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1.1

PERUS- JA TUNNISTETIEDOT
Tunnistetiedot
Asemakaava ja
tonttijako:

408 Hanhijärven kylä, osalle tiloja 1:14, 1:30, 1:52, 1:74,
1:77 ja 1:85 sekä yhteiselle vesialueelle 405-876-2-0.

Muodostuu:

80 Hyväristönmäki, kortteli 1, tontti 1

Kaavan laatija:

Kaavakonsultti Tengbom Oy
Salomonkatu 17 A, 00100 Helsinki
Yhteyshenkilöt: Elina Kataja puh. 050 415 3010,
Pekka Kautto, puh. 050 443 5195
Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@tengbom.fi.
Lappeenrannan kaupunki, kaupunkisuunnittelu
Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662
Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi.

Vireilletulo:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville 19.1.2017.

Hyväksytty:

Kv __.__.2017.
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1.2

Kaava-alueen sijainti

Asemakaavoitettava alue sijaitsee Hanhijärven kylässä noin 6 km Lappeenrannan keskustasta kaakkoon, Pahaojantien varrella. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 22,3 ha. Alueen
sijainti on merkitty alla olevaan karttaan.

Asemakaava-alueen alueen sijainti ja kaava-alueen rajaus.
(Pohjakartta: Maanmittauslaitos 2017 / avoimien aineistojen tietopalvelu)

1.3

Kaavan nimi ja tarkoitus

Kaavan nimi

Hyväristönmäen asemakaava

Kaavan tarkoitus

Asemakaavalla mahdollistetaan jätevedenpuhdistamon rakentaminen. Rakentamista ja muuta maankäyttöä ohjataan mm. maisemakuvalliset vaikutukset ja luonnonympäristön arvot huomioon ottaen.
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1.5

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista
Liite 1.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.9.2017

Liite 2.
a) Karttaote osallisista, joita on kuultu kirjeitse
b) MRA 30 §:n kuulemisessa saadut lausunnot ja mielipiteet
c) Kaavanlaatijan vastineet MRA 30 §:n kuulemisessa saatuihin lausuntoihin ja
mielipiteisiin
d) MRA 30 §:n kuulemisen kaavaluonnoskartta 15.5.2017
Liite 3.

Luontoselvitys

(Hyväristönmäen

osayleiskaava),

Pöyry

Finland

Oy

21.10.2015
Liite 4.

Muinaisjäännösinventoinnin täydennys (Hyväristönmäen osayleiskaava).
Mikroliitti Oy 19.2.2015

Liite 5.

Maisemaselvityksen täydennys (Hyväristönmäen osayleiskaava). Tengbom
Eriksson Arkkitehdit Oy 21.3.2016

Liite 6.

Hyväristönmäen suunnitellun jätevesipuhdistamon hajupäästöjen leviämismallinnus. Lappeenrannan Lämpövoima Oy. Pöyry Finland Oy 4.5.2017.

1.6

Liite 7.

Asemakaavan havainnekuva

Liite 8.

Asemakaavakartta, ehdotus 4.9.2017

Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja
lähdemateriaalista
1.

Lappeenrannan jätevesien käsittelyn ympäristövaikutusten arviointi.
Lappeenrannan Lämpövoima Oy / Pöyry Finland Oy 28.4.2014

2.

Ympäristölupahakemus Hyväristönmäelle rakennettavalle uudelle
jätevedenpuhdistamolle. Lappeenrannan Lämpövoima Oy / Pöyry Finland
Oy 1.12.2014

3.

Hyväristönmäen jätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätös.
Aluehallintovirasto 29.8.2016

4.

Etelä-Karjalan valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden
maaseudun maisema-alueiden päivitysinventointi 2013–2014. EteläKarjalan liitto / Sweco 23.10.2014

5.

Hyväristönmäen suunnitellun jätevesipuhdistamon hajupäästöjen
leviämismallinnus. Lappeenrannan Lämpövoima Oy / Pöyry Finland Oy
4.5.2017

6.

Muinaisjäännösinventointi (Lappeenrannan eteläisten osien 2. ja 3. vaiheen
osayleiskaava). Mikroliitti Oy 2014
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2
2.1

TIIVISTELMÄ
Kaavaprosessin vaiheet

Asemakaavan laatiminen on tullut vireille Lappeenrannan Lämpövoima Oy:n hakemuksesta. Kaavan vireilletulosta on ilmoitettu kuuluttamalla osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtävillä olosta lehtikuulutuksella 19.1.2017 sekä henkilökohtaisilla kirjeillä
osallisille. OAS pidetään MRL:n 62 §:n ja 63 §:n mukaisesti nähtävillä 19.1.2017 alkaen
koko kaavaprosessin ajan.
Asemakaavaluonnos pidettiin ennakkokuulemista varten MRA:n 30 §:n mukaisesti nähtävillä 18.5.–15.6.2017. Kaavaluonnoksesta vastaanotettiin 13 lausuntoa ja neljä mielipidettä.
Vastineisiin ja mielipiteisiin laadittiin kirjalliset vastineet. Kaavaluonnosta tarkistettiin saatujen mielipiteiden ja lausuntojen perusteella ja laadittiin kaavaehdotus. Varsinaiseen kaavakarttaan ei tehty tässä vaiheessa merkittäviä muutoksia.
Kaavaehdotus käsitellään ja hyväksytään Lappeenrannan kaupungin kaupunkikehityslautakunnassa sekä kaupunginhallituksessa, jonka jälkeen se pidetään MRA 27 §:n mukaisesti
nähtävillä 30 päivän ajan. Kuulemisen jälkeen asemakaavaa voidaan tarvittaessa tarkistaa
saatujen muistutusten ja lausuntojen perusteella. Tämän jälkeen kaava viedään kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi.
2.2

Asemakaava

Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa jätevedenpuhdistamon rakentaminen. Alueelle
ei ole aikaisemmin laadittu asemakaavaa.
Kaava-alueen kokonaispinta-ala on noin 22,3 hehtaaria. Kaavassa on osoitettu noin 18,7 ha
laajuinen yhdyskuntateknisen huollon alue (ET-2) sekä noin 3,6 ha suojaviheraluetta (EV6). ET-2 -alueelle on osoitettu rakennusala, jolle on osoitettu 40 000 k-m2 rakennusoikeutta.
Kaavan tonttijako laaditaan sitovana.
Asemakaava on laadittu yhteistyössä Lappeenrannan kaupungin elinvoima- ja kaupunkikehityksen toimialan kaupunkisuunnittelun sekä Lappeenrannan Lämpövoima Oy:n ja Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n kanssa.
2.3

Asemakaavan toteuttaminen

Asemakaavan laatiminen Hyväristönmäelle perustuu Lappeenrannan kaupunginvaltuuston
29.8.2016 hyväksymään Hyväristönmäen osayleiskaavaan. Osayleiskaavan hyväksymispäätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen, joten kaava ei ole lainvoimainen. Lappeenrannan kaupunginvaltuusto voi hyväksyä asemakaavan, mutta hyväksymispäätös ei voi saada
lainvoimaa ennen kuin Hyväristönmäen osayleiskaava on ensin tullut voimaan. Jätevedenpuhdistamon rakennuslupa voidaan myöntää asemakaavan saatua lainvoiman. Rakennusluvan myöntämisen ratkaisee Lappeenrannan kaupungin lupalautakunta.
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3
3.1

LÄHTÖKOHDAT
Selvitys suunnittelualueen oloista

Suunnittelualue sijaitsee Lappeenrannan keskustaajaman eteläpuolella, Hanhijärven ja
Karkkolan kylien välisellä alueella noin 6 km etäisyydellä keskustasta. Alue on nykyisin pääosin metsätalouskäytössä. Alueen lähiympäristössä on maaseutumaista haja-asutusta, viljelyksiä ja metsäalueita. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat Pahaojantien varrella suunnittelualueen luoteis- ja pohjoispuolella sekä Karkkolantien varrella kaava-alueen itäpuolella.
3.2

Luonnonympäristö
Maaston muodot ja maaperä

Suunnittelualue on maastonmuodoiltaan mäkistä metsäaluetta ja pääpiirteissään luoteesta
kaakkoon viettävää rinnettä. Korkeimmat maaston kohdat ovat suunnittelualueen luoteisosissa noin 80–85 metrin korkeudella merenpinnan yläpuolella (m mpy). Rakkolanjoen rannat ovat puolestaan alueen alavinta maastoa; maaston korkeusasemat ovat 58–60 m mpy.
Suunnittelualueen maaperä on suureksi osaksi hiekka- ja soramoreenia. Savea ja hiesua
esiintyy paikoitellen. Kallion päällä oleva maakerros on etenkin korkeammilla maastonkohdilla ohut ja kallio paljastuu paikoitellen näkyviin. Alueen kallioperä on graniittista rapakiveä.
(GTK Maankamara 2016)

Varjostettu korkeusmalli suunnittelualueesta.
(Kartta: GTK Maankamara 2016)

Hyväristönmäen asemakaava

Suunnittelualueen maaperä: Punainen väri kuvaa
kalliota, vaalean ruskea hiekka- ja soramoreeneja,
violetti hiesua ja sininen savea.
(Kartta: GTK Maankamara 2016,
taustakartta MML 2016)

Asemakaavan selostus 4.9.2017

9 (51)

Pinta- ja pohjavedet
Asemakaavoitettavalla alueella tai sen lähiympäristössä ei sijaitse vedenhankinnan kannalta tärkeiksi luokiteltuja pohjavesialueita. Alueen pintavedet laskevat noin 2–3 m leveään
Rakkolanjokeen. Rakkolanjoki alkaa suunnittelualueen itäpuolella Karijoen ja Kalliokoskenojan yhtymäkohdasta ja laskee Haapajärven sekä edelleen Hounijoen kautta Viipurinlahteen. Lappeenrannan Toikansuon jätevedenpuhdistamon puhdistamat jätevedet johdetaan
tällä hetkellä ojien kautta Rakkolanjokeen. Rakkolanjoen yläosan ekologinen tila on Suomen
ympäristökeskuksen luokituksen mukaan huono (Vesikartta 2016). Vesistön tilan parantamiseksi Rakkolanjokeen ryhdyttiin joulukuussa 2014 johtamaan Saimaan kanavasta Kalliokoskenojan kautta lisää vettä. Lisävettä johdetaan säännöstellysti joen virtaaman mukaan
0–0,5 m3/s. Ennen lisäveden johtamista Rakkolanjoen keskivirtaama oli noin 0,5 m3/s, joista
suuri osa oli puhdistettua jätevettä. (Lappeenrannan Lämpövoima Oy / Pöyry Finland Oy
2014: jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus, Itä-Suomen ympäristölupaviraston
päätös ISY-2005-Y-81, 16.10.2009).
Luonnonarvot
Suunnittelualueelle on tehty luontoselvitys Hyväristönmäen osayleiskaavatyön yhteydessä
vuosina 2014–2015 (Pöyry Finland Oy 21.10.2015). Luontoselvitysten lähtötietoina käytettiin useita selvitysalueelle vuosina 2002–2014 tehtyjä luontoselvityksiä sekä ympäristöhallinnon OIVA-ympäristö- ja paikkatietopalvelun ja Lappeenrannan kaupungin luontokohdetietoja. Lisäksi käytettävissä olivat Suomen ympäristökeskuksen Eliölajit-rekisterin ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen uhanalaistiedot sekä Luonnontieteellisen keskusmuseon petolintujen rengastustiedot. Luontoselvityksen maastokartoituksia täydennettiin uusilla maastokäynneillä keväällä ja kesällä 2015. Lisäksi alueen lepakoista tehtiin erillinen selvitys kesällä 2015 (T:mi Ympäristöntutkimus Karri Kuitunen).
Alueelta on pyritty kartoittamaan seuraavat maankäytön suunnittelussa huomioon otettavat
luontokohteet:


luonnonsuojelulain 29 §:n suojellut luontotyypit



vesilain 2 luku 11 § ja 3 luku 2 § luonnontilaisina säilytettävät vesiluontotyypit ja purot



metsälain 10 §:n erityisen tärkeät elinympäristöt



uhanalaisille lajeille (luonnonsuojeluasetuksen liite 4) sekä luontodirektiivin liitteen
IV(a) lajeille (mm. liito-orava ja lepakot) ja lintudirektiivin liitteen I lajeille soveltuvat
elinympäristöt



uhanalaiset luontotyypit



muut luonnon monimuotoisuuden kannalta huomionarvoiset kohteet (mm. niityt ja
vanhat metsät)

Hyväristönmäen asemakaava
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Suunnittelualueen metsät ovat pääosin koivu- ja kuusitaimikoita ja nuoria sekapuustoisia
metsiä. Rakkolanjoen varrella on paikoitellen myös vanhempaa metsää. Alueen eteläosassa on noin kahden hehtaarin laajuinen huomionarvoinen puiden erikoismuotojen kasvatusalue.
Hyväristönmäen osayleiskaavan luontoselvityksen (Pöyry Finland Oy 2015) perusteella
suunnittelualueen huomioitavia luontokohteita ovat mm. liito-oravan elinpiirien osat ja lepakoille tärkeä saalistusalue Rakkolanjoen ympäristössä. Suunnittelualueeseen läheisyydessä sijaitsee useita liito-oravan elinpiirejä sekä pienialaisia, kasvillisuudeltaan huomionarvoisia kohteita.

