatu 1, asemakaavan ja tonttijaon muutos
Lappeenrannan kaupungin elinvoima ja kaupunkikehityksen
Kadut ja ympäristö –vastuualue ilmoittaa lausuntonaan otsikon
mukaiseen asemakaavaan liittyen seuraavaa:
”Kaavamääräykset ovat ristiriitaisia hulevesien käsittelyn osalta.
KTY-6 korttelialueella hulevedet tulee imeyttää omalla tontilla.
Lastaus- ja purkualueilla hulevedet tulee käsitellä tontilla
öljynerottimin ennen niiden imeyttämistä tai johtamista
hulevesiverkostoon. Kadut ja ympäristö -vastuualue katsoo, että
hulevedet tulee imeyttää tontilla ja kohdan ”tai johtamista
hulevesiverkostoon” poistetaan määräyksistä. Muilta osin ei ole
huomautettavaa.”

Olli Hirvonen
Kaupungininsinööri
Tämä asiakirja on allekirjoitettu digitaalisesti, allekirjoituksen voit
tarkistaa Lappeenrannan kaupungin kirjaamosta.

Elinvoima ja kaupunkikehitys | Kadut ja ympäristö
PL 38, 53101 Lappeenranta | Villimiehenkatu 1 | puh. (05) 6161
kirjaamo@lappeenranta.fi | www.lappeenranta.fi

From:
Sent:
To:
Subject:

Deski /Telia Finland Oyj /Tampere
Tue, 17 Nov 2020 12:33:10 +0000
YP LPR Kirjaamo Lappeenrannan kaupunki
FW: Lausuntopyyntö - Pilotinkatu 1, asemakaavan ja tonttijaon muutos

Hei,
Telialla ei ole huomautettavaa kaavamuutokseen.
Terveisin,
Henrik Myller
Production Desk
Telia Company
p. 020 1332710
www.telia.fi/televerkko

From: Lind Taina <Taina.Lind@lappeenranta.fi>
Sent: maanantai 16. marraskuuta 2020 8.11
To: Lind Taina <Taina.Lind@lappeenranta.fi>
Subject: Lausuntopyyntö - Pilotinkatu 1, asemakaavan ja tonttijaon muutos
Hei
Lappeenrannan kaupunki valmistelee asemakaavan muutosta Lentokentän kaupunginosassa osoitteessa
Pilotinkatu 1. Suunnittelualue rajautuu Lentokentäntiehen ja Pilotinkatuun.
Suunnittelun tavoitteena on kehittää lentoaseman läheistä aluetta monipuolisena työpaikka-alueena sekä
päivittää alueen vanhentunut asemakaava.
Pyydän huomioimaan oheisena olevan lausuntopyynnön.
Linkki kaava-aineistoon: https://lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Rakentaminen-ja-maankaytto/Kaavoitus/Vireillaolevat-kaavat/Lansialue/Pilotinkatu-1
Ystävällisin terveisin
Taina Lind
sihteeri
Konsernihallinto/assistenttitiimi

LPR/1617/10.02.03.00/2019 Asemakaavan muutos 25 Lentokenttä kortteli 3 (Pilotinkatu 1)

Lappeenrannan kaupungin vammaisneuvosto toteaa
Pilotinkatu 1 asemakaavan ja tonttijaon muutoksesta
seuraavaa:
Ko. kaavamuutoksella on tavoitteena muuttaa asuinkortteli
"liiketoimintakortteliksi", johon ko. alue sopii hyvin tukien
elinkeinotoimintaa ja on asuinalueen ulkopuolella.
Näin ollen ei aiheuta kohtuutonta häiriötä kaavaluonnoksen
ehtojen mukaan sinne sijoitettavalle toiminnalle.
Alueella on hyvät mahdollisuudet ottaa huomioon myös
toimintarajoitteisten tarpeet toimia (työskennellä) jo
suunnitteluvaiheessa.
Alueelle tulee korttelin suunnitteluvaiheessa varata riittävä määrä
liikkumisesteisen pysäköintitunnuksen omaaville autoilijoille
pysäköintipaikkoja, niin vieras-, kuin työpaikan tarpeisiin.
Tulisi myös huolehtia esteettömästä kulusta niin sisä- kuin
ulkotiloissakin, huomioida myös aistivammaisten tarpeet, kuten
rajapinnat, selkeästi erottuvat rajat, ja sisätilojen melusuojaus
(toimistojen sisätiloissa on jo mainittu max 35 db/A), muutama
säännösten mukaan huomioitava asia mainitaksemme.
Terveisin

