LIITE 1
OSALLISTUMIS- JA
ARVIOINTISUUNNITELMA
8.3.2017, päiv 20.6.2017
Dnro 1512/10 02 0300/2014

ASEMAKAAVA 489 TIRILÄN KYLÄN OSALLE TILOJA R:NO 10:2, 1:84 JA 3:6.
ASEMAKAAVAN MUUTOS 53 PAJARILA KORTTELEILLE 8, 12, 13, 14 JA 16
SEKÄ LÄHIVIRKISTYS-, SUOJAVIHER- JA KATUALUEILLE (Pajarilan Teollisuusalue)
ALOITE
Aloitteen alueen asemakaavan muuttamiseksi on tehnyt Lappeenrannan kaupungin kiinteistö- ja mittaustoimi.

SUUNNITTELUALUE
Asemakaavamuutos
koskee Pajarilan kaupunginosan kortteleita 8, 12, 13,
14 ja 16 sekä lähivirkistysja suojaviheralueita. Asemakaava laajenee kaavoittamattomille metsä- ja peltoalueille. Suunnittelualue
sijaitsee noin viiden kilometrin päässä Lappeenrannan
ydinkeskustasta itään Valtatie 6:n ja Pajarilanväylän
eteläpuolella. Suunnittelualueen koko on noin 25 ha. Alueen sijainti ja rajaus näkyy oheisessa kartassa. Rajaus voi muuttua suunnittelun edetessä.

SUUNNITTELUN TAUSTA JA TAVOITTEET
Suunnittelun tavoitteena on mahdollistaa alueen kehittäminen vetovoimaisena yritysalueena. Olemassa olevien kortteleiden sijainteja muutetaan toimivammiksi ja tarkistetaan
rakentamista ohjaavia merkintöjä. Samalla toimitilakorttelialuetta laajennetaan kaupungin
omistamilla mailla.

Elinvoima ja kaupunkikehityksen toimiala | Kaupunkisuunnittelu
PL 11, 53101 Lappeenranta | Villimiehenkatu 1 | puh. (05) 6161
kirjaamo@lappeenranta.fi | www.lappeenranta.fi
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Viistoilmakuva 10.7.2016

KAAVAN VAIKUTUKSET
Kaavan toteuttamisella on vaikutuksia mm. luonnonympäristöön ja maisemaan. Kaavan toteuttamisen vaikutuksia arvioidaan kaavaprosessin aikana jäljempänä esitetyn jaottelun pohjalta. Osa vaikutuksista ulottuu varsinaista suunnittelualuetta laajemmalle. Vaikutusalue määritellään kunkin vaikutuksen kohdalla yksilöllisesti, sillä arvioitavat vaikutukset ovat luonteeltaan erilaisia. Lisäksi selvitetään mahdollisten haittojen lieventämismahdollisuudet.

1. Ekologiset vaikutukset






Maisema
Maa‐ ja kallioperä
Kasvi‐ ja eläinlajit
Pinta‐ ja pohjavedet
Luonnon monimuotoisuus ja
viheryhteydet
 Luontokohteet
2. Taloudelliset vaikutukset
 Aluetaloudelliset vaikutukset
 Infraverkon toteutuskustan‐
nukset
3. Liikenteelliset vaikutukset
 Liikenneverkko
 Liikennemäärät, liikenteen
toimivuus ja liikenneturvalli‐
suus
 Liikennemelu ja ‐tärinä
 Joukkoliikenne, kevyt liikenne

4. Sosiaaliset vaikutukset
 Palvelujen alueellinen saatavuus
 Ihmisten elinolot ja elinympäristö
 Ulkoilureitistöt ja viheralueet

5. Kulttuuriset vaikutukset
 Yhdyskuntarakenne
 Rakennukset ja rakenteet sekä
yhdyskuntatekniset huollon
verkostot
 Kaupunkikuva
 Rakennettu kulttuuriympäristö
ja kiinteät muinaisjäännökset
 Seudullisten suunnitelmien to‐
teutuminen