Suunnittelualueen luonnonarvojen kannalta merkittävimmät kohteet. Asemakaavoitettava alue on merkitty
kartan päälle punaisella korostusvärillä ja mustalla pistekatkoviivalla. Numeroidut kohteet on nimetty
oheisessa luettelossa. (kartta: Hyväristönmäen osayleiskaavan luontoselvitys, Pöyry Finland Oy 2015)
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Asemakaavoitettavan alueen merkittävimmät luontokohteet ja niiden mahdolliset suojeluperusteet. Numerot viittaavat edellisellä sivulla olevan luontoselvityksen kartan kohdemerkintöihin.
Valtakunnallisesti arvokkaat luontokohteet:
Rakkolanjoen keskiosan liito-oravaesiintymä (2)
Rakkolanjoen rantametsässä havaittiin vuonna 2015 EU:n luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeihin kuuluvan uhanalaisen liito-oravan esiintymä. Todennäköisiä pesäpaikkoja ovat luoteisosan kolohaavat sekä koillis- ja eteläosan pöntöt.
Maankäyttösuositus: Alueella olevien liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulain (49 §) perusteella kielletty. Liito-oravien kulkuyhteydet pohjoiseen ja länteen tulee ottaa maankäytön suunnittelussa huomioon.
Hyväristönmäen liito-oravaesiintymä (5)
Alueella havaittiin vuonna 2015 EU:n luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeihin kuuluvan uhanalaisen liito-oravan esiintymä. Todennäköisiä pesäpaikkoja ovat etelä- ja pohjoisosan kaksi
pönttöä.
Maankäyttösuositus: Alueella olevien liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulain (49 §) perusteella kielletty. Liito-oravien kulkuyhteydet esiintymän sisällä ja sieltä koilliseen, kaakkoon ja lounaaseen tulee ottaa maankäytön suunnittelussa huomioon. Alue sijaitsee pääosin asemakaavoitettavan alueen ulkopuolella.
Saviaho (7), liito-oravaesiintymä ja liikkumisyhteys
Alueella on havaittu merkkejä EU:n luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeihin kuuluvan uhanalaisen liito-oravan esiintymisestä. Papanahavainnot ovat olleet niukkoja, joten aluetta ei rajattu
liito-oravaesiintymänä, vaan se on todennäköinen liito-oravien liikkumisreitti. Se saattaa soveltua myös elinpiiriksi. Alue sijaitsee pääosin asemakaavoitettavan alueen ulkopuolella.
Maankäyttösuositus: Pahaojantien eteläpuolella tulee säilyttää liito-oravien liikkumisyhteys.
Alueella mahdollisesti olevien liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja
heikentäminen on luonnonsuojelulain (49 §) perusteella kielletty. Jos alueelle suunnitellaan
puiden kaatoa, on liito-oravatilanne suositeltavaa kartoittaa uudestaan.
Paikallisesti arvokkaat luontokohteet:
Rakkolanjoki (1)
Rakkolanjoki rantametsineen on huomionarvoinen luontokohde huolimatta siitä, että sen
luonnontila on muuttunut mm. ruoppausten ja jätevesien takia. Yhtenäisenä jatkuva jokivarsipuusto muodostaa liito-oraville sopivan liikkumisyhteyden. Lepakkoselvityksen mukaan jokiympäristö on lepakoiden ruokailualuetta (II luokan lepakkoalue).
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Maankäyttösuositus: Kohde on suositeltavaa ottaa huomioon maankäytön suunnittelussa,
niin että sen ominaispiirteet säilyvät. Joen reunapuusto tulee säilyttää mahdollisimman luonnontilaisena ja yhtenäisenä. Vieraslajien, etenkin jättipalsamin poistaminen on suositeltavaa.

Rakkolanjoen uoma.

Sähkölinjan haavikko (8)
Sähkölinjan haapaa kasvava metsikkö sijoittuu luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeihin kuuluvan uhanalaisen liito-oravan mahdolliselle liikkumisreitille ja voi olla tai voi tulla osaksi liitooravaesiintymää. Järeillä haavoilla voi olla arvoa myös mm. kolopesijöille ja hyönteisille.
Maankäyttösuositus: Haaparyhmien säilyttäminen on suositeltavaa. Jos alueelle suunnitellaan puiden kaatoa, on liito-oravatilanne suositeltavaa kartoittaa uudestaan. Alueella mahdollisesti olevien liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulain (49 §) perusteella kielletty.
Muut huomionarvoiset kohteet
Puiden erikoismuotojen kasvatusalue (10)
Asemakaava-alueen länsiosassa sijaitsee 1–2 hehtaarin laajuinen alue, johon on istutettu
lukuisia puulajeja sekä havu- ja lehtipuiden erikoismuotoja. Puita on myös jalostettu varttamalla, ja etenkin havuvartteiden osalta käytetty varttamistekniikka on erityinen. Alueen puut
ovat pääosin nuoria.
Maankäyttösuositus: Alue on suositeltavaa ottaa maankäytön suunnittelussa huomioon.
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3.3

Rakennettu ympäristö

Asemakaavoitettava alue sijaitsee metsäalueella. Alueen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse asuinrakennuksia. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat Pahaojantien varrella suunnittelualueen luoteispuolella ja Karkkolantien varrella kaava-alueen pohjoispuolella. Kaavaalueen länsiosassa sijaitsee puurakenteinen varastorakennus. Seuraavan sivun kuvassa on
esitetty kaava-alueen sijainti suhteessa lähimpiin asuinrakennuksiin.

Kaava-alueen länsiosassa sijaitseva varastorakennus.
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Asemakaavoitettava alue

Asemakaavoitettavan alueen etäisyydet lähimpiin asuinrakennuksiin. Varsinainen puhdistamoalue on
asemakaavoitettavaa aluetta pienempi, joten etäisyydet asuinrakennuksiin ovat suuremmat. (Pohjakartta:
Lappeenrannan kaupunki ja Maanmittauslaitoksen maastotietokanta 2016)

Kiinteät muinaisjäännökset ja rakennusperintökohteet
Suunnittelualueella ei ole Museoviraston rekisteri- ja arkistoaineistojen perusteella muinaismuistolain (295/1963) rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä tai valtakunnallisesti merkittäviä rakennusperintökohteita (Museovirasto, kulttuuriympäristön rekisteriportaali, viitattu
28.3.2017). Hyväristönmäen osayleiskaavan yhteydessä on laadittu aiempia muinaisjäännösinventointeja täydentävä arkisto- ja karttaselvitys. Selvityksen mukaan on ilmeistä, ettei
kaava-alueelta ole löydettävissä kiinteitä muinaisjäännöksiä tai muita suojeltavaksi katsottavia kulttuurihistoriallisia jäännöksiä (Mikroliitti Oy 2015). Kaava-alueen ulkopuolella Rakkolanjoen ympäristössä Piutulantien sillan molemmin puolin sijaitsee Hanhijärven myllyn
kiinteä muinaisjäännös (mj-tunnus 1000026010).
Museovirasto teki ilmalaserkeilausaineistossa havaitun mahdollisen kuopan perusteella Hyväristönmäen alueella 13.4.2017 maastotarkastuksen. Alueelta ei kuitenkaan löytynyt mitään muinaisjäännöksiin viittaavaa (Museoviraston lausunto 14.6.2017).
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Näkymä Hyväristönmäelle. Etualalla Pahaojantie, taustalla Karkkolan haja-asutusaluetta.
(Kuva: Lappeenrannan kaupunki, maaomaisuuden hallinta, kuvaaja Raimo Suomela 2015)

Yhdyskuntatekniikka
Suunnittelualueella ei sijaitse vesihuoltoverkostoa. Alueelle
on suunniteltu rakennettavaksi siirtoviemäri Toikansuon jätevedenpuhdistamolta, ja alue liitetään vesijohto- ja sähköverkkostoon. Asemakaavoitettavan alueen pohjoisosassa
sijaitsee Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n keskijännitteinen sähkölinja.
Suunnittelualueen eteläpuolella sijaitsee kaksi rinnakkaista
Gasum Oy:n maakaasun siirtoputkea, noin 10–15 metrin
etäisyydellä toisistaan. Maan alle asennettujen putkien nimellissuuruudet ovat DN 700 ja DN 900. Putkilinja on merkitty maastoon. Rakentaminen ja muu toiminta maakaasuputkiston läheisyydessä on rajoitettua maakaasun käsittelyn turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen
551/2009 mukaisesti.

Maakaasulinjaa osoittava
merkkipaalu Piutulantien
läheisyydessä.

Liikenne
Suunnittelualueen ja lähiympäristön nykyinen liikenneverkko muodostuu päällystämättömistä yksityisteistä. Kaava-alueen pohjoispuolella on Karkkolan ja Hanhijärven kylien välinen Pahaojantie. Pahaojantie liittyy kaava-alueen itäpuolella Karkkolantiehen, jonka kautta
on yhteys Vanhalle Viipurintielle (seututie 390). Lännessä Pahaojantie päättyy Hanhijärventiehen (yhdystie 14817). Pahaojantiestä erkaantuu kaava-alueen länsipuolella etelään johtava Piutulantie. Asemakaava-alueen itäreunalla sijaitsee Rakkolanjoen varrella sijaitsevalle
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vedenlaadun mittauspisteelle Pahaojantieltä johtava tieyhteys. Näiden lisäksi kaavoitettavalla alueella ja sen läheisyydessä on useita maa- ja metsätaloutta palvelevia tieyhteyksiä.
Hyväristönmäelle tarvitaan suunnitteilla olevaa jätevedenpuhdistamoa palveleva uusi tieyhteys. Suunnitteilla oleva tielinjaus alkaa Hanhijärventieltä rautatien alikulun jälkeen ja johtaa
Halkomäen ja Korkiamäen itäpuolitse Pahaojantien ja Piutulantien kautta asemakaavoitettavan alueen länsiosaan.

Suunnittelualueen ympäristön nykyinen tieverkosto ja suunnitteilla oleva jätevedenpuhdistamolle johtava uusi
tieyhteys. (Karttapohja: Maanmittauslaitos 2017 / avoimien aineistojen tietopalvelu. Hanhijärventie–Hyväristönmäki-tieyhteys: luonnos 11/2016, Ramboll).
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Näkymä
Pahaojantielle.

Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt
Suunnittelualueella ei ole maaperän tilan tietojärjestelmään kuuluvia kohteita eikä muita tiedossa olevia pilaantuneiden maiden kohteita.
Maanomistus
Suunnittelualueen maat ovat yksityisessä omistuksessa. Asemakaavoitettava jätevedenpuhdistamon tontti on tarkoitus hankkia Lappeenrannan kaupungin omistukseen vapaaehtoisilla kaupoilla, maanvaihdoilla tai lunastuslupaan perustuen. Lappeenrannan kaupunginhallitus on 20.2.2017 päättänyt hakea Ympäristöministeriöltä MRL 99 §:n nojalla lunastuslupaan perustuvaa maan lunastamista sekä lunastuslain 58 §:n mukaista ennakkohaltuunottolupaa. Lunastuslupahakemus on toimitettu 28.2.2017. Rakkolanjoen yhteiselle vesialueelle (405-876-2-0) ei ole haettu lunastuslupaa, vaan puhdistettujen jätevesien johtamiseen
haetaan käyttöoikeutta.
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4
4.1

KAAVOITUS- JA SUUNNITTELUTILANNE
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista
alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tehtävänä on mm. varmistaa valtakunnallisesti merkittävien seikkojen huomioon ottaminen maakuntien ja kuntien kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa ja auttaa saavuttamaan maankäyttö- ja rakennuslain ja alueidenkäytön suunnittelun tavoitteet.
Hyväristönmäen asemakaavaa koskevat valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista erityisesti seuraavat kokonaisuudet:
1. toimiva aluerakenne
2. eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu
3. kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat
4. toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto
Hyväristönmäen asemakaavaa koskevat erityisesti seuraavat valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden erityistavoitteet:


Yleis- ja asemakaavoituksessa on varauduttava lisääntyviin myrskyihin, rankkasateisiin ja taajamatulviin.



Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon alueen maa- ja kallioperän
soveltuvuus suunniteltuun käyttöön.



Alueidenkäytössä on ehkäistävä melusta, tärinästä ja ilman epäpuhtauksista
aiheutuvaa haittaa ja pyrittävä vähentämään jo olemassa olevia haittoja.



Alueidenkäytössä tulee edistää energian säästämistä sekä uusiutuvien energialähteiden ja kaukolämmön käyttöedellytyksiä.



Alueidenkäytön suunnittelussa on turvattava terveellisen ja hyvälaatuisen veden
riittävä saanti ja se, että taajamien alueelliset vesihuoltoratkaisut voidaan toteuttaa.
Lisäksi alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon jätevesihaittojen
ehkäisy.



Alueidenkäytössä on otettava huomioon pohja- ja pintavesien suojelutarve ja
käyttötarpeet.
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4.2

Maakuntakaavoitus

Etelä-Karjalan maakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 9.6.2010 ja vahvistettu ympäristöministeriössä 21.12.2011. Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma
maakunnan alueiden käytöstä ja sillä on tärkeä tehtävä maakunnan kehittämisessä ja suunnittelussa. Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa ja asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi.
Suunnittelualue sijoittuu Etelä-Karjalan maakuntakaavassa taajamatoimintojen alueelle (A).
Merkinnällä osoitetaan yksityiskohtaista suunnittelua edellyttävät asumiseen, palvelu- ja työpaikka sekä muihin taajamatoimintoihin varattavat rakentamisalueet. Merkintä sisältää tarvittavat taajamien sisäiset liikenneväylät, ulkoilureitit, kevyen liikenteen väylät, yhdyskuntateknisen huollon alueet, paikalliskeskukset sekä virkistys- ja puistoalueet.
Hyväristönmäen asemakaavoitettava alue sisältyy maakuntakaavassa myös kasvukeskusalueen laatukäytävään (lk). Merkinnällä on osoitettu Etelä-Karjalan keskeinen työssäkäyntija kasvukeskusalue. Laatukäytävä on kasvukeskusalueen yhdyskuntarakennetta kokoava
vyöhyke ja maakunnan painopistealue.
Etelä-Karjalan kokonaismaakuntakaavassa on osoitettu maakunnallisesti merkittävät jätevedenpuhdistamot merkinnällä et-1 Imatralle ja Lappeenrantaan Toikansuolle. Kokonaismaakuntakaavan laadinnan aikana 2011–2013 Lappeenrannan uutta jätevesiratkaisua ei
ollut vielä päätetty.