Jaana Kauppinen
Jaana Kauppinen
puheenjohtaja
Lappeenrannan kaupungin vammaisneuvosto 2017-2021
3.12.2020,

LPR/1617/10.02.03.00/2019 Asemakaavan muutos 25 Lentokenttä kortteli 3 (Pilotinkatu 1)

Lappeenrannan kaupungin asukas- ja alueneuvosto
toteaa Pilotinkatu 1 asemakaavan ja tonttijaon
muutoksesta seuraavaa:
Asukas- ja alueneuvostolla ei ole lausuttavaa.
Terveisin

Jouni Kemppi
Jouni Kemppi
puheenjohtaja
Lappeenrannan kaupungin asukas- ja alueneuvosto 2017-2021
3.12.2020,
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KAAVANLAATIJAN
VASTINEET

Liite 2c

26.4.2021 LPR/1617/10.02.03.00/2019

Pilotinkatu1: asemakaavan ja tonttijaon muutos
LYHENNELMÄT MRA 30 §:N KUULEMISESSA SAADUISTA LAUSUNNOISTA SEKÄ
KAAVANLAATIJAN VASTINEET NIIHIN
Kaavaluonnos on pidetty nähtävillä 16.11. – 7.12.2020
LAUSUNNOT:
1. Kaakkois-Suomen ELY-keskus
a) Kaava-alue sijoittuu lento- ja tiemelualueelle. Alueen käyttötarkoituksen muuttaminen asumisesta toimisto- ja liikerakentamiseen on perusteltua. Lisäksi alueelle suunniteltu yritystoiminta tukee lentoliikennettä ja siten koko kaupungin
elinkeinoelämää.
b) Asemakaavamuutos on ansiokkaasti laadittu. Asemakaava toteuttaa valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita ja MRL:n mukaiset asemakaavan sisältövaatimukset toteutuvat hyvin. Valmisteluaineisto muodostaa hyvän pohjan asemakaavamuutoksen jatkotyöstöön.
Vastine:
a) ja b) OK.