6. Valtakunnallisten alueidenkäyttöta‐
voitteiden toteutuminen
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OSALLISET
Suunnittelussa ovat osallisia ainakin seuraavat viranomaistahot ja sidosryhmät:

VIRANOMAISET
 Kaakkois‐Suomen elinkeino‐, lii‐
kenne‐ ja ympäristökeskus
o Ympäristö ja luonnonvarat
 Etelä‐Karjalan liitto
 Museovirasto
 Etelä‐Karjalan museo
 Etelä‐Karjalan pelastuslaitos
 TUKES

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI
 Tekninen toimi (kiinteistö‐ ja mit‐
taustoimi, kadut ja ympäristö, ra‐
kennusvalvonta)
 Lappeenrannan seudun ympäristö‐
toimi
 Lappeenrannan Energiaverkot Oy

ALUEEN ASUKKAAT, YRITTÄJÄT JA YHDISTYKSET

MAANOMISTAJAT, VUOKRALAISET JA
NAAPURIT
 Yksityiset maanomistajat

MUUT
 Fingrid Oyj, maankäyttöasiat
 Gasum Oy
 Telia Sonera Oyj
 Elisa Oyj
 Liikennevirasto
 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 infor‐
moidaan henkilökohtaisilla kirjeillä asemakaavaluonnoksen nähtävillä olosta.
Kaava‐aineistot pidetään nähtävillä Lappeenrannan kaupungintalon kaupunkisuun‐
nittelussa osoitteessa Villimiehenkatu 1 (3. kerros) ja kaupungin internet‐sivulla
www.lappeenranta.fi > Rakentaminen ja maankäyttö > nähtävillä olevat kaavat.
Mahdolliset luonnosvaiheessa annettavat mielipiteet ja ehdotusvaiheen muistutuk‐
set toimitetaan kirjallisina Lappeenrannan kaupungin kirjaamoon osoitteella PL 11,
53101 Lappeenranta tai kirjaamo@lappeenranta.fi .

4 (4)

KAAVAPROSESSI
TYÖN KÄYNNISTÄMINEN
 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) laatiminen (MRL
63 §).
 Keskustelu työn lähtökohdista sekä OAS:n riittävyydestä (MRL
64 §).
o Osallisella on mahdollisuus esittää Kaakkois-Suomen ELYkeskukselle neuvottelun käymistä OAS:n riittävyydestä (MRL
64.2 ja 64.3 §).

OSALLISTUMINEN

ARVIOITU AIKATAULU
Kaavaehdotus pyritään
asettamaan nähtäville
kesän 2017 aikana.

 Alustavan asemakaavaluonnoksen laadinta ja ympäristövaikutusten yleispiirteinen selvittäminen
ASEMAKAAVALUONNOS
 Nähtävillä olo ja valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 §,
MRA 30 §)
o Asemakaavaluonnoksen, OAS:n ja kaavan valmisteluaineiston asettaminen nähtäville 13.3.2017 – 3.4.2017.
o Lausunnot viranomaisilta ja kaupungin hallintokunnilta.
 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.
 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
§).

Osallisilla on mahdollisuus
antaa kirjallinen mielipide
kaavaluonnoksesta.

Osallisilla on mahdollisuus
tehdä kirjallinen muistutus
kaavaehdotuksesta.

KAAVAN HYVÄKSYMINEN
 Kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsittely (MRL 52
§). Tiedottaminen hyväksymispäätöksestä (MRL 67 §).
MUUTOKSEN HAKU KAAVAN HYVÄKSYMISESTÄ
 Kaupunginvaltuuston päätöksestä voi valittaa Itä-Suomen Hallinto-oikeuteen (MRL 188 §) ja edelleen Korkeimpaan hallintooikeuteen.

OAS:aa voidaan suunnittelun kuluessa tarvittaessa
muuttaa ja täydentää.

Kaavan laatijan yhteystiedot
Kaavavalmistelija Hanna‐Maija Marttinen puh. 040 809 8657.
Asemakaava‐arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662.
Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi.