Ote Etelä-Karjalan maakuntakaavasta (YM vahv. 21.12.2011). Asemakaavoitettavan alueen likimääräinen
sijainti on osoitettu nuolella ja katkoviivalla.
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Hyväristönmäen eteläpuolella sijaitsevat kaasulinjat on merkitty maakuntakaavaan.
Osayleiskaava-alueen pohjois–itäpuolelle on osoitettu viheryhteystarve /ekologinen käytävä
-nuolimerkinnät Hämmäauteensuolta Skinnarilaan kahden ulkoilureitin välille. Kaava-alueen
länsipuolelle on osoitettu kulttuurihistoriallisen ympäristön vaalimisen kannalta maakunnallisesti tärkeä rakennettu ympäristö (ma/km), Hanhijärven kylä- ja kulttuurimaisema.
Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 24.2.2014
ja ympäristöministeriö on vahvistanut sen 19.10.2015. Vaihekaavassa tarkastellaan erityisesti kaupan, matkailun, elinkeinojen ja liikenteen tarvitsemia aluevarauksia. Hyväristönmäen suunnittelualuetta koskevalta osalta 1. vaihemaakuntakaavassa ei ole osoitettu
muutoksia Etelä-Karjalan maakuntakaavan merkintöihin tai määräyksiin.
4.3

Yleiskaavoitus

Suunnittelualueelle on laadittu Hyväristönmäen osayleiskaava, jonka Lappeenrannan
kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 29.8.2016. Osayleiskaavasta on valitettu Itä-Suomen
hallinto-oikeuteen, joten kaava ei ole lainvoimainen. Suunnittelualueen länsiosassa on siten
edelleen voimassa Lappeenrannan keskustaajaman oikeusvaikutteeton yleiskaava tarkistuksineen. Keskustaajaman yleiskaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 15.6.1987.
Yleiskaavaa on tarkistettu 10.1.1994 ja 25.10.1999. Asemakaavoitettavan alueen itäosassa
ei ole voimassaolevia yleiskaavoja. Hyväristönmäen osayleiskaava korvaa vahvistuessaan
aiemmin laaditun yleiskaavan.
Ote Hyväristönmäen
osayleiskaavasta
(ei lainvoimainen).
Asemakaava laaditaan
osayleiskaavassa
osoitetulle ET-alueelle.

Asemakaavoitettava alue on Hyväristönmäen osayleiskaavassa (ei vielä lainvoimainen)
osoitettu yhdyskuntateknisen huollon alueeksi (ET). Suunnittelualueella sijaitsee useita
yleiskaavassa osoitettuja luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeän alueen osia
(luo-3 ja luo-5).
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luo-5-merkintä viittaa alueen osaan, jolla sijaitsee luonnonsuojelulain perusteella suojeltuja
liito-oravan lisääntymis- tai levähdyspaikkoja sekä muita luontoarvoja. Merkintää koskevan
kaavamääräyksen mukaan liito-oravan elinympäristön ja liikkumisen kannalta tarpeellinen
puusto tulee säilyttää.
luo-3-merkintä viittaa alueen osaan, jolla sijaitsee mahdollinen metsälain mukainen erityisen
arvokas elinympäristö, vesilain mukainen suojeltu vesiluontotyyppi ja/tai muu arvokas luontokohde. Alueen osaa koskevan kaavamääräyksen mukaan alueen käyttöä suunniteltaessa
ja toteutettaessa on otettava huomioon luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeiden
elinympäristöjen, eliölajiesiintymien ja luontokohteiden säilyttämisedellytykset.
4.4

Asemakaava

Suunnittelualueella ei ole voimassa asemakaavoja. Asemakaavan laatiminen Hyväristönmäelle perustuu Hyväristönmäen osayleiskaavaan. Asemakaavan hyväksymispäätös voi
saada lainvoiman vasta sen jälkeen, kun Hyväristönmäen osayleiskaavaa koskevat valitukset on ratkaistu ja osayleiskaava tullut voimaan.
4.5

Rakennusjärjestys

Lappeenrannan kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan 15.9.2016. Rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvat suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen,
kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön toteutumisen ja
säilyttämisen kannalta tarpeelliset määräykset.
4.6

Pohjakartta

Asemakaavan pohjakarttana käytetään Lappeenrannan kaupungin laatimaa numeerista
asemakaavan pohjakarttaa. Pohjakartta tarkistettiin ja täydennettiin asemakaavoitettavalla
alueella maastomittauksin vuosien 2016–2017 aikana.
4.7

Suunnitelmat ja selvitykset

Asemakaava laaditaan jätevedenpuhdistamon asemapiirustuksen ja tarvittavien teknisten
tietojen perusteella. Asemakaavan laadinnassa hyödynnetään Hyväristönmäen osayleiskaavatyön ja jätevedenpuhdistamon suunnittelutyön yhteydessä laadittuja selvityksiä, niitä
tarvittaessa tarkentaen.
Keskeisimmät suunnittelualuetta koskevat selvitykset on lueteltu alla.
Hyväristönmäen osayleiskaavan selvitykset


Muinaisjäännösinventointi (Lappeenrannan eteläisten osien 2. ja 3. vaiheen
osayleiskaava), Mikroliitti Oy 2014.



Muinaisjäännösinventoinnin täydennys. Mikroliitti Oy 19.2.2015.



Luontoselvitys, Pöyry Finland Oy 21.10.2015.



Maisemaselvityksen täydennys, Tengbom Eriksson Arkkitehdit Oy 21.3.2016.
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Muut keskeiset selvitykset ja aluetta koskevat viranomaispäätökset


Lappeenrannan jätevesien käsittelyn ympäristövaikutusten arviointi. Lappeenrannan
Lämpövoima Oy / Pöyry Finland Oy 28.4.2014.



Ympäristölupahakemus Hyväristönmäelle rakennettavalle uudelle jätevedenpuhdistamolle. Lappeenrannan Lämpövoima Oy / Pöyry Finland Oy 1.12.2014.



Hyväristönmäen jätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätös.
Aluehallintovirasto 29.8.2016.



Hyväristönmäen suunnitellun jätevesipuhdistamon hajupäästöjen leviämismallinnus. Lappeenrannan Lämpövoima Oy / Pöyry Finland Oy 4.5.2017



Etelä-Karjalan valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden maaseudun
maisema-alueiden päivitysinventointi 2013–2014. Etelä-Karjalan liitto / Sweco
23.10.2014
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5
5.1

ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET
Suunnittelun tausta ja tavoitteet

Valtaosa Lappeenrannan yhdyskuntajätevedestä käsitellään nykyisin Toikansuolla sijaitsevassa puhdistamossa ja puhdistetut jätevedet johdetaan Rakkolanjokeen. Toikansuon jätevedenpuhdistamo on laajan saneerauksen tarpeessa, mutta tontin ahtauden vuoksi saneerauksen toteuttaminen olisi erittäin vaikeaa. Vaihtoehtoisten jätevesien puhdistamon ja purkupaikkojen arvioimiseksi suoritettiin vuosina 2013–2014 ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA), jossa hankevastaavana oli Lappeenrannan Lämpövoima Oy. Jätevesien käsittelyn YVA-menettely päättyi syksyllä 2014 yhteysviranomaisena toimineen Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen antamaan lausuntoon. Yhteysviranomainen totesi arvioinnin olevan
riittävä. Ympäristövaikutusten arvioinnin jälkeen Lappeenrannan kaupunginvaltuusto päätti
8.12.2014 ympäristöluvan hakemisesta Hyväristönmäen alueelle sijoitettavalle jätevedenpuhdistamolle. Puhdistamon rakentamisen mahdollistamiseksi käynnistettiin samalla alueen kaavoitus osayleiskaavan laatimisella.
Etelä-Suomen aluehallintovirasto myönsi jätevedenpuhdistamolle ympäristöluvan
29.8.2016 ja Lappeenrannan kaupunginvaltuusto hyväksyi Hyväristönmäen osayleiskaavan
samana päivänä 29.8.2016. Jätevedenpuhdistamon ympäristöluvasta ja Hyväristönmäen
osayleiskaavasta on valitettu hallinto-oikeuteen, ja päätökset eivät ole vielä lainvoimaisia.
Hyväristönmäen asemakaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa jätevedenpuhdistamon ja siihen liittyvien toimintojen rakentaminen Hyväristönmäelle. Suunnittelussa
otetaan huomioon ympäristön piirteet asemakaavan ja hankkeen luonteen edellyttämällä
tarkkuudella ja pyritään mahdollisuuksien mukaan vähentämään rakentamisen kielteisiä vaikutuksia asutukseen ja kylä- sekä maisemakuvaan, erityisesti Hanhijärven maakunnallisesti
merkittävän kylä- ja kulttuurimaiseman suuntaan. Asemakaavalla ohjataan esimerkiksi puhdistamoalueen rakentamisen ja suojaviheralueiden määrää, lisäksi voidaan ohjata ajoyhteyksien, johtojen, rakenteiden ja pihajärjestelyjen ohjeellista sijaintia. Asemakaavan yhteydessä laaditaan vaikutusten arviointi MRA 1 § mukaisesti. Asemakaavan perusteella haetaan hankkeelle rakennuslupaa. Luvan myöntää Lappeenrannan kaupungin rakennusvalvonta. Asemakaavalla ei oteta kantaa jätevedenpuhdistamon teknisiin ratkaisuihin tai muihin
sellaisiin seikkoihin, jotka eivät kuulu maankäyttö- ja rakennuslain piiriin ja joihin otetaan
kantaa mm. ympäristöluvan ehdoissa (vaikutukset vesistöön, ilmapäästöt, hajuhaitat jne.).
Jätevedenpuhdistamon yleiskuvaus
Hyväristönmäelle rakennettava jätevedenpuhdistamo tulee laitoksen ympäristöluvan
(myönnetty 29.8.2016, ei lainvoimainen) mukaan käsittelemään Lappeenrannan asemakaavoitetun alueen yhdyskuntajätevedet ja viemäröidyt teollisuusjätevedet sekä Lemin ja Taipalsaaren kuntien viemäröintialueiden jätevedet. Jätevedet johdetaan rakennettavaa siirtolinjaa pitkin Toikansuon jätevedenpuhdistamolta Hyväristönmäelle. Puhdistamolla vastaanotetaan myös sako- ja umpikaivolietteitä erillisellä vastaanottoasemalla. Puhdistamon asukasvastineluku on 119 000. Tavoitteena on aloittaa toiminta uudella puhdistamolla vuonna
2021.
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Jätevesi käsitellään mekaanisesti, kemiallisesti ja biologisesti. Uuden jätevedenpuhdistamon prosessin pääosat ovat välppäys, hiekan erotus, esiselkeytys, biologinen käsittely aktiivilietemenetelmällä, tertiäärikäsittely ja desinfiointi. Puhdistettu jätevesi johdetaan Rakkolanjokeen purkuputkella. Puhdistamolle rakennetaan tasaus- ja varoaltaat korkeimpia jätevesimääriä ja mahdollisia poikkeustilanteita varten. Jätevedenpuhdistamolla syntyvä liete
kuivataan ja kuljetaan jatkokäsiteltäväksi Kukkuroinmäen jäteasemalle. Lietteenkäsittely mitoitetaan puhdistamolla muodostuvien lietteiden käsittelyä varten. Puhdistamon alueelle tehdään tilavaraus ympäristölupahakemuksen ja -päätöksen mukaisen puhdistamon lietteenkäsittelyratkaisulle (Ympäristölupahakemus, Lappeenrannan Lämpövoima Oy / Pöyry Finland Oy 1.12.2014).
5.2