2. Etelä-Karjalan liitto
a) Etelä-Karjalan liitto pitää tärkeänä, että alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa kiinnitetään huomiota rakenteeseen sopeutuvan, laadukkaan ja tasapainoisen työpaikka- ja palveluympäristön toteuttamiseen sekä rakennettavan ympäristön hyvään laatuun ja tienvarsinäkymiin maakuntakaavan suunnittelumääräyksen mukaisesti.
b) Suunnittelualue kuuluu myös kaupunki-/ taajamarakenteen kehittämisen kohdealueeseen (kk). Merkinnällä osoitetaan laatukäytävän taajamarakenteeseen
liittyvät osa-alueet, joissa on erityistä painetta tarkastella ja suunnitella aluetta
toiminnallisena kokonaisuutena. Tämä tulee ottaa huomioon kohteen suunnittelussa.
c) Suunnittelualue sijaitsee myös tärkeällä pohjavesialueella (pv). Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on vesiensuojelun näkökohdat otettava huomioon
siten, ettei alueen käyttöä vedenhankintaan vaaranneta.
Vastine:
a) Kaavamääräyksillä on ohjattu rakentamista muun muassa julkisivujen osalta.
Korttelin rakennukset ja rakennelmat tulee suunnitella ja rakentaa siten, että
niistä muodostuu yhtenäinen ja arkkitehtonisesti korkeatasoinen kokonaisuus.
Rakennuslupaa haettaessa on pyydettävä kaupunkikuvatyöryhmältä lausunto
suunnitelmista.
b) Kaavamuutosalue käsittää yhden tontin, jolla jatkosuunnittelua on ohjattu siihen, että uudisrakentaminen muodostaa yhtenäisen ja kaupunkikuvallisesti
laadukkaan kokonaisuuden.
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c) Kaavan laadinnassa on otettu huomioon alueen sijainti 1.luokan pohjavesialueella. Alueelle ei saa sijoittua sellaista toimintaa, joka aiheuttaa vaaraa pohjavedelle tai sen muodostumiselle. Pohjavesien suojelu on otettu huomioon myös
kaavassa annetuissa hulevesien hallintaa koskevissa määräyksissä.
3. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Ei huomautettavaa.
4. Saimaan lentoasemasäätiö ry
Ei huomautettavaa.
5. Etelä-Karjalan museo
a) Suunnittelualue ei ole valtakunnallisesti, maakunnallisesti eikä paikallisesti arvokas rakennetun ympäristön kohde. Se sijoittuu lentokentän läheisyyteen
pääasiassa pienteollisuusalueelle. Museo katsoo, että kaavamuutoksella ei ole
vaikutuksia rakennetun kulttuuriympäristön vaalimiseen.
b) Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta suunnittelualueen lounaispuolella n 80 m
päässä on laserkeilausaineiston perusteella ympärysvallillinen ja osin maahan
kaivettu telttapaikka, jonka oviaukko suuntautuu itäkaakkoon. Lisäksi kaavaalueen länsipuolella on vastaavan etäisyyden päässä länsiluoteeseen eli lentokentän suuntaan avautuvan konekorsun suojavallien jäännös sekä tämän
ympärillä mahdollisia taisteluasemia. Jäännökset ovat tyypillisiä toisen maailmansodan aikaisten sotilaslentokenttien ympärillä Etelä-Karjalassa. Suunnittelualue itsessään ei nykytilassa vaikuta mielenkiintoiselta arkeologisen kulttuuriperinnön osalta.
Vastine:
a) OK.
b) Tieto telttapaikasta sekä konekorsun suojavallin jäännöksestä on lisätty kaavaselostuksen lähtötietoihin kohtaan 3.1.4. Rakennettu kulttuuriympäristö ja kiinteän muinaisjäännökset.
6. Lappeenrannan seudun ympäristötoimi, ympäristönsuojelu
a) Suunnittelualue sijaitsee Huhtiniemen tärkeällä I-luokan pohjavesialueella ja on
lentomelualueen Lden 55dB- alueen rajalla. Alueelle ei tule sijoittaa melulle herkkää toimintaa, ellei voida turvata meluohjearvojen alle jäävää ulkoilualuetta.
b) Määräys: ”Lastaus- ja purkualueilla hulevedet tulee käsitellä tontilla öljynerottimin ennen niiden imeyttämistä tai johtamista hulevesiverkostoon.” Tulee tarkentaa kuulumaan ”Lastaus- ja purkualueilla hulevedet tulee tarvittaessa käsitellä tontilla ennen niiden imeyttämistä tai johtamista hulevesiverkostoon”.
Vastine:
a) Sijainti pohjavesialueella ja lentomelualueella on huomioitu kaavamääräyksissä. Kaava-alueella tapahtuva toiminta ei saa aiheuttaa haittaa pohjavedelle
tai sen muodostumiselle. Alueelle ei ole myöskään sijoitettu melulle herkkää
toimintaa, kuten asumista. Yleismääräyksillä on edellytetty riittävää ääneneristävyyttä majoitus- ja toimistohuoneissa.
b) Hulevesimääräystä on tarkennettu yhdessä ympäristötoimen edustajien
kanssa. Hulevesien laadullista käsittelyä koskeva lause on muutettu muotoon:
KTY-6 -korttelialueella hulevedet tulee käsitellä ja imeyttää omalla tontilla. Lastaus- ja purkualueilla huleveden haitta-aineet on käsiteltävä ennen niiden