LIITE 2A

8.3.2017
Dnro 1512/10.02.03.00/2014

PAJARILAN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS
Liite osallisista, joita on kuultu kirjeitse tai sähköpostitse
MIELIPITEET:
Kartta kiinteistöistä, joiden maanomistajia on kuultu kirjeitse:

Asemakaava-alue

Kaupungin maanomistus

Naapurikiinteistöt
LAUSUNNOT:
Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Ympäristö
ja luonnonvarat
Etelä-Karjalan liitto
Museovirasto
Etelä-Karjalan pelastuslaitos
TUKES
Kiinteistö- ja mittaustoimi
Kadut ja ympäristö

Pajarilan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus

Rakennusvalvonta
Lappeenrannan Energiaverkot Oy
Lappeenrannan seudun ympäristötoimi
Fingrid Oyj, maankäyttöasiat
Gasum Oy
Telia Sonera Finland Oyj
Elisa Oyj
Liikennevirasto

8.3.2017

LIITE 2b
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KAAVANLAATIJAN
VASTINEET
20.6.2017

Liite 2c
Dnro: 1512/10020300/2014

Pajarilan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus ja tonttijako
LYHENNELMÄT MRA 30 §:N KUULEMISESSA SAADUISTA LAUSUNNOISTA JA MIELIPITEESTÄ SEKÄ KAAVANLAATIJAN VASTINEET NIIHIN
Kaavaluonnos on pidetty nähtävillä 13.3. – 3.4.2017
LAUSUNNOT:
1. Kaakkois-Suomen ELY-keskus (28.3.2017)
a) Luontoselvitys – luonnonarvot
Kaavan luontoselvityksen kohde 2 Keskiosan kallio on Lappeenrannan osayleiskaavassa 2030, Eteläisen osa-alueen vaihe 1, osoitettu avokkaaksi luontokohteeksi (luo-3) luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue, Kettukallion jyrkänne. Kaavamääräysten mukaan alueen käyttöä suunniteltaessa ja toteutettaessa on otettava huomioon luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeiden
elinympäristöjen eliölajien ja luontokohteiden säilyttämisedellytykset. Voimassa
olevassa asemakaavassa kyseinen luontokohde sijoittuu virkistysalueelle (VL).
Kaavaluonnoksessa kyseinen arvokas kalliokohde on osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (T). Luonnos on vasta hyväksytyn osayleiskaavan vastainen ja sitä tulee muuttaa niin, että luontokohde voidaan säilyttää.
b) Kaavan vaikutukset pohjavesiin ja vesistöihin
Ei huomautettavaa.
c) Pohjavesialueet, arvokkaat geologiset muodostumat, pilaantuneet maa-alueet
Suunnittelualueet eivät sijoitu pohjavesialueelle. Alueella ei ole valtakunnallisesti
arvokkaita geologisia muodostumia (kallio, moreenit, tuuli- ja rantakerrostumat,
harjut). Alueilla ei myöskään ole merkintöjä Maaperän tietojärjestelmän kohteista.
d) Kulttuurimaisema, kulttuuriympäristö
Ei huomautettavaa.
e) Asemakaavan sisältövaatimuksia koskevassa maankäyttö- ja rakennuslain (MRL)
54 §:n 1. momentissa on säädetty: Asemakaavaa laadittaessa on maakuntakaava
ja oikeusvaikutteinen yleiskaava otettava huomioon siten kuin siitä edellä säädetään.
Suhde maakuntakaavaan
ELY:n käsityksen mukaan nyt vireillä oleva muutos ei ole ristiriidassa maakuntakaavoituksen kanssa, mutta viimeisen sanan tai tuomion lausunee Etelä-Karjalan
liitto.
Suhde yleiskaavaan
Alueella on voimassa kaupunginvaltuuston 28.11.2016 hyväksymä oikeusvaikutteinen Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaava 2030 Eteläisen osa-alueen
vaihe 1. Suunnittelualue on varustettu merkinnällä teollisuus ja varastoalue (T)
Tekninen toimi | Kaavoitus
PL 38, 53101 Lappeenranta | Villimiehenkatu 1 | puh. (05) 6161