Osallistuminen ja yhteistyö

Kaikista merkittävistä kuulemis- ja päätöksentekovaiheista ilmoitetaan kaupungin ilmoitustaululla sekä kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä Etelä-Saimaassa. Lähialueen asukkaita ja maanomistajia informoitiin henkilökohtaisilla kirjeillä tai sähköposteilla luonnosvaiheessa. Kartta kiinteistöistä, joiden maanomistajia on kuultu kirjeitse, on asemakaavaselostuksen liitteessä 2a.
Kaavaehdotusvaiheessa tiedotetaan lehtikuulutusten lisäksi henkilökohtaisilla kirjeillä Lappeenrannan ulkopuolella asuvia kaava-alueen maanomistajia.
Kaava-aineistot pidetään nähtävillä Lappeenrannan kaupunkisuunnittelun tiloissa ja internet-sivulla (http://www.lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Rakentaminen-ja-maankaytto/Kaavoitus/Vireilla-olevat-kaavat/Valtatie-6-etelapuolen-alue/Hyvaristonmaen-asemakaava).
Osalliset
Osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyä sekä vaikutusten arvioinnin suunnittelua varten on
laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jossa on myös lueteltu kaavatyössä
osallisena olevat tahot, mm. viranomaiset, maanomistajat ja alueella toimivat yritykset.
Vireilletulo
Asemakaavan vireilletulosta ilmoitettiin kuuluttamalla OAS:n nähtävilläolosta lehtikuulutuksella 19.1.2017.
Viranomaisyhteistyö
Asemakaavaluonnoksesta ja ehdotuksesta pyydetään lausunnot osallisena olevilta viranomaisilta, jotka on lueteltu OAS:ssa.
Valmisteluvaihe
Kaavaluonnos kuulutettiin MRA 30 §:n mukaisesti nähtäville 17.5.2017 julkaistulla lehtikuulutuksella 18.5.–15.6.2017 väliseksi ajaksi. Kaavaluonnosta esiteltiin osallisille jätevedenpuhdistamon hankkeen ja asemakaavan yhteisessä asukasillassa 6.6.2017 Myllymäen koululla. Tilaisuudessa oli paikalla noin 40 osallista. Kaavaluonnoksesta pyydettiin lausunnot
suunnittelussa osallisena olevilta viranomaisilta ja kaupungin hallintokunnilta. Myös muilla
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osallisilla oli mahdollisuus antaa kaavasta mielipide. Kaavaluonnoksesta antoi lausunnon 9
viranomaistahoa, kaksi yritystä ja kaksi yhdistystä. Lisäksi vastaanotettiin neljä mielipidettä,
joissa oli yhteensä 55 allekirjoittajaa. Valmisteluvaiheen kuulemisessa saadut lausunnot ja
mielipiteet, lyhennelmät lausunnoista ja mielipiteistä sekä kaavanlaatijan vastineet niihin
ovat asemakaavaselostuksen liitteinä 2b ja c.
Ehdotusvaihe
Kaavaluonnosta tarkistettiin saatujen mielipiteiden ja lausuntojen perusteella ja laadittiin
kaavaehdotus. Varsinaiseen kaavakarttaan ei tehty tässä vaiheessa merkittäviä muutoksia.
Lappeenrannan kaupunkikehityslautakunta käsittelee ehdotuksen ja esittää kaupunginhallitukselle sen asettamista nähtäville 30 päivän ajaksi. Ehdotuksesta pyydetään viranomaislausunnot tarvittavassa laajuudessa. Osalliset voivat jättää muistutuksen ehdotuksesta.
Hyväksymisvaihe
Kaavaehdotuksesta saatavien lausuntojen ja muistutusten jälkeen niihin laaditaan vastineet
ja kaava etenee kaupunginhallituksen esityksestä kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.
5.1

Osallistumis ja arviointisuunnitelman palaute

Osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyä sekä vaikutusten arvioinnin suunnittelua varten
laadittiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). OAS:n nähtävilläolosta ja asemakaavan vireilletulosta ilmoitettiin lehtikuulutuksella 19.1.2017. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan pyydettiin viranomaisten lausuntoja ja saatiin asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen palautetta. Ohessa on tiivistelmä saadusta palautteesta ja lausunnoista. Palautteessa on monin paikoin viitattu jo osayleiskaavavaiheessa jätettyihin mielipiteisiin ja muistutuksiin. Palaute on otettu kaavan laatimisessa huomioon mahdollisuuksien mukaan.
Viranomaisten lausunnot


Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Ympäristölupa ja osayleiskaava eivät ole saaneet vielä lainvoimaa. Asemakaavasta ei voi
tehdä sitovaa päätöstä ennen kuin yleiskaava on saanut lainvoiman.
Kaavaselostuksessa olisi syytä selventää ja yksilöidä toimintoja, jotka liittyvät jäteveden
puhdistamoon, sekä pyrkiä arvioimaan esimerkiksi niiden haittoja, paitsi, jos haitat ja vaikutukset on jo huomioitu riittävällä perusteellisuudella ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä ja arviointi sekä siihen liittyvät seikat ovat saaneet lainvoiman.
ELY-keskuksen käsityksen mukaan maakuntakaavoituksen ja nyt vireillä olevan asemakaavoituksen välillä ei ole ristiriitaa.
Vaikutukset ja osalliset ovat esitetty riittävässä laajuudessa eikä ELY-keskus havainnut
niissä mitään huomautettavaa.
Asian laadun ja luonteen vuoksi on tärkeää, että osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestämiseen kiinnitetään erityistä huomiota.
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Asiaa käsiteltäessä noudatetaan sitä lainsäädäntöä, joka on silloin voimassa eli yleensä
asian vireille tulessa voimassa olevaa lainsäädäntöä. Lakien voimaan tullessa annetut siirtymäsäännökset antavat hyvää ohjetta siihen, milloin uutta lainsäädäntöä on sovellettava.
On yleisöä palvelevaa avata harkitussa ja tarpeelliseksi katsotussa laajuudessa niitä säädöksiä, joita Hyväristönmäen asiassa on sovellettu.
ELY:n luonnonsuojelubiologi Tuula Tanskalla, johtavalla vesitalousasiantuntija Esa Hounilla
tai Liikenne ja infrastruktuuri - vastuualueella ei ole tässä vaiheessa lausuttavaa.


Museovirasto

Kaava-alueella on ilmalaserkeilausaineistossa nähtävissä mahdollisesti kuoppaa kuvaava
anomalia. Museovirasto tulee tekemään maastotarkastuksen heti keväällä, kun maasto-olosuhteet sen sallivat ja ilmoittaa kaavan suunnittelijalle, onko kyseessä kiinteä muinaisjäännös vai ei. Museovirasto ei tässä yhteydessä edellytä lisäselvityksiä arkeologisen kulttuuriperinnön osalta.


Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Jätevedenpuhdistamon osalta tulee toteutuksessa erityisesti kiinnittää huomiota puhdistamon toimivuuden tärkeyteen niin yhteiskunnan häiriö- kuin poikkeusoloissa.
Alueella olemassa olevan ja rakennettavan tiestön tulee ympäri vuoden soveltua palo- ja
pelastuskaluston käyttöön.
Sammutusveden saatavuus on huomioitava suunnittelualueella
Henkilöstölle tulee varata riittävät suojautumismahdollisuudet yhteiskunnan poikkeusoloja
varten.


Muut viranomaiset

Lappeenrannan seudun ympäristötoimi (kunnan ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaisena) ja rakennusvalvonta ilmoittavat, että niillä ei ole huomautettavaa vireillä olevaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan.

Yritysten ja yhteisöjen lausunnot


Gasum Oyj

Maakaasuputkien läheisyydessä ei saa harjoittaa sellaista toimintaa/ josta aiheutuu haittaa
tai vaaraa maakaasuputkien pitämiselle. Kaivuutyöt ja muut maanrakennustyöt lähempänä
kuin viisi metriä ja räjäytystyöt lähempänä kuin 100 metriä maakaasuputkesta on tehtävä
Gasum Oy:n antamien ohjeiden mukaisesti. Maakaasuputkien läheisyydessä maahan asennettavat sähköä johtavat rakenteet on suunniteltava standardin SFS 5717 mukaisesti.
Gasum Oy harjoittaa mielellään yhteistyötä biokaasutuotannon kehittämisessä Hyväristönmäen jätevedenpuhdistamon yhteydessä.
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Karkkolan yksityistien hoitokunta

Kylätien käyttöön muihin kuin asukkaiden tarpeisiin suhtaudutaan kielteisesti. Myös ulkoilijat
ja ratsastajat ovat jokapäiväisiä tien käyttäjiä.


Hanhijärven ja lähikylien kyläyhdistys ry



Kyläyhteisöt Hanhijärvi-Karkkola-Kalliokoski-Sinkkola-Kaipiala-Karhuvuori-Hiessilta-Hyrymäki-Ojala-Tuomela-Penttilä-Kiiala-Kasukkala-Haapajärvi
+ liitteet, 10 kpl allekirjoitettuja sivuja

Asukkaiden näkökantoja ei ole huomioitu suunnittelussa. Palautteessa on esitetty huolia jätevedenpuhdistamon haittavaikutuksista ja viitattu aiempiin mielipiteisiin sekä valituksiin. Lisäksi on kritisoitu eri aineistoissa olevia erilaisia pinta-aloja ja eri etäisyyksiä asuinrakennuksiin.



Yksityishenkilöiden antama palaute

‐

Emme hyväksy asemakaavoitusta Hyväristönmäelle.

‐

Esitetty kommentteja jätevedenpuhdistamon sijainnista (mm. aiemmissa mielipiteissä
usein esiin tuotu Kukkuroinmäki) ja Hyväristönmäen luonto- ja virkistysarvoista.

‐

Pahaojantie ei tule kestämään lisääntyvää liikennettä. Tiekunta edellyttää kaupungilta
tien vahvistamista ennen rakentamista.

‐

Esitetty huolia liikenneturvallisuudesta ja jätevedenpuhdistamoon liittyvistä ympäristöhäiriöistä, haju-, melu- ja valohaitoista, haitoista talousvesikaivoihin, kiinteistönomistajien
taloudellisista vahingoista, liikennehaitoista, imagohaitoista, luonto- ja virkistysarvojen
menettämisestä.

‐

Kunnallistekniikan toteutukset kuuluvat kaupungin alueelle, eivät yksityishenkilöiden
maille.

‐

Esitetty toiveita siirtoviemärin linjauksesta Halkomäen alueella.

‐

Rauhallisen, maaseutumaisen ympäristön muuttuminen teolliseksi.

‐

Kritisoitu menettelytapoja, jossa asukkaiden kanssa ei neuvotella, ja jossa laaditaan kaavaa ilman lainvoimaista osayleiskaavaa ja ympäristölupaa.
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5.2

Asemakaavan tavoitteet

Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa yhdyskuntajätevedenpuhdistamon rakentaminen. Asemakaavassa tulee maankäyttö- ja rakennuslain (1999/132) mukaan esittää rakentamisen määrä eli rakennusoikeus sekä rakennusten sijoitusta ja tarvittaessa rakentamistapaa koskevat periaatteet. Nämä tulee esittää kaavan tarkoitus huomioon ottaen riittävällä
tarkkuudella, jotta voidaan arvioida kaavan vaikutuksia MRL 9 § ja MRA 1 § edellyttämällä
tavalla.
Suunnittelussa otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon lähiympäristön asukkaat, elinkeinotoiminta, infrastruktuuri sekä luonnon ja maiseman arvot.
Rakentaminen pyritään sovittamaan maisemakuvaan erityisesti Hanhijärven kulttuurimaisemaan kohdistuvat vaikutukset huomioiden.
Luonnonarvoiltaan merkittävät kohteet sekä uhanalaisten eliölajien elinalueet ja kulkuyhteydet alueiden välillä pyritään säilyttämään.
Alueen läheisyydessä sijaitsevat maakaasulinjat ja niiden lähiympäristöön kohdistuvat rajoitukset otetaan suunnittelussa huomioon.
Asemakaava-alueelle vahvistuu kaavan yhteydessä sitova tonttijako.
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6
6.1

ASEMAKAAVAN KUVAUS
Kaavan rakenne

Asemakaavassa on osoitettu yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue ET-2 ja suojaviheraluetta, EV-6. ET-2-alueelle saa sijoittaa jätevedenpuhdistamon
toiminnan edellyttämiä rakennuksia ja rakennelmia. ET-2-alueen reunoille on osoitettu laajat
istutettavat alueen osat, jotka on tarkoitettu maisemakuvallista suojaa antavan olemassa
olevan puuston säilyttämiseen ja hoitamiseen sekä tarvittaessa uuden puuston kasvattamiseen. Kaava-aluetta varten tarvitaan uusi tieyhteys Hanhijärventieltä kaava-alueen ulkopuolelta. Varsinaiselle kaava-alueelle johtavat ajoyhteydet on osoitettu ohjeellisina Piutulantieltä
lännestä ja Pahaojantieltä pohjoisesta. Näistä Piutulatie on ensisijainen ajoyhteys. Alueen
pohjoisosan läpi kulkevalle keskijännitteiselle sähkölinjalle on osoitettu johtoa varten varattu
alueen osa, jolle osoitetaan rasite. Kaava-alueelle lännestä tulevalle siirtoviemärille on osoitettu ohjeellinen johdoille varattu alue.
Asemakaava-alueen itäosaan on osoitettu Rakkolanjokea reunustava suojaviheralue, jonka
tarkoituksena on osaltaan lieventää jätevedenpuhdistamon vaikutuksia Rakkolanjokeen ja
asemakaava-alueen lähiympäristöön. EV-6-suojaviheralueelle sijoitetaan puhdistetun jäteveden purkuputki ja purkurakenteet, joiden tarkoituksena hidastaa jokeen laskettavan veden
virtausta ja estää siitä aiheutuvaa rantojen eroosiota. Purkuputken yhteyteen voidaan sijoittaa myös energian talteenottoon liittyviä rakenteita. Suojaviheralueelle voidaan myös rakentaa hulevesien luonnonmukaiseen käsittelyyn tarkoitettuja viivytys- ja imeytyspainanteita.
Suojaviheralueen puuvartinen kasvillisuus tulee pyrkiä säilyttämään, jotta alueen maisemakuvallinen suojavaikutus säilyisi.
6.2

Mitoitus

Hyväristönmäkeen suunniteltavan jätevedenpuhdistamon asukasvastineluku on 119 000,
mitoitusvirtaama 1600 m3/h ja arvioitu keskimääräinen tuleva jätevesimäärä 800 m3/h.
Kaavan mahdollistama rakennusoikeus on 40 000 k-m2. Rakennusoikeus on osoitettu kokonaisuudessaan noin 18,7 ha laajuiselle ET-2 -alueelle. Rakennusalan pinta-ala on noin
12,3 ha. Rakennusoikeuden jakaantumista alueella on havainnollistettu kaavaa varten laaditussa yleispiirteisessä havainnekuvassa.
Jätevedenpuhdistamon yhteyteen varataan tilaa mahdollisille tämän puhdistamon lietteen
jatkokäsittelytoiminnoille sekä myöhemmin mahdollisesti vaadittavalle haitallisten aineiden
poistolle ja uusien, tällä hetkellä vielä kehitysvaiheessa olevien tekniikoiden hyödyntämiselle.
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6.3

Asemakaavamerkinnät ja määräykset

Pääosa asemakaava-alueesta on osoitettu yhdyskuntateknisen huollon alueeksi.