imeyttämistä. Tonttien kattohulevedet voidaan imeyttää omalla tontilla ilman
käsittelyä.
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7. Lappeenrannan seudun ympäristötoimi, ympäristöterveys
Kaavaluonnoksen radonmääräystä tulee tarkentaa: ”Kaava-alueen maaperästä
purkautuu radonkaasua, joka on huomioitava rakennussuunnittelussa. Asuntojen ja työpaikkojen huoneilman vuosikeskiarvot eivät saa ylittää STM:n antamia
kulloinkin voimassa olevia ohjearvoja.”
Vastine: Kaavamääräystä on tarkennettu lausunnossa esitetyllä tavalla.
8. Elinvoima ja kaupunkikehitys: Maaomaisuuden hallinta
Asemakaava-alueesta suurin osa on yksityisen omistuksessa. Kaupunki omistaa kaava-alueella katu- ja puistoaluetta.
Maaomaisuuden hallinta neuvottelee maankäyttösopimuksella tontin omistajan
kanssa rakennusoikeuden korottamisen ja käyttötarkoituksen muuttamisen vaikutuksista ja maankäyttökorvauksen maksamisesta kaupungille. Maankäyttösopimus tulee olla hyväksytty molempien sopimusosapuolten osalta ja allekirjoitettu, ennen kuin asemakaavamuutos voidaan hyväksyä kaupunginvaltuustossa.
Tontin laajuuden muutoksista tehdään maanluovutuksia tarpeen mukaan kaupungin ja tontinomistajan kesken.
Vastine: OK.
9. Elinvoima ja kaupunkikehitys: Rakennusvalvonta
Ei huomautettavaa.
10. Elinvoima ja kaupunkikehitys: Kadut ja ympäristö
Kaavamääräykset ovat ristiriitaisia hulevesien käsittelyn osalta. KTY-6 korttelialueella hulevedet tulee imeyttää omalla tontilla. Lastaus- ja purkualueilla hulevedet tulee käsitellä tontilla öljynerottimin ennen niiden imeyttämistä tai johtamista hulevesiverkostoon. Kadut ja ympäristö -vastuualue katsoo, että hulevedet tulee imeyttää tontilla ja kohdan ”tai johtamista hulevesiverkostoon” poistetaan määräyksistä. Muilta osin ei ole huomautettavaa.
Vastine: Hulevesimääräystä on tarkennettu luonnosvaiheen jälkeen yhdessä
kadut ja ympäristö -vastuualueen sekä Lappeenrannan seudun ympäristötoimen kanssa. Kyseinen kohta on muutettu muotoon: KTY-6 -korttelialueella hulevedet tulee käsitellä ja imeyttää omalla tontilla. Lastaus- ja purkualueilla huleveden haitta-aineet on käsiteltävä ennen niiden imeyttämistä. Tonttien kattohulevedet voidaan imeyttää omalla tontilla ilman käsittelyä.”
11. Lappeenrannan Energiaverkot Oy
Lappeenrannan Energiaverkot Oy:llä on kyseisellä alueella olemassa olevaa vesihuoltoverkostoa. Kyseinen verkosto tarvitsee asemakaavaan rasitealueen leveydeltään 3 m putkiston keskilinjasta molempiin suuntiin. Vesihuollon putkille
varatun rasitealueen etäisyys rakennusalueen rajasta tulee olla vähintään 2 m.
Vastine: Johtorasitteen leveyttä on tarkistettu ja rakennusalan rajaa on siirretty
siten, että se on 2 metrin päässä johtovarauksen (3 + 3 metriä) rasitealueesta.
12. Telia Company Ab
Ei huomautettavaa.
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13. Lappeenrannan kaupungin vammaisneuvosto
a) Ko. kaavamuutoksella on tavoitteena muuttaa asuinkortteli "liiketoimintakortteliksi", johon ko. alue sopii hyvin tukien elinkeinotoimintaa ja on asuinalueen ulkopuolella. Näin ollen ei aiheuta kohtuutonta häiriötä kaavaluonnoksen ehtojen
mukaan sinne sijoitettavalle toiminnalle.
b) Alueella on hyvät mahdollisuudet ottaa huomioon myös toimintarajoitteisten
tarpeet toimia (työskennellä) jo suunnitteluvaiheessa.
c) Alueelle tulee korttelin suunnitteluvaiheessa varata riittävä määrä liikkumisesteisen pysäköintitunnuksen omaaville autoilijoille pysäköintipaikkoja, niin vieras- kuin työpaikan tarpeisiin.
d) Tulisi myös huolehtia esteettömästä kulusta niin sisä- kuin ulkotiloissakin, huomioida myös aistivammaisten tarpeet, kuten rajapinnat, selkeästi erottuvat rajat, ja sisätilojen melusuojaus (toimistojen sisätiloissa on jo mainittu max 35
db/A), muutama säännösten mukaan huomioitava asia mainitaksemme
Vastine:
a) ja b) OK.
c) ja d) Asemakaava on pohjana tontin yksityiskohtaisemmalle suunnittelulle ja
rakennussuunnittelulle. Invapaikkojen määrä, aistivammaisten tarpeet ym. vastaavat asiat ratkaistaan rakennuslupamenettelyssä noudattaen voimassa olevia rakentamisnormeja ja -ohjeita.
14. Lappeenrannan kaupungin asukas- ja alueneuvosto
Ei huomautettavaa.
15. Lappeenrannan kaupungin vanhusneuvosto
Ei huomautettavaa.
Lausunto pyydettiin myös:
•