kirjaamo@lappeenranta.fi | www.lappeenranta.fi
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sekä suojaviheralue (EV). Suunnittelualueelle on myös merkitty luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue luo-3 eli Kettukallion jyrkänne, minkä luontokohteen säilyttämistä ELY-keskus pitää tärkeänä. Selostusluonnoksessa on
myös huomioitu Seveso-II direktiivialueena alueen raja sekä pääkatu (pk) ja meluntorjunta-alueen raja (me). MRL 54 §:n, joka koskee asemakaavan sisältövaatimuksia, 1. momentissa on säädetty muun muassa seuraavaa: Asemakaavaa laadittaessa on oikeusvaikutteinen yleiskaava otettava huomioon siten kuin siitä
edellä säädetään.
f) Yhteenveto
Lähtökohtaisesti nyt käsiteltävä asemakaavan muutos ja laajennus on ymmärrettävissä, perusteltu ja tarpeellinen. Kunnan on huolehdittava tonttitarjonnasta yrityksille, koska on aivan selviö, että vilkas ja elinkelpoinen elinkeinoelämä tarjoaa
hyvän pohjan kunnan kehittymiselle ja sen säilymiselle sekä sen kautta kunnan
asujaimistolle elinmahdollisuudet. Kunnalla on myös hyvä olla valmiiksi tonttitarjontaa eli vapaita tontteja teollisuuden ja palvelutoiminnan harjoittajille, jotta tontteja on tarjolla niitä haluaville yrityksille. Sinänsä asiaa kokonaisuutena tarkasteltaessa on myös parempi, että yritystoiminta sijoitetaan jo valmiiksi kaavoitetuille
alueille, jotka muodostavat kokonaisuuden, kuin yksittäistapauksissa suunnittelutarveratkaisuilla sinne ja tänne.
Vastine:
a) Kaavan luontoselvityksessä luontokohteena mainittua jyrkännettä (kohde 2) ei ole
osoitettu asemakaavamuutoksessa säilytettäväksi, vaikka se on osoitettu osayleiskaavassa luontokohteena (luo-3) ja vaikka se sijoittuu voimassa olevassa kaavassa
virkistysalueelle (VL). Luontoselvityksen mukaan kohteen huomioon ottaminen
maankäytön suunnittelussa ja säilyttäminen on suositeltavaa, mikäli se on muu
maankäyttö huomioon ottaen mahdollista. Kumpikaan luontoselvityksessä todetuista luontokohteista ei ole kasvi- tai eläinlajistoltaan erityisen arvokas, eivätkä ne
edusta uhanalaisiksi arvioituja luontotyyppejä. Kohteiden ympäristö tulee joka tapauksessa muuttumaan kauttaaltaan rakennetuksi teollisuus- ja varastoalueeksi.
Vaikka jyrkänne geologisena muodostumana säilytettäisiin, sekä luonnonympäristö
että maisema muuttuvat rakentamisen seurauksena voimakkaasti. Todennäköisesti myös rakentamisen välilliset vaikutukset ulottuisivat jyrkänteen alueelle, niin
että varjoisuus vähenisi ja pienilmasto kuivuisi ja nykyinen kasvilajisto häviäisi tai
taantuisi. Teollisuus- ja varastorakennusten väliin jäävän pienialaisen kohteen rajaaminen rakentamisen ulkopuolelle ei ole koko alueen maankäytön suunnittelun
kannalta mielekästä. Kohteella ei olisi myöskään merkitystä lähivirkistysalueena.
Kohdat b-d: Merkitään tiedoksi. Lausunnossa ei ole tältä osin esitetty muutoksia
asemakaavaan.
Kohdat e ja f: Luontoselvityksen mukaan Kettukallion kohteen huomioon ottaminen
maankäytön suunnittelussa ja säilyttäminen on suositeltavaa, mikäli se on muu
maankäyttö huomioon ottaen mahdollista. Kohteen ympäristö tulee joka tapauksessa muuttumaan kauttaaltaan rakennetuksi teollisuus- ja varastoalueeksi. Sekä