Rakkolanjoen ympäristö on osoitettu suojaviheralueeksi.
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Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja alueen reunoille on osoitettu pääosin 20–40 m leveä puustoisena säilytettävä vyöhyke.

Merkintää on käytetty EV-6-alueen pohjoisosassa. Mahdollisia Rakkolanjoen yhteiselle vesialueelle tehtäviä rakenteita varten on perustettava MRL 80 §:n mukainen rakennusrasite.

Ohjeellisilla ajoyhteyksillä on osoitettu suunniteltu liittyminen asemakaava-alueen ulkopuoliseen liikenneverkkoon.

Asemakaava-alueen pohjoisosan poikki kulkevan sähkölinjan kohdalla käytetty merkintä.
Alueen osalla on mm. rakentamista ja metsänhoitoa rajoittava johtorasite.

Siirtoviemärin suunniteltu linjaus on merkitty rakennusalan ulkopuolella ohjeellisena alueen
osana.
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Yleiset määräykset
Jätevedenpuhdistamo tulee aidata.
Rakennusten materiaalin, värityksen sekä massoittelun tulee sopeutua ympäristöön ja maisemaan. Laitosalueen lähiympäristöön tulee istuttaa puustoa siten, että laitosrakennukset
eivät näy hallitsevina suurmaisemassa.
Alueella harjoitettava toiminta ei saa aiheuttaa haittaa tai vaaraa maakaasuputkiston pitämiselle. Kaivuutyöt ja muut maanrakennustyöt lähempänä kuin viisi metriä ja räjäytystyöt
lähempänä kuin 100 metriä maakaasuputkesta on tehtävä Gasum Oy:n antamien ohjeiden
mukaisesti. Kulkemisesta maakaasuputken yli raskailla ajoneuvoilla on sovittava etukäteen.
Tarvittaessa maakaasuputkistolle on rakennettava suojaus ennen töiden aloittamista.
Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueella hulevedet tulee
ohjata ja käsitellä ympäristöluvan edellyttämällä tavalla. Puhtaita hulevesiä tulee hallita luonnonmukaisin keinoin ensisijaisesti syntypaikallaan.
Alueelle laadittu tonttijako on sitova.
6.4

Nimistö

Alueelle ei ole asemakaavassa osoitettu uutta nimistöä.
6.5

Tonttijako

Asemakaavan yhteydessä muodostetaan ja vahvistetaan 80 Hyväristönmäki kaupunginosan korttelin 1 tontti 1.
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7

ASEMAKAAVAN VAIKUTUKSET (MRL 9 §, MRA 1 §)

Asemakaavan vaikutuksia on arvioitu vertaamalla asemakaavaehdotusta nykyiseen tilanteeseen. Kaavan toteuttamisella on vaikutuksia mm. alueen luontoon, maisemakuvaan, liikenteeseen ja yhdyskuntatalouteen sekä ympäröivien alueiden asukkaisiin. Kaavan toteuttamisen vaikutuksia arvioidaan kaavaprosessin aikana jäljempänä esitetyn jaottelun pohjalta. Osa vaikutuksista, esimerkiksi vaikutukset ihmisten elinoloihin, ulottuu varsinaista
suunnittelualuetta laajemmalle. Vaikutusalue määritellään kunkin vaikutuksen kohdalla yksilöllisesti, sillä arvioitavat vaikutukset ovat luonteeltaan erilaisia.
Ekologiset vaikutukset


Vaikutukset maa- ja kallioperään



Vaikutukset kasvi- ja eläinlajeihin



Vaikutukset pohja- ja pintaveteen



Vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen ja viheryhteyksiin



Vaikutukset luontokohteisiin



Vaikutukset maisemaan

Taloudelliset vaikutukset


Aluetaloudelliset vaikutukset



Vaikutukset infraverkon toteutuskustannuksiin

Liikenteelliset vaikutukset


Vaikutukset liikenneverkkoon



Vaikutukset liikennemääriin, liikenteen toimivuuteen ja liikenneturvallisuuteen



Vaikutukset liikennemeluun

Sosiaaliset vaikutukset


Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön



Vaikutukset ulkoilureitistöihin ja virkistysalueisiin

Muut vaikutukset


Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen



Vaikutukset rakennettuun kulttuuriympäristöön ja kiinteisiin muinaisjäännöksiin



Vaikutukset rakennuksiin ja rakenteisiin sekä yhdyskuntateknisen huollon
verkostoihin



Vaikutukset seudullisten suunnitelmien toteutumiseen

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutuminen.
Vaikutusten arviointiin kuuluvat myös lähtöaineistojen ja selvitysten riittävyyden arviointi
sekä mahdollisten haittojen lieventämismahdollisuudet.
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7.1

Ekologiset vaikutukset

Asemakaavan luonnonympäristöön ja luontokohteisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi perustuu kaava-alueelle tehtyyn, useita maastokäyntejä sisältäneeseen luontoselvitykseen
(Pöyry Finland Oy 21.10.2015), Lappeenrannan jätevesien käsittelyn ympäristövaikutusten
arvioinnin arviointiselostukseen (Pöyry Finland Oy 2014) ja 4.9.2017 päivättyyn asemakaavaehdotukseen. Luontoselvitykseen sisältyivät liito-oravaselvitys, kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys ja lepakkoselvitys.
Vaikutukset luonnon arvoihin, monimuotoisuuteen ja viheryhteyksiin
Asemakaavan toteuttamisen seurauksena jätevedenpuhdistamon kohdalla sijaitseva nykyinen metsäalue muuttuu yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevaksi rakennetuksi ympäristöksi.
Nykyinen kasvillisuus ja eläimistö häviävät pysyvästi siltä alueelta, johon puhdistamon rakennukset ja muut rakenteet sekä tieyhteydet ja siirto- ja purkulinjat sijoittuvat. Vaikka muutos on rakennuspaikan kohdalla suuri, se ei ole luonnonarvojen ja monimuotoisuuden kannalta merkittävä, sillä alue on pääosin tavanomaista nuorta metsää ja taimikkoaluetta. Lisäksi rakentaminen rajoittuu pinta-alaltaan suhteellisen pienelle alueelle.
Luontoselvityksessä todetut arvokkaat luontokohteet on otettu kaavaa laadittaessa huomioon ja rajattu kaavakartalle luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeinä luo-3 ja
luo-5 -alueina. Pääosin ne sijoittuvat Rakkolanjoen reunametsän alueelle, joka on osoitettu
kaavassa suojaviheralueeksi (EV-6). Pieni osa Rakkolanjokivarren liito-oravaesiintymästä
(luontoselvityksen kohde 2) ulottuu puhdistamolle varatun alueen (ET-2) kaakkoisosaan ja
pieni osa Hyväristönmäen lakialueen liito-oravaesiintymästä (kohde 5) sen länsiosaan. Ne
jäävät kuitenkin ET-2-alueen rakennusalan ulkopuolelle alueelle, jossa tulee kaavamääräyksen mukaan säilyttää olemassa oleva puusto ja istuttaa tarvittaessa uutta puustoa. Liitooravaesiintymät on rajattu kaavaan luo-5-alueina, joissa sijaitsee luonnonsuojelulain 49 §:n
perusteella suojeltuja liito-oravan lisääntymis- tai levähdyspaikkoja, ja joissa tulee kaavamääräyksen mukaan säilyttää liito-oravan elinympäristön ja liikkumisen kannalta tarpeellinen puusto. Poikkeuksena edellä mainittuun on Rakkolanjokivarren liito-oravaesiintymän
luoteisin kulma (noin 3 aaria), joka ulottuu ET-2 -alueen rakennusalan sisäpuolelle, ja josta
kaadetaan muutamia puita rakennusvaiheessa. Liito-oravaselvityksessä alueelta löytyi vähän liito-oravan papanoita kahden raidan alta. Puut eivät olleet pesäpuita, eikä niiden kaataminen vaaranna liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen säilymistä. Lähimmät havaitut liito-oravan pesäpuut sijaitsevat noin 30 metrin päässä rakennusalan reunasta. Puhdistamon layoutsuunnitelmien (5.5.2017, tarkistettu 08/2017) mukaiset rakennukset sijaitsevat lähimmillään noin 60 metrin etäisyydellä luo-5 -alueesta. Tämän perusteella voidaan todeta, että kaava-alueella on mahdollista säilyttää riittävästi kookasta puustoa, jotta liito-oravien lisääntymis- ja levähdyspaikat säilyvät.
Luo-3-alueena kaavaan merkitty Rakkolanjoki (luontoselvityksen kohde 1) sijoittuu reunametsineen kokonaisuudessaan kaavan EV-6-alueelle. Sen pohjoisosaan on osoitettu alue,
johon voidaan sijoittaa puhdistetun jäteveden purkuun liittyviä rakenteita. Kaavamääräyksen
mukaan luo-3-alueiden käyttöä suunniteltaessa ja toteutettaessa on otettava huomioon
luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeiden elinympäristöjen, eliölajiesiintymien ja luontokohteiden säilyttämisedellytykset. Jokivarsi on mm. lepakoiden ruokailualuetta ja sillä on
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muitakin luontoarvoja. Kaavan toteuttaminen ei vaaranna niiden säilymistä. Rakentamisvaiheen aikana ja sen jälkeen reunametsä toimii suojavyöhykkeenä rakennetun alueen ja joen
välissä. Kaavaan luo-3-alueena merkitty haapametsikkö (kohde 8) sijoittuu ET-2-alueelle
rakennusalan ulkopuolelle.