Etelä-Karjalan pelastuslaitos

•

Elisa Oyj

MIELIPITEET:
Mielipiteitä ei jätetty.

LIITE 2d
Pienennös kaavaluonnoksesta, jolla ennakkokuuleminen on suoritettu.

Liite 3
Asemakaavoituksen seuranta
Asemakaavan tietojen täyttölomake 1/2

Alueell. ympäristökeskus
Täyttämispvm

26.4.2021

Asemakaavan perustiedot
Asemakaavan nimi

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

25 LENTOKENTTÄ, korttelin 3 tontille 3 sekä osa
suojaviher- ja katualueesta
Pilotinkatu 1
LAPPEENRANTA
Ayk:n kaavatunnus
405K2620
405 Kunnan kaavatunnus
Vireille tulosta ilm. pvm
0,3959 Uusi ak:n pinta-ala
0,3959
Ak:n muutoksen pinta-ala
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

Kerrosala
k-m 2

Pinta-ala
%

Tehokkuus
e

Pinta-alan
muut. ha+

Kerrosalan
muut.k-m2+

0,3959

100,0

1000

0,25

+0,0000
-0,3866

+227
-773

0,3900

98,5

1000

0,26

+0,3900

+1 000

0,0059

1,5

-0,0067
+0,0033

Yhteenveto maanalaisista tiloista
Pinta-ala
ha

Pinta-ala
%

Kerrosala
k-m 2

Pinta-alan
muut. ha+

Kerrosalan
muut.k-m2+

Suojeltujen rak.
k-m 2

Suojeltujen rak. muutos
lkm+
k-m 2+

Maan.til. yht.

Rakennussuojelu
Suojeltujen rak.
lkm
Suoj.rak. yht.
asemakaava
muu

Sivu 1 (2)

Asemakaavoituksen seuranta
Asemakaavan tietojen täyttölomake 2/4

Alueell. ympäristökeskus
Täyttämispvm

26.4.2021

25 LENTOKENTTÄ, korttelin 3 tontille 3 sekä osa
suojaviher- ja katualueesta
Pilotinkatu 1
LAPPEENRANTA
Ayk:n kaavatunnus
Kunnan kaavatunnus
405

405K2620

Asemakaavan tunnistetiedot
Asemakaavan nimi

Kunta
Kuntanumero
Hyväksymispvm

Aluevaraukset
Pinta-ala
ha
Aluevar.
yhteensä

0,3959

Pinta-ala
%
100,0

Kerrosala
k-m 2

Tehokkuus
e

1 000

0,25

A yhteensä
AP

Pinta-alan
muut. ha+

Kerrosalan
muut.k-m2+

+0,0000

+227

-0,3866
-0,3866

-773
-773

+0,3900
+0,3900

+1 000
+1 000

P yhteensä
Y yhteensä
C yhteensä
K yhteensä
KTY

0,3900
0,3900

98,5

1 000
1 000

0,26
0,26

T yhteensä
V yhteensä
R yhteensä
L yhteensä
Katuauk./torit
E yhteensä
EV

-0,0067
-0,0067
0,0059
0,0059

1,5
100,0

+0,0033
+0,0033

S yhteensä
M yhteensä
W yhteensä

Sivu 2 (2)

1

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI
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