luonnonympäristö että maisema alueella muuttuvat rakentamisen seurauksena voimakkaasti. Todennäköisesti myös rakentamisen välilliset vaikutukset ulottuisivat
jyrkänteen alueelle. Kyseisen pienialaisen kohteen rajaaminen rakentamisen ulkopuolelle ei ole koko alueen maankäytön suunnittelun kannalta mielekästä eikä kohteella olisi myöskään merkitystä lähivirkistysalueena.
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2. Etelä-Karjalan liitto (31.3.2017)
a) Kaavaselostuksen mukaan kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa alueen kehittäminen vetovoimaisena yritysalueena. Etelä-Karjalan liitto pitääkin
tärkeänä, että alueen vetovoimaisuuttaa ja innovatiivisuutta kehitetään alueen
voimavaroihin perustuen. Tulisikin tarkastella, millaisia mahdollisuuksia läheisen kaupan suuryksikköalueen toteutuminen voi tuoda alueelle sekä miten satamarataa voitaisiin hyödyntää tuotanto- ja liiketoiminnan logistiikassa. Kaavaselostuksessa ei ole tätä mahdollisuutta tarkasteltu.
b) Etelä-Karjalan liiton mielestä on tärkeää, että uusia innovatiivisia liiketoimintamalleja kehitetään ja alueen jatkosuunnittelussa otetaan huomioon myös mahdollisuus hyödyntää Imatran kansainvälistä raideyhteyttä liiketoiminnan kehittämisessä.
Vastine:
a) Kaavaselostukseen on lisätty maininta tulevan suuryksikköalueen vaikutuksesta asemakaavaratkaisuun. Lisäksi T-asemakaavamääräystä on täydennetty seuraavalla lauseella: Tontin rakennetusta kerrosalasta saa enintään 10
% käyttää tontin pääkäyttötarkoitukseen liittyviä myymälätiloja varten. Kaavaratkaisu mahdollistaa korttelissa 22 viereisen Mustolan radan hyödyntämisen.
Pistoraiteiden rakentamismahdollisuudesta on mainita selostuksen kohdassa
5.3.1 teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. Kaupunki luovuttaa alueelta tontteja kysynnän mukaan eri toimijoille, eikä tulevia toimijoita ja näiden
tarpeita pistoraiteen suhteen tiedetä tässä vaiheessa.
b) Merkitään tiedoksi.
3. Museovirasto (3.4.2017)
a) Kaavahankkeella ei ole vaikutuksia rakennettuun kulttuuriympäristöön. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa tulee mainita osallisten luettelossa (s. 3)
Etelä-Karjalan museo.
b) Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaavaa 2030 (eteläinen osa-alue
vaihe 1) varten on tehty kaavasuunnittelun pohjaksi arkeologinen inventointi
2014 ja Museovirasto ilmoitti kaavaa koskevassa lausunnossaan (21.9.2016,
MV/93/05.02.00/2015), että yleiskaavaa varten tehty arkeologista kulttuuriperintöä koskeva selvitys on ollut riittävä yleiskaavan tarpeisiin ja että arkeologinen kulttuuriperintö on huomioitu asianmukaisesti yleiskaavakartassa ja kaavamääräyksissä.
Selvityksiä on syytä kuitenkin tarkentaa asemakaavatasoa varten. Alueen laserkeilausaineistot ovat tarkentuneet. Niiden perusteella alueella on ilmiöitä,
jotka viittaavat todennäköisesti toisen maailmansodan aikaisiin sotahistoriallisiin jäännöksiin. Lisäksi alueella on tarkoitukseltaan ja ajoitukseltaan tuntemattomia kuoppia, joiden tutkimus- ja suojelutarve (mahdollinen muinaisjäännösluonne) tulee selvittää. Näiden kohteiden tarkastaminen maastossa tulee suorittaa asemakaavan laatimisen yhteydessä, jotta voidaan arvioida, miltä osin
kulttuuriperintöä voidaan alueella säilyttää. Laajempaa arkeologista inventointia alueella ei kuitenkaan ole tarpeen tehdä.