Asemakaava-alueen luonnonarvoiltaan merkittävien kohteiden sijainti suhteessa kaavassa osoitettuihin
toimintoihin. Kohteiden numerointi: 1 Rakkolanjoki, 2 Rakkolanjoen liito-oravaesiintymä, 5 Hyväristönmäen
liito-oravaesiintymä ja 8 haavikko. Kohteet 1 ja 2 sijaitsevat osittain päällekkäin. Kohteiden rajaus ja numerointi
viittaavat Hyväristönmäen osayleiskaavan luontoselvitykseen (Pöyry Finland Oy 2015).
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Rakennusvaiheen aikana kallioperän louhiminen ja muut rakennustyöt ja liikenne aiheuttavat melua ja tärinää. Lisäksi rakennustyömaalta leviää ympäristöön pölyä ja työkoneiden
sekä muiden ajoneuvojen liikkuminen voi aiheuttaa häiriötä. Vaikutukset ovat suhteellisen
lyhytaikaisia ja paikallisia, vaikka voivatkin tilapäisesti aiheuttaa haittaa lähinnä joillekin
eläinlajeille. Liito-oravat eivät todennäköisesti häiriinny rakentamisesta, sillä pesäpuiden välittömässä läheisyydessä ei tehdä rakennustöitä. Suorien vaikutusten lisäksi rakentaminen
voi aiheuttaa lyhyellä tai pitkällä aikavälillä kasvi- ja eläinlajiston muuttumista, sillä reunavaikutus lisääntyy ja pienilmastossa sekä vesitaloudessa voi tapahtua muutoksia. Vaikutusten
merkittävyys jäänee kuitenkin vähäisiksi, sillä liito-oravia lukuun ottamatta lähiympäristössä
ei ole erityisen merkittäviä luontokohteita. Koska kaava mahdollistaa nykyisen jätevedenpuhdistamon uudistamisen ja ravinnekuormituksen vähenemisen Rakkolanjoessa, on sen
vaikutus joen eliöstöön positiivinen.
Hyväristönmäki sijoittuu Hanhijärven ja Kalliokosken peltoaukeiden väliselle metsäiselle alueelle, ja voi luontoselvityksen mukaan toimia paikallisesti merkittävänä ekologisena yhteytenä. Rakentaminen kaventaa metsäistä aluetta, mutta eläinten liikkuminen on mahdollista
puhdistamoalueen länsi- ja itäpuolilta. Liito-oravien kulkuyhteydet säilyvät.
Kaava-alueelle tai sen läheisyyteen ei sijoitu Natura-alueita, luonnonsuojelualueita tai luonnonsuojeluohjelmien alueita. Rakkolanjoki laskee noin 13 km kaava-aluetta alempana Haapajärveen, joka sisältyy valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan ja Natura 2000 -verkostoon (FI0411002, SPA). Tehtyjen ympäristövaikutusten arviointien mukaan puhdistettujen jätevesien johtamisella ei ole heikentäviä vaikutuksia Natura-alueeseen.
Vaikutukset maa- ja kallioperään
Jätevedenpuhdistamon rakentaminen kallioisen mäen rinteeseen vaatii mittavaa maa- ja
kallioperän perän tasoittamista. Kaavassa osoitetun rakennusalan nykyiset korkeimmat kohdat ovat korkeustasolla 85 m mpy ja alavimmat maastonkohdat noin 62 m mpy. Puhdistamon suunnitelmaluonnosten mukaan laitosten alue tasataan ja osin täytetään noin 75 m
mpy korkeustasoon.
Ajoyhteyksien ja maanalaisten putkilinjojen rakentaminen edellyttää myös louhinta- ja
maansiirtotöitä. Erityisesti viemärilinjat on kuitenkin pyritty sijoittamaan siten, että louhintojen laajuus olisi hankkeen kokonaisuus huomioon ottaen vähäinen.
Kaava-alueella ei sijaitse arvokkaiksi luokiteltuja harjuja tai kallioalueita tai muita huomionarvoisia maa- ja kallioperän muodostumia, joten kallio- ja maanperän muokkaustoimet eivät
kohdistu geologisesti tai geomorfologisesti merkittäviin muodostumiin. Hyväristönmäen lakialue jää asemakaava-alueen länsipuolelle, eikä siihen kohdistu muutoksia.
Vaikutukset pohja- ja pintavesiin
Asemakaava-alueen läheisyydessä ei sijaitse tärkeäksi luokiteltuja pohjavesialueita tai talousvesikaivoja. Hanhikempin pohjavesialue (05 405 02, I-luokka) sijoittuu lähimmillään noin
2 km etäisyydelle uuden puhdistamon länsipuolelle. Puhdistamon alueella pohjaveden virtaus suuntautuu idän-etelän suuntaan kohti Rakkolanjokea (ympäristölupapäätös
29.8.2016). Tämän perusteella voidaan todeta, että kaavan toteuttamisella ei ole vaikutuksia
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pohjaveteen. Lähimmät talousvesikaivot sijaitsevat lähimpien asuinrakennusten yhteydessä; puhdistamoalueen etäisyys lähimpiin asuinrakennuksiin on esitetty kappaleessa 7.5
olevassa kuvassa.
Asemakaava-alueella ei sijaitse lähteitä. Jätevedenpuhdistamon normaalista toiminnasta ei
aiheudu päästöjä maaperään tai pohjaveteen. Puhdistamon altaat ja kemikaalisäiliöt/-varastot rakennetaan tiiviiksi, ja niiden kunto tarkistetaan säännöllisesti. Kemikaalien purku- ja
lastausalueet päällystetään tarvittavilta osin asfaltilla.
Pintavalunnat ohjataan hulevesijärjestelmän kautta Rakkolanjokeen. Kemikaalivuodon sattuessa hulevedet voidaan kääntää rejektivesipumppaamoon, josta ne pumpataan prosessiin
(ympäristölupapäätös 29.8.2016). Lisäksi puhtaita hulevesiä voidaan käsitellä viivyttäen,
maahan ja kasvillisuuspintaisiin painanteisiin imeyttäen, ym. luonnonmukaisin keinoin, joiden toteuttamiseen kaava-alueella on runsaasti tilaa. Ratkaisuja tarkennetaan muun jatkosuunnittelun yhteydessä.
Valtaosa piha-alueesta on myös liikennöintialuetta, joka asfaltoidaan ja kuivatetaan ritiläkaivoihin. Likaisimpien alueiden osalta määritetään jatkosuunnittelun yhteydessä tarkemmin,
miltä alueilta pintavedet johdetaan esim. öljynerotuskaivojen kautta takaisin prosessiin.
Pelastusviranomaiset edellyttävät, että sammutusvedet voidaan padottaa maanpinnalle,
käytännössä asfaltoidun alueen päälle. Toteutussuunnitteluvaiheessa tulee ratkaista, millä
tavoin pintavedet johdetaan ja käsitellään laitoksen ympäristössä. Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueella hulevedet tulee ohjata ja käsitellä ympäristöluvan edellyttämällä tavalla. Puhtaita hulevesiä voidaan myös hallita luonnonmukaisin keinoin (imeyttäen, viivyttäen) ensisijaisesti syntypaikallaan. Näin voidaan vähentää jonkin verran pintavesiin kohdistuvia vaikutuksia.
Puhdistetun jäteveden purkupaikka edellyttää huoltoyhteyttä eli käytännössä tien rakentamista. Puhdistamon suunnitelmaluonnosten mukaan purkupiste sijoitetaan Rakkolanjoen
mittausaseman viereen, jolloin voidaan hyödyntää jo aiemmin rakennettua tieyhteyttä. Tämän avulla voidaan jonkin verran vähentää haitallisia ympäristövaikutuksia ja säästää myös
rakentamisen kustannuksissa. Toisaalta purkuputken sijainti jyrkässä rinteessä aiheuttaa
jonkin verran haittavaikutuksia, ja veden virtausnopeudet putkessa kasvavat korkeiksi. Purkujärjestelyn Rakkolanjokeen tulee olla sellainen, että virtauksella ei aiheuteta eroosiota uomaan. Purettavan veden virtausnopeutta voidaan hidastaa esimerkiksi yksinkertaisella kaivorakenteella ja lyhyellä avouomalla sellaiseksi, että purkuvedet voidaan ohjata hallitusti
Rakkolanjokeen. Rakkolanjokeen tehtävät muutokset pyritään pitämään mahdollisimman
vähäisinä, mutta tarpeen vaatiessa purkukohtaan tulee myöhemmin tehdä luonnonmukaisia
eroosiosuojauksia esimerkiksi kivi- ja kasvillisuusrakenteiden avulla.
Jätevedenpuhdistamon toimintaa ja riskien hallintaa koskevista asioista määrätään laitoksen ympäristöluvan ehdoissa. Näiden seikkojen perusteella voidaan todeta, että kaavan toteuttamisen vaikutukset pintavesiin ovat kaavan tavoitteet ja tarkoitus huomioon ottaen maltilliset.
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Vaikutukset maisemarakenteeseen ja maisemakuvaan
Maisemallisia vaikutuksia muodostuu muun muassa puuston kaatamisesta, maaston tasauksista kaivamalla, louhimalla ja täyttämällä sekä uusien rakenteiden rakentamisesta
(Pöyry Finland Oy: Lappeenrannan jätevesien YVA 2014). Maisemavaikutukset muodostuvat vaikutuksista maisemarakenteeseen ja maisemakuvaan. Maisemakuvaan (kylä-/taajama-/kaupunkikuvaan) kohdistuvia vaikutuksia kutsutaan myös visuaalisiksi vaikutuksiksi.
Asemakaavassa osoitettu jätevedenpuhdistamon rakennusala sijoittuu etelän–kaakon
suuntaan laskevaan rinteeseen, joten rakentaminen tukeutuu tältä osin maaston suurmuotoon. Jätevedenpuhdistamon rakennusala sijoittuu hieman Hyväristönmäen korkeinta
kohtaa (noin 88 m mpy) alemmaksi. Toisaalta asemakaava-alueen läheisyydessä sijaitsevat
peltoaukeat sijaitsevat selvästi alavammassa maastossa, pääosin korkeustasolla 60–70 m
mpy. Kaavan toteuttamisella voidaan katsoa olevan paikallisesti kohtalaisia vaikutuksia maisemarakenteeseen, kun puhdistamon aluevaraus tasataan ja maastoa louhitaan ja/tai täytetään. Vaikutukset eivät ulotu laajalle alueelle, ja lähimaisemassa kaava-alueen ulkopuolella säilyy lukuisia metsäisiä selänteitä. Ympäröivillä alueilla tulee jatkosuunnittelun yhteydessä tarkastella maisemarakennetta riittävän laajalti.
Maaston metsäisyys ja mäkisyys vähentävät rakennusten ja rakenteiden näkymistä (visuaalista vaikutusta) maisemakuvassa. Hyväristönmäen itäpuolella maasto on suhteellisen tasaista ja avointa, joten puhdistamorakenteet saattavat näkyä kauas etenkin lehdettömään
vuodenaikaan. Maisemakuvallisia vaikutuksia lieventää osaltaan asemakaavassa osoitettu
istutettava alue ja suojaviheralue, joilla tulee ylläpitää jatkuvasti korkeaa puustoa ja suojakasvillisuutta sekä tarvittaessa tulee istuttaa uutta monilajista puustoa ja muuta suojaavaa
kasvillisuutta. Lehdettömien vuodenaikojen vuoksi istutettavilla alueilla on suositeltavaa säilyttää ja tarvittaessa istuttaa myös havupuita.
Jätevedenpuhdistamoille tyypilliset rakennukset ja rakenteet sekä rakennusoikeuden määrä
poikkeavat mittakaavaltaan ja muodoiltaan Hanhijärven ja Karkkolan alueiden tyypillisestä
rakennuskannasta, joka koostuu pääasiassa pientaloista ja maataloutta palvelevista rakennuksista. Puhdistamon suunnitelmaluonnosten (5.5.2017, tarkistettu 08/2017) mukaan puhdistamoalueen korkein rakennus on noin 24–25 metrin korkuinen lietteenkäsittelyrakennus.
Pääosa puhdistamoon liittyvistä rakennuksista ja rakenteista ovat kuitenkin tätä matalampia,
vastaten noin 1–3-kerroksisia rakennuksia, joten ne jäävät kaukomaisemassa pääosin metsäisten harjanteiden taakse eivätkä näy merkittävästi ympäröiville alueille. Lisäksi seuraavalla yleisellä määräyksellä on pyritty osaltaan vähentämään kielteisiä maisemakuvallisia
vaikutuksia:
Rakennusten materiaalin, värityksen sekä massoittelun tulee sopeutua ympäristöön ja
maisemaan. Laitosalueen lähiympäristöön tulee istuttaa puustoa siten, että laitosrakennukset eivät näy hallitsevina suurmaisemassa.
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7.2

Aluetaloudelliset vaikutukset

Asemakaava mahdollistaa jätevedenpuhdistamon rakentamisen. Uusi jätevedenpuhdistamo korvaa valmistuessaan Toikansuolla toimivan puhdistamon, joten kokonaisuutena arvioiden vaikutukset työpaikkoihin ovat vähäisiä.
Asemakaavan aluevarauksilla on suoria vaikutuksia maa- ja metsätalouden harjoittamiselle.
Vaikutukset ovat seudullisella tasolla vähäisiä, mutta saattavat olla yksittäisille metsänomistajille merkittäviä. Alueen metsäpinta-ala supistuu yhdyskuntateknistä huoltoa varten osoitettujen alueiden vuoksi. Kaupunki tulee omistamansa konserniyhtiön, Lappeenrannan
Energia Oy:n kautta hankkimaan ET-2-alueen omistukseensa. Suojaviheralueeksi osoitettu
EV-6-alue tulee suurelta osin säilymään yksityisessä omistuksessa. Alueen asemakaavoituksesta seurauksena alueeseen kohdistuu maisematyölupavelvoite. Lisäksi aluetta ja sillä
sijaitsevia luo-3- ja luo-5-alueenosia koskevat kaavamääräykset asettavat reunaehtoja metsien käytölle.
Asemakaava-alueen eteläosassa sijaitsee yksityisessä omistuksessa oleva puulajien ja puiden erikoismuotojen kasvatusalue, joka liittyy puiden taimia myyvän yrityksen toimintaan.
Merkittävä osa alueesta sisältyy ET-2-alueeseen, mutta rajautuu kuitenkin puhdistamolaitoksen rakennusalan ulkopuolelle puustoisena säilytettävälle alueelle. ET-2-alue on tarkoitus hankkia kokonaan jätevedenpuhdistamon rakennuspaikaksi, mutta toiminnan harjoittajat
voivat tarvittaessa sopia puiden erikoismuotojen kasvatuksen jatkamisesta alueella tai sen
osalla. Puiden erikoismuotojen kasvatusalue on osoitettu istutettava alueen osa -merkinnällä, jonka mukaan alueella tulee säilyttää näkösuojan puustoa ja suojakasvillisuutta. Tarvittaessa tulee istuttaa uutta monilajista puustoa ja muuta suojaavaa kasvillisuutta. Merkinnän tavoitteena on pyrkiä ylläpitämään maisemakuvallista suojavaikutusta alueen ulkopuolelle ja tarvittaessa mahdollistaa kasvatustoiminnan jatkuminen; merkintä mahdollistaa alueella olevien lukuisien eri puulajien säilymisen mutta ei velvoita niiden ennallistamiseen tai
muihin erityistoimiin.
Maataloudelle aiheutuu suoria vaikutuksia kaava-alueen ulkopuolella, kun osittain peltojen
kautta rakennetaan uusi tieyhteys ja siirtoviemäri. Tien rakentaminen edellyttää rasitteen
perustamista yksityistietoimituksessa. Maataloudelle tiestä aiheutuvat vahingot ja haitat esimerkiksi pellon jakautumisesta pienempiin osiin tai uusien ojien kaivamisesta aiheutuvat
kustannukset tulee korvata maanomistajille.
Asemakaava-alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole tiedossa matkailupalvelutoimintaa, elintarviketeollisuutta tai muita ympäristöhäiriöille erityisen herkkiä elinkeinotoimintoja. Hanhijärvellä sijaitsevaan leipomoon on ET-2-alueelta noin 1,5 km. Hajumallinnuksen
(Pöyry Finland Oy 2017) perusteella ja pitkän välimatkan vuoksi jätevedenpuhdistamon vaikutukset (hajuhaitat) leipomotoimintaan ovat hyvin epätodennäköisiä. Hajuun liittyviä vaikutuksia on käsitelty tarkemmin kappaleessa 7.5.
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7.3

Vaikutukset infraverkon toteutuskustannuksiin

Hyväristönmäen jätevedenpuhdistamolle suunnitteilla oleva Toikansuo–Hyväristönmäki-siirtoviemäri (luonnos
06/2017, Pöyry Finland Oy) on esitetty kuvassa punertavalla pisteviivalla. Suunnitteilla oleva Hanhijärventie–
Hyväristönmäki-tieyhteys (luonnos 11/2016, Ramboll) on esitetty vihreällä katkoviivalla.