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Toisen maailmansodan kohteet eivät ole muinaismuistolain (295/1963) rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Maankäyttö-ja rakennuslain (132/1999)
perusteella ne on kuitenkin otettava huomioon maankäytön suunnittelussa niiden historiallisen merkityksensä takia. Museovirasto esittääkin, että sotahistoriallinen kohde dokumentoidaan alueen tarkistamisen yhteydessä ennen kaavan vahvistamista.
Vastine:
a) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan on lisätty osallisiin Etelä-Karjalan museo.
b) Suunnittelualueelle on teetetty muinaisjäännösinventointi keväällä 2017. Selvityksen (Mikroliitti Oy 30.5.2017) mukaan alueelta ei löytynyt muinaisjäännöksiä eikä alueella ei ole ollut asutusta tai rakennuksia historiallisella ajalla. Sen
sijaan alueella on jatkosodan aikaisia varustuksia: n. 300 metrin pituinen juoksuhauta pesäkkeineen, sekä erillinen pesäke ja siitä pieni juoksuhaudan
pätkä. Varustukset ovat hyvin sortuneita ja maatuneita, paikoin tuskin havaittavia. Inventointi on liitetty asemakaava-asiakirjoihin.
4. Lappeenrannan seudun ympäristötoimi (28.3.2017)
Luonnon monimuotoisuuden säilymisen kannalta olisi hyvä tarkastella mahdollisuutta säilyttää alueen keskiosassa sijaitseva haavikko ja sen yhdistämistä hulevesien viivytysjärjestelmään, joka kaavassa on sijoitettu toisaalle. Muilta osin
ympäristötoimella ei ole huomautettavaa.
Vastine: Alueen keskiosan haavikko on luokiteltu luontoselvityksessä muuksi
huomionarvoiseksi luontokohteeksi, jonka säilyttäminen on suositeltavaa, mutta
joka ei rajoita merkittävästi alueen maankäyttöä. Katujen ja korttelialueiden sijoittelua ovat siten ensisijaisesti ohjanneet korkeustasot ja pohjaolot, jolloin haavikko sijoittuu kaavaillun korttelialueen keskelle. Kaava-alueen kohdalla ei ole
merkittävää hyötyä rakentaa erillisiä hulevesien viivytysjärjestelmiä tonteille,
vaan viivytysaltaat on tarkoituksenmukaisinta sijoittaa keskitetysti EV-alueen
yhteyteen, jossa myös korkeustasot sopivat yhteen hulevesiviemärien ja ojien
kanssa.
5. Tekninen toimi: Kiinteistö- ja mittaustoimi (21.3.2017)
Alue on muuten kaupungin omistuksessa, mutta kaava-alueen reunoilla on pieniä alueita yksityisten omistuksessa. Kaupunki neuvottelee näiden yksityisten
maanomistajien kanssa alueiden siirtymisestä kaupungin omistukseen.
Vastine: OK
6. Tekninen toimi: Kadut ja ympäristö (30.3.2017)
Ei huomautettavaa
7. Tekninen toimi: Rakennusvalvonta (3.4.2017)
Ei huomautettavaa
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8. Liikennevirasto (22.3.2017)
a) Rautatien suoja-alue: Ratalain 37 §:n mukainen rautatien suoja-alue ulottuu 30
metrin etäisyydelle radan keskilinjasta. Liikennevirastolla on ratalain mukaisesti
oikeus rajoittaa muun muassa puuston kasvua sekä rakentamista suoja-alueella. Oikeus ei koske rakennuksen pitämistä asemakaava-alueella (RataL 41
§), mutta siitä huolimatta ohjaamme rakentamista ensisijaisesti muualle kuin
suoja-alueelle. Suoja-alueelle rakennettaville rakennuksille kohdistuu myös tyypillisesti suurimmat rautatien melu- ja tärinähaitat. Alueen voimassa olevassa
asemakaavassa rataa lähimpänä olevassa teollisuuskorttelissa ei ole osoitettu
rakennusoikeutta rautatien suoja-alueelle. Korttelin alueelle ei jatkossakaan tulisi osoittaa rakennusoikeutta rautatien suoja-alueelle.
b) Rautatieliikenne ja teollisuusrakennukset: Teollisuustontin maa-, pohja- ja kuivatusrakenteet tulee suunnitella ja suorittaa siten, ettei radalle ja radan rakenteille aiheudu painumia tai muita haitallisia muodonmuutoksia ja ettei ratapenkereen vakavuus vaarannu. Tontin valumavesiä ei saa johtaa rautatien sivuojaan.
Rakentamisessa on huomioitava raideliikenteen tärinän aiheuttama rakennuksen vaurioitumisriski. Tärinälle herkällä maaperällä kuten savikolla tärinä voi
ulottua jopa yli 200 metrin päähän radasta.
Vastine:
a) Kaavakarttaan on lisätty rautatien suoja-alue 30 metrin etäisyydelle radan keskilinjasta.
b) Asemakaavaselostukseen on lisätty maininta, että teollisuustonttien maa-,
pohja- ja kuivatusrakenteet tulee suunnitella ja suorittaa siten, ettei radalle ja
radan rakenteille aiheudu haitallisia vaikutuksia.
Saman radan varrella sijaitsevalle Ojala-Tuomelan alueelle on laadittu tärinäriskiselvitys vuonna 2005. Sen mukaan 3-5 päivittäisen junan aiheuttamat vaurioriskit rakennuksille ovat varsin vähäisiä. Niin sanottu V-alue ulottuu tulevaisuudessa (mikäli junien määrä ja nopeus eivät muutu) noin 15 metrin päähän
radasta. V-alueeksi kutsutaan aluetta, jossa rautatieliikenne aiheuttaa voimakasta tai selvästi havaittavaa tärinää, joka aiheuttaa vaurioitumisvaaran rakennuksille tai rakenteille. Mikäli tuloksia sovelletaan tälle alueelle, ei V-alueelle sijoittuisi yhtään nykyistä taikka kaavamuutoksen mahdollistamaa rakennusta.
9. Lappeenrannan Energiaverkot Oy (27.3.2017)
Lappeenrannan Energiaverkot Oy tarvitsee vesihuoltoverkostolleen liitekartassa mainitut rasitteet.
Vastine: Liitekartan johtorasite ja avo-ojat on lisätty kaavakarttaan.
10. Elisa Oyj (13.3.2017)
Ei huomautettavaa.
11. Fingrid Oyj (3.4.2017)
Asemakaava osoittaa voimajohdon viereen läjitysalueen, johon voi sijoittaa aurinkokeräimiä. Voimajohtoalueella ja sen läheisyydessä on lähtökohtaisesti rajoitettu
maanmuokkausta ja läjittämistä turvallisuussyistä. Aurinkovoimalat on sijoitettava
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kantaverkon voimajohtojen johtoaukeiden ulkopuolelle ja sijoittamisessa huomioitava tarvittaessa voimajohdon rakennusrajoitusalue sekä maadoituspotentiaalista
aiheutuva vaarajännitealue. Tässä asemakaavaa koskevassa lausunnossa ei
voida ottaa kantaa suunnitelmien sisältöön. Alueen tarkemmat suunnitelmat tulee
lähettää hyvissä ajoin Fingrid Oyj:lle risteämälausunnolle. Risteämälausunnossa
otetaan kantaa sallittaviin läjityskorkeuksiin ja etäisyyksiin sekä aurinkokeräimiin,
annetaan näkemys kohteen toteutuksen reunaehdoista ja annetaan tarkemmat
ohjeet työskentelyyn. Kaavaselostuksessa todetaankin sivulla 28, että erillisen rakentamissuunnitelman yhteydessä selvitetään läjitysalueen suhde Fingridin voimajohtoalueeseen. Muutoinkin asemakaavaselostuksen mukaan suunnittelussa
on otettu hyvin huomioon Fingridin voimajohto.
Lisäksi muistutuksena luettelo asioista, jotka on otettava huomioon alueen suunnittelussa.
Vastine: Merkitään tiedoksi. Luonnosvaiheen jälkeen tehdyistä voimalinjaa koskevista muutoksista asemakaavaan on tiedusteltu Fingridin kantaa ja saatu hyväksyntä sähköpostitse.