Asemakaavan toteuttaminen edellyttää merkittäviä panostuksia yhdyskuntateknisen verkoston rakentamiseen. Alueelle on rakennettava noin 2 km uutta tieyhteyttä, siirtoviemäri
Toikansuolta ja käyttövesijohto. Tieyhteydestä on laadittu alustava suunnitelma ja kustannusarvio, joita päivitetään suunnitelmien tarkentuessa ja täsmentyessä. Siirtojärjestelmän
investointikustannusarvio (vertailuhinta) on noin 9 miljoonaa euroa (Lappeenrannan Energia
Oy, 11/2016, yleisötilaisuus). Yleissuunnitelmavaiheen jälkeen saadaan tarkempi kustannusarvio koko hankkeesta. Mm. suunniteltu altaiden kattaminen nostaa hankkeen kokonaishintaa jonkin verran.
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Pumppaamon sähkönsyöttö varmistetaan johtamalla sähkö maakaapelilla ilmajohtojen sijasta sekä varmistamalla sähkönsyöttö useammasta suunnasta (Lappeenrannan Lämpövoima Oy / Pöyry Finland Oy: ympäristölupahakemus 2014). Sähköverkkoon liittyminen
edellyttää uuden muuntamon rakentamista. Myöhemmin sähköverkon saneerauksen yhteydessä alueelta tullaan purkamaan nykyinen ilmajohto ja järjestämään yhteys toisin (Lappeenrannan Energiaverkot Oy, suullinen tiedonanto). Infraverkon toteutussuunnitelmat ja
niiden aikataulu sekä kustannukset tarkentuvat jatkossa.
Jätevedenpuhdistamohankkeen kustannuksista vastaa Lappeenrannan Energia-konserni.
7.4

Liikenteelliset vaikutukset


Vaikutukset liikenneverkkoon



Vaikutukset liikennemääriin, liikenteen toimivuuteen ja liikenneturvallisuuteen



Vaikutukset liikennemeluun

Jätevedenpuhdistamon liikennemääriä on arvioitu laitokselle 29.8.2016 myönnetyssä ympäristöluvassa (ei lainvoimainen).
Vaikutukset liikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen painottuvat rakentamisvaiheeseen, jolloin erityisesti raskas liikenne on suurinta. Puhdistamoalueelle rakennetaan luoteen suunnasta Hanhijärventieltä uusi tieyhteys, joka valmistuu ennen rakentamisen aloittamista, jolloin rakentamisvaiheessakaan jätevedenpuhdistamon liikenne ei käytä pieniä kyläteitä kuten Karkkolantie ja Pahaojantie (Etelä-Suomen aluehallintavirasto 2016: ympäristölupapäätös Nro 164/2016/2).
Käytön aikainen henkilöliikenteen määrä on arvioitu olevan arkisin noin 36 ajoneuvoa vuorokaudessa ja raskaan liikenteen määrä noin 16 ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskasta liikennettä synnyttävät mm. sako- ja umpikaivolietteiden sekä kemikaalien kuljetukset puhdistamolle ja puhdistamolietteen kuljetus Kukkuroinmäen jätekeskukseen.
Rakentamisen aikaiset liikennemäärät ovat käytön aikaisia suurempia. Raskaiden ajoneuvojen liikennemäärä on arvioitu tällöin olevan arkisin noin 50 ajoneuvoa vuorokaudessa ja
henkilöautoliikennettä noin 10 ajoneuvoa vuorokaudessa. (Lappeenrannan Lämpövoima Oy
/ Pöyry Finland Oy: ympäristölupahakemus 2014; Etelä-Suomen aluehallintavirasto 2016:
ympäristölupapäätös Nro 164/2016/2)
7.5

Sosiaaliset vaikutukset
Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön

Asemakaava-alueen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse asutusta. Runsaan palautteen
perusteella alueella on kuitenkin merkitystä lähialueen asukkaiden ulkoilukohteena. Jätevedenpuhdistamon rakentaminen estää ulkoilun aidattavalla puhdistamoalueella. Muilta osin
liikkumista ei rajoiteta, mutta metsien pirstoutuminen sekä jätevedenpuhdistamon toiminnasta aiheutuvat äänet, valot ja haju heikentävät alueen laatua virkistyskäytössä. Lisäksi
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alueen muuttuminen luonteeltaan teolliseksi vaikuttaa ihmisten mielikuviin ja sitä kautta viihtyvyyteen. Tämä vaikutus koetaan laajemmin kuin varsinaisen puhdistamon alueella.

Suunnitellun jätevedenpuhdistamon likimääräiset etäisyydet lähimpiin asuinrakennuksiin. Puhdistamoalueen
layoutluonnos 5.5.2017, Pöyry Finland Oy:n ja Lappeenrannan Lämpövoima Oy:n mukaan.
(Pohjakartta: Lappeenrannan kaupunki ja Maanmittauslaitoksen maastotietokanta 2016)

Hajuhaitat
Jätevedenpuhdistamolta voi syntyä vähäisiä hajupäästöjä päivittäin lähinnä sakokaivo- ja
umpikaivolietteiden vastaanotosta, lietteen kuivauksesta, välppäjätteen erotuksesta ja lietteen kuljetuksesta. Puhdistamon häiriötilanteissa voi ilmaan päästä normaalia enemmän
hajupäästöjä. Hajupäästöjen vaikutus on paikallinen ja jää pääosin puhdistamoalueelle. Hyväristönmäen läheisyydessä on noin 50 mahdollista hajuhaitalle altistujaa yhden kilometrin
säteellä puhdistamosta. Purkuputken hajuvaikutukset sijoittuvat samalle alueelle puhdistamon kanssa, koska purkuputki on hyvin lyhyt. (Lappeenrannan Lämpövoima Oy / Pöyry Finland Oy: ympäristölupahakemus 2014 & ympäristölupapäätös 29.8.2016)
Jätevedenpuhdistamon hajupäästöjen torjunnasta määrätään laitoksen ympäristöluvassa.
Puhdistamoa on käytettävä ja hoidettava siten, että toiminnasta ei aiheudu vaaraa tai haittaa
terveydelle, ja siten, että toimintaan liittyvät ympäristöpäästöt ja haitat ovat mahdollisimman
vähäiset. Laitoksen katetuissa tiloissa muodostuvat hajukaasut ja ilmanvaihdon poiston kaasut on johdettava hallitusti ulkoilmaan siten, että päästöstä ei aiheudu hajuhaittaa ympäristössä. Hajuhaittojen välttämiseksi kaikki jätevedenpuhdistamon altaat on suunniteltu katettavaksi ja poistoilma on suunniteltu johdettavaksi hajunpoistolaitteiden kautta ulkoilmaan.
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Hyväristönmäen jätevedenpuhdistamon hajumallinnuksen (Pöyry Finland Oy 4.5.2017) perusteella hajunpoistolaitteiden ollessa toiminnassa, ei puhdistamoalueen ulkopuolelle kantaudu selvästi havaittavaa hajua (yli 1 HY/m3 vähintään 1 h ajan). Mahdollisen hajunpoistolaitteiston toimintahäiriön aikana havaittava haju saattavaa hetkellisesti kantautua selvästi
pidemmällekin, mutta tällöinkään hajupäästöistä ei arvioida aiheutuvan merkittävää viihtyvyyshaittaa yli 500 metrin etäisyydellä puhdistamosta (yli 3 % ajasta pitoisuus yli 5 HY/m3).

Ote Hyväristönmäen jätevedenpuhdistamon hajumallinnuksesta: Enimmäishajupitoisuus kolmen vuoden jaksolta hajunpoistolaitteiston toiminnan aikana. Yksi hajuyksikkö (1 HY/m3) on pitoisuus, jonka voi haistaa noin
50 % ihmisistä. Mallinnuksen perusteella puhdistamoalueen ulkopuolelle kantautuvat hajupitoisuudet ovat
selvästi tätä pienempiä, eikä asuinrakennuksiin kantaudu normaalitilanteessa selvästi havaittavaa hajua.
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Ote Hyväristönmäen jätevedenpuhdistamon hajumallinnuksesta, tilanne, jossa hajunpoisto ei ole käytössä:
Hajupitoisuuden 1 hy/m3 ylittävien tuntien määrä prosenttiosuutena vuoden tunneista. 1 Yksi hajuyksikkö
(1 HY/m3) on pitoisuus, jonka voi haistaa noin 50 % ihmisistä.

Suunnitteilla olevan laitoksen hajumallinnukseen liittyy merkittäviä epävarmuustekijöitä mm.
poistoilman hajupitoisuuteen liittyen. Ympäristöluvan mukaan puhdistamon toiminnasta
oheistoimintoineen mahdollisesti aiheutuvat hajuvaikutukset tulee selvittää toimintojen
käynnistyttyä. Ympäristölupaan liittyy myös velvoitteita toiminnan tarkkailuun, seurantaan ja
näistä raportointiin viranomaisen edellyttämällä tavalla.
Meluhaitat
Jätevedenpuhdistamon melupäästöjen torjunnasta määrätään laitoksen ympäristöluvassa.
Toiminnasta aiheutuva melu ei saa häiriintyvässä kohteessa ylittää päivällä klo 07–22 ekvivalenttimelutasoa 55 dB (LAeq) eikä yöllä klo 22–07 ekvivalenttimelutasoa 45 dB (LAeq).
Tämän lisäksi sakokaivolietteen vastaanottoa ja lietteen tai muiden jätteiden kuljetuksia ei
saa tehdä yöaikana klo 22–7. (Etelä-Suomen aluehallintavirasto 2016: ympäristölupapäätös
Nro 164/2016/2). Lupamääräysten perusteella voidaan todeta, että kaavan toteuttamisella
ei ole merkittäviä haittavaikutuksia ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön. Ympäristöluvan
määräyksissä on lisäksi erikseen todettu, että säännöllisillä tarkastuksilla ja huolloilla sekä
tarvittaessa laitteistojen uusimisella on huolehdittava siitä, että toiminnan melupäästöt eivät
lisäänny hakemuksessa esitetystä.
Haittojen kokeminen
Edellä kuvatusta huolimatta asemakaavan toteuttamisella ja jätevedenpuhdistamon rakentamisella on asukkaiden kokemia vaikutuksia, kun alueen luonne ja asukkaiden kokema
alueen imago muuttuvat. Nykyinen metsäinen alue muuttuu luonteeltaan teolliseksi yhdys-
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kuntateknisen huollon alueeksi, ja tämä aiheuttaa lähialueiden asukkaissa huolta. Asukkaiden mielipiteitä ja näkemyksiä on kuultu eri vaiheissa, ja lisäksi hanketta varten on perustettu asukaspaneeli. Paneelin yhteydessä on järjestetty mm. asukaskyselyjä, joissa on asukkaat ovat voineet tuoda esiin mielipiteitä ja käydä keskustelua hankkeesta vastaavien
kanssa. Suurimpana huolena asukaskyselyssä tuotiin esiin asuntojen arvon mahdollinen
heikkeneminen. Myös hankkeen mahdolliset melu-, ilma- ja hajupäästöt sekä eri tavoin ilmenevät vesistöpäästöt koetaan erityisenä uhkana. Lisäksi huolina mainittiin kuljetusten
myötä lisääntyvä liikenne sekä sen tuomat erilaiset onnettomuusriskit (mm. HYVÄ-blogi,
Kalle Reinikainen, Lappeenrannan Energian internet-sivut). Riittävän laajalla, jatkuvalla vuorovaikutuksella ja tiedottamisella voidaan jonkin verran lieventää koettuja haittavaikutuksia.
Vaikutukset ulkoilureitistöihin ja virkistysalueisiin
Asemakaavoitettavalla alueella ei sijaitse virkistysalueita tai virallisia ulkoilureittejä. Suunnittelualueen läheisyydessä, mm. maakaasuputkien linjalla, on kuitenkin talvisin ylläpidettyjä
hiihtolatuja. Hanhijärven kyläyhdistys on ylläpitänyt Hyväristönmäen länsiosan kautta kulkevaa hiihtolatua. Hyväristönmäen huipun kautta kulkeva latu sijoittuu asemakaavoitettavan
alueen länsipuolelle noin 50–100 metrin etäisyydelle ET-2-alueen rakennusalasta. Latureitti
risteää suunnitellun jätevedenpuhdistamon tieyhteyden kanssa, mikä vaikeuttaa sen käyttöä
nykyisellä paikallaan.
Asemakaava-alueen eteläpuolisten maakaasuputkien linjalla sijaitseva Kalliokosken ja Hanhijärven välinen hiihtolatu sijaitsee noin 70–100 metrin etäisyydellä ET-2-alueen rakennusalasta. Hyväristönmäen asemakaavalla ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia ladun
käyttöön tai ylläpitoon.
7.6

Muut vaikutukset
Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen

Asemakaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia alue- ja yhdyskuntarakenteeseen. Alue sijoittuu osaksi maakuntakaavan taajamatoimintojen aluetta, ja alueen tavoiteltu käyttö on otettu
huomioon siten, että alueelle on laadittu tuore yleiskaava (ei vielä lainvoimainen). Yleiskaavassa on varattu noin 23 ha laajuinen alue yhdyskuntateknisen huollon alueeksi merkinnällä
ET, ja tämän ympärille on varattu maa- ja metsätalousaluetta merkinnällä M-2. Tämä tarkoittaa, että kyseisellä maa- ja metsätalousalueella ei ole hajarakennusoikeutta, ts. alueelle
saa rakentaa vain maa- ja metsätaloutta palvelevia rakennuksia, jotka eivät sisällä asuntoja.
ET-alueen rajausta on asemakaavan laatimisen yhteydessä tarkennettu; asemakaavoitettavan alueen laajuus on noin 22,3 ha, josta ET-2 -aluevarauksen laajuus on 18,7 ha.
Hyväristönmäen lähiympäristössä sijaitsevien Lappeenrannan keskustaajaman yleiskaava
2030 eteläisen osa-alueen vaiheen 2 ja 3 alueiden kaavoitustyö on käynnissä. Näillä kaavaalueilla tulee ottaa tarpeen mukaan huomioon uuden jätevedenpuhdistamon sijainti ja tarvittaessa yhteensovittaa eri maankäyttömuotoja siten, että syntyy tarkoituksenmukaista yhdyskuntarakennetta.
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Yleiskaavan ET-alue
Asemakaavan ET-alue

Yleiskaava-alue

Asemakaava-alue

Yleiskaava-alue

Hyväristönmäen asemakaavan suhde Hyväristönmäen osayleiskaavaan. Asemakaava-alue sijaitsee
kokonaan osayleiskaavassa osoitetun ET-alueen sisäpuolella.

Vaikutukset rakennettuun kulttuuriympäristöön
ja kiinteisiin muinaisjäännöksiin
Asemakaavan toteuttamisella ei ole haittavaikutuksia tunnettuihin kiinteisiin muinaisjäännöksiin. Osayleiskaava-alueelle laadittu muinaisjäännösinventointi tuotti uutta tietoa alueen
kulttuuriperinnöstä. Inventoinnissa löytyneet Hanhijärven myllyn jäänteet sijaitsevat rakennettavien alueiden ulkopuolella.
Asemakaavan vaikutusten rakennetun kulttuuriympäristön arvoihin arvioidaan jäävän vähäisiksi. Kaava-alueella ei ole kulttuuriympäristön arvokohteita. Lähin kohde, Hanhijärven kylä
on maakunnallisesti arvokasta kulttuurimaisemaa, jolla on pitkä historia. Alue on tunnistettu
Lappeenrannan eteläosien osayleiskaavan rakennetun kulttuuriympäristön selvityksessä
(2015) sekä Etelä-Karjalan maakuntakaavassa maakunnallisesti arvokkaaksi alueeksi. Hanhijärven kyläasutus ei muodosta tiivistä keskusta vaan rakennukset sijaitsevat pääosin erillisinä tilakeskuksina kylätiestön varrella. Kylämaisema on laaja kokonaisuus, jonka itäiseltä
rajalta on noin 600 m etäisyys asemakaavan yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueen (ET-2) rajalle. Lähin arvokas rakennusryhmä, Vasara, sijaitsee
noin 1,4 km etäisyydellä kaava-alueesta. Hanhijärven kylämaisema jatkuu länteen Hanhijärven pohjoisrantaa myötäillen; kyläalueen pituus on noin 2 km. Hanhijärven kylämaisema
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rajautuu itäpuolella melko jyrkkään metsäiseen kallioselänteeseen, joka muodostaa luontaisen näkymäesteen Hyväristönmäen suuntaan. Selännealue on noin 15–30 m korkeammalla
kuin Hanhijärven kylämaiseman peltoalueet, ja lisäksi selänteellä kasvaa leveälti metsää.
Tämän vuoksi selkeää, suoraa näköyhteyttä ei arvion perusteella muodostu alueiden välille.
Yksittäiset rakennukset ja rakenteet saattavat kuitenkin paikoitellen näkyä metsäsaarekkeiden välistä kylämaiseman itäisiin osiin. Kokonaisuutta tarkastellen Hyväristönmäen asemakaavan mahdollistaman jätevedenpuhdistamolaitoksen suorat vaikutukset Hanhijärven maisemakuvaan jäävät vähäisiksi.
Vaikutuksia voidaan arvioida muodostuvan maisemakuvan ja kulttuuriympäristön eheyden
kokemiseen, kun lähialueelle sijoitetaan uutta toimintaa, joka eroaa merkittävästi alueen nykyisestä toiminnasta. Hanhijärven pohjoispuolella sijaitseva, kooltaan varsin laaja Ihalaisen
kaivosalue on kuitenkin tältä osin jo muuttanut kulttuuriympäristön eheyttä.
Kulttuuriympäristön eheyteen kohdistuvien visuaalisten vaikutusten arviointia tulee tarkentaa laitoksen suunnittelun ja sijoitussuunnittelun yhteydessä, erityisesti mikäli laitokseen liittyisi useita korkeita, kauas näkyviä rakenteita, esimerkiksi savupiippuja. Tämänhetkisten
layoutsuunnitelmien (5.5.2017; tarkistettu 08/2017) mukaan puhdistamoalueen korkein rakennelma on noin 24–25 m korkuinen, ja suurin osa rakennuksista ja rakennelmista on tätä
matalampia. Siten suurin osa rakennelmista voi jäädä puuston suojaan, mutta korkeimmat
rakennukset voivat näkyä ympäristöönsä. Myös puhdistamoalueeseen liittyvä luonteeltaan
teollinen valaistus voi näkyä lähiympäristöön ja aiheuttaa lieviä vaikutuksia rakennetun kulttuuriympäristön eheyteen. Kaavassa on pyritty lieventämään mahdollisia haittavaikutuksia
osoittamalla puhdistamoalueen ympärille istutettava alueen osa, jolla tulee säilyttää näkösuojan muodostavaa puustoa ja muuta kasvillisuutta, sekä tarvittaessa istuttaa uutta monilajista puustoa ja muuta suojaavaa kasvillisuutta.
Vaikutukset rakennuksiin ja rakenteisiin
sekä yhdyskuntateknisen huollon verkostoihin
Kaavan toteuttamisella ei ole suoria vaikutuksia rakennuksiin ja rakenteisiin; kaava-alueella
ei sijaitse pysyviä rakennuksia. Vaikutuksia asuinrakennuksiin kaava-alueen ulkopuolella on
käsitelty kohdassa 7.5 Sosiaaliset vaikutukset.
Kaavan toteuttamisen aiheuttamat vaikutukset yhdyskuntateknisiin verkostoihin muodostuvat siirtoviemäriyhteyden, vesi- ja sähköjohtoverkkoon liittymisen sekä tieyhteyksien rakentamisesta.
Kaava-alueella on tällä hetkellä Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n keskijännitteinen ilmajohto, joka on merkitty kaavaan johtoa varten varatun alueen osan merkinnällä. Johto on
osa jakeluverkostoa. Verkoston saneerauksen yhteydessä tulevaisuudessa nykyinen ilmajohto poistetaan alueelta, ja johtorasite voidaan lakkauttaa.
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7.7

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutuminen

Hyväristönmäen asemakaava ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa, kaavan tavoitteet huomioon ottaen. Kaava perustuu riittäväksi todettuun YVAmenettelyyn; ja Hyväristönmäki osoittautui laaditun ympäristövaikutusten arvioinnin sekä
elinkaariarvion perusteella kokonaisvaikutuksiltaan edullisimmaksi paikaksi jätevedenpuhdistamolle. Kaava mahdollistaa jätevedenpuhdistamon sijoittamisen riittävän etäälle asumisen ja virkistyksen kannalta tärkeistä alueista. Kaavalla on pyritty turvaamaan alueen luonnonarvojen säilyminen ja otettu eri määräysten avulla huomioon mm. maisemakuvaan, hulevesiin ja maakaasuputkistoon liittyviä tekijöitä.
Hyväristönmäen asemakaavassa on huomioitu seuraavilla tavoilla aluetta koskevat valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden erityistavoitteet:


Yleis- ja asemakaavoituksessa on varauduttava lisääntyviin myrskyihin, rankkasateisiin ja taajamatulviin.
- Asemakaavassa on riittävin aluevarauksin mahdollistettu hulevesien imeyttäminen ja viivyttäminen. Lisäksi yleisissä määräyksissä annetaan määräyksiä hulevesien käsittelystä. Ratkaisut tarkentuvat jatkosuunnittelun yhteydessä.



Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon alueen maa- ja kallioperän
soveltuvuus suunniteltuun käyttöön.
- Suunnittelualueen maa- ja kallioperän soveltuvuus jätevedenpuhdistamon rakennuspaikaksi on selvitetty ja asemakaava mahdollistaa rakennusten ja rakenteiden
tarkoituksenmukaisen sijoittelun ympäristön erityispiirteet huomioon ottaen.



Alueidenkäytössä on ehkäistävä melusta, tärinästä ja ilman epäpuhtauksista aiheutuvaa haittaa ja pyrittävä vähentämään jo olemassa olevia haittoja.
- Asemakaavassa ehkäistään ympäristöhäiriöitä mm. istutettavien alueiden ja suojaviheralueiden avulla. Lisäksi alueen etäisyys asuinrakennuksiin ja uusi tieyhteys
ehkäisevät osaltaan väestön altistumista ympäristöhäiriöille. Melu- ja hajupäästöistä sekä niiden tarkkailusta ja seurannasta määrätään ympäristöluvan ehdoissa.



Alueidenkäytössä tulee edistää energian säästämistä sekä uusiutuvien energialähteiden ja kaukolämmön käyttöedellytyksiä.
- Asemakaavassa mahdollistetaan energian talteenottoon liittyvien rakenteiden rakentaminen suojaviheralueelle.



Alueidenkäytön suunnittelussa on turvattava terveellisen ja hyvälaatuisen veden
riittävä saanti ja se, että taajamien alueelliset vesihuoltoratkaisut voidaan toteuttaa.
Lisäksi alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon jätevesihaittojen ehkäisy.
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- Hyväristönmäen asemakaava mahdollistaa uuden jätevedenpuhdistamon rakentamisen Lappeenrantaan. Uusi puhdistamo korvaa saneerauksen tarpeessa olevan Toikansuon puhdistamon. Ympäristöluvan ehdoissa on määrätty mm. jätevesien hygienisoinnista, päästörajoista sekä jätehuollon seurannasta ja tarkkailusta.


Alueidenkäytössä on otettava huomioon pohja- ja pintavesien suojelutarve
ja käyttötarpeet.
- Asemakaava-alue ei sijaitse vedenhankinnan kannalta tärkeällä pohjavesialueella. Uuden jätevedenpuhdistamon rakentamisella on positiivinen vaikutus Rakkolanjoen veden laatuun. Asemakaavan määräykset ohjaavat hulevesien käsittelyä.

7.8

Seudullisten suunnitelmien toteutuminen

Hyväristönmäen asemakaavalla ei ole suoraa vaikutusta seudullisten suunnitelmien toteutumiseen. Asemakaava ei estä Etelä-Karjalan maakuntakaavan tavoitteiden toteuttamista
(taajamatoiminnot, viheryhteys). Etelä-Karjalan kokonaismaakuntakaavan laatimisen aikana Lappeenrannan uutta jätevedenkäsittelyn ratkaisua ei oltu vielä päätetty, joten maakuntakaavassa on osoitettu maakunnallisesti merkittävät jätevedenpuhdistamot merkinnällä
et-1 Imatralle ja Lappeenrannan Toikansuolle.
Etelä-Karjalan liiton ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen mukaan jätevedenpuhdistamon
sijoittaminen Hyväristönmäelle ei edellytä maakuntakaavan muutosta. Puhdistamon sijoittaminen Hyväristönmäen alueelle perustuu riittäväksi todettuun YVA-menettelyyn.
7.9

Arvioinnin epävarmuustekijät

Arviointi perustuu ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA, 2013-2014) tietoihin, ympäristölupahakemukseen (1.12.2014) ja -päätökseen (29.8.2016) sekä puhdistamon layoutsuunnitelmien luonnoksiin (5.5.2017, tarkistettu 08/2017). Jätevedenpuhdistamon suunnittelu on edennyt samanaikaisesti asemakaavan laadinnan kanssa ja vaikutusten arviointia
tarkennettu suunnitelmien tarkentuessa.
Jätevedenpuhdistamolle ei ole tässä vaiheessa haettu ympäristölupaa lietteen jälkikäsittelylle. Mikäli näille toiminnoille ilmenee jatkossa tarvetta asemakaava-alueella, edellyttää
tämä uutta ympäristölupamenettelyä.
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8
8.1

ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN
Kaavan hyväksyminen

Asemakaavan hyväksyy Lappeenrannan kaupunginvaltuusto (MRL 52 §).
8.2

Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat

Asemakaavan laatimisen yhteydessä on laadittu yleispiirteinen havainnekuva, joka on kaavaselostuksen liitteenä.
Jätevedenpuhdistamon rakentamista ohjaa puhdistamolle myönnettävä rakennuslupa,
jonka myöntää Lappeenrannan kaupungin lupalautakunta.
Jätevedenpuhdistamon toimintaa ohjaa laitokselle myönnetty ympäristölupa (Etelä-Suomen
aluehallintovirasto 29.8.2016, nro 164/2016/2, valitettu hallinto-oikeuteen).
8.3

Toteuttaminen ja ajoitus

Kaavan toteuttaminen voidaan aloittaa asemakaavan saatua lainvoiman. Lappeenrannan
kaupunginvaltuusto hyväksyy asemakaavan, mutta valtuuston hyväksymispäätös ei voi
saada lainvoimaa ennen kuin Hyväristönmäen osayleiskaava on tullut voimaan.
Jätevedenpuhdistamohankkeen toteuttaminen edellyttää lainvoimaisen asemakaavan lisäksi kaava-alueen ulkopuolelle toteutettavaa jätevedensiirtojärjestelmää sekä tieyhteyttä.
Nämä edellyttävät mm. tarvittavien käyttöoikeuksien perustamista.
Jätevedenpuhdistamo on suunniteltu otettavaksi käyttöön vuosien 2021–2022 aikana.

Helsingissä 4.9.2017
Tengbom Oy

Elina Kataja, maisema-arkkitehti MARK, YKS/445
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YHTEYSTIEDOT

Kaavakonsultti Tengbom Oy
projekti-insinööri Pekka Kautto puh. 050 443 5195
maisema-arkkitehti MARK Elina Kataja (YKS/445) puh. 050 415 3010
Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@tengbom.fi

Lappeenrannan kaupunki, kaupunkisuunnittelu
asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662
Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi.

Jätevedenpuhdistamon suunnitteluhankkeesta vastaa Lappeenrannan Lämpövoima Oy,
yhteyshenkilö Riitta Moisio.
Puhdistamon teknisen suunnittelun konsulttina toimii Pöyry Finland Oy, yhteyshenkilö
Kristian Sahlstedt.
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