12. Etelä-Karjalan pelastuslaitos (13.3.2017)
Pelastuslaitoksen saavutettavuus kaavamuutosta koskevalla alueella tulee tulevaisuudessa paranemaan, kun keskuspaloaseman siirtäminen idemmäksi kaupunkikeskustasta toteutuu. Näin ollen alueelle rakennettava uusi kerrosala ja asukasmäärät eivät tuo pelastuslaitokselle lisävelvoitteita saavutettavuuteen näkökulmasta.
Yksilöidyt havainnot, jotka tulevat ottaa pelastuslaitoksen näkemyksen mukaan
huomioon suunnittelussa ja toteutuksessa:
-

Alueella olemassa olevan ja rakennettavan tiestön tulee ympäri vuoden mm.
kantavuuden ja kunnossapidon osalta soveltua palo- ja pelastuskaluston käyttöön, jotta pelastustoiminta onnettomuuden sattuessa on mahdollista. Pelastustiejärjestelyjä tulee tarvittaessa tarkentaa jatkosuunnittelun yhteydessä.

-

Sammutusveden saatavuus on huomioitava suunnittelualueella. Lähimmät
sammutusvesiasemat (palovesiasema) sijaitsevat Pikkalanlähteenkadun laitoksessa sekä Hirsimäenkadun ja Pajarilanväylän risteyksessä. Sammutusvesiasemat sijaitsevat noin 900-1000 m päässä muutosalueesta. Kaavamuutosalueella vesijohtoverkostoon tehdessä muutostöitä, olisi sen yhteydessä tarpeen rakentaa aluetta palveleva uusi sammutusvesiasema. Sammutusveden
saanti teollisuus- ja varastoalueella on tärkeää, koska palokuorman määrä rakennuksissa ja tonteilla on yleensä tavanomaista suurempi.

-

Kaavoituksen edetessä sammutusveden järjestämistä koskevat ehdot tulee
välittää tiedoksi kaupungin vesihuollosta vastaavalle toimijalle. Vesihuoltolaitoksen tulee lisäksi toimittaa päivitetyt tiedot Etelä-Karjalan pelastuslaitokselle,
jotta ne voidaan liittää Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen sammutusvesisuunnitelmaan.

-

Alueelle sijoittuessa vaarallisten kemikaalien teollista käsittelyä tai varastointia,
tulee se ottaa erityisesti huomioon jatkosuunnittelun edetessä.

Vastine: Lausunnossa esitetyt sammutusvesihuoltoon liittyvät seikat huomioidaan
katujen ja kunnallistekniikan suunnittelussa. Lausunto ei aiheuta muutoksia kaavakarttaan.
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13. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES) (31.3.2017)
Tukesilla ei ole asian suhteen huomautettavaa, alue on etäällä UPM-Kymmene
Oyj:n Kaukaan tehtailta. Tukes kuitenkin muistuttaa, että kaavamerkintä T ei mahdollista isojen kemikaalivarastojen/tuotantolaitosten sijoittamista alueelle. Se edellyttäisi T/Kem kaavamerkintää.
Vastine: Merkitään tiedoksi.

LAUSUNTO PYYDETTIIN MYÖS:


Gasum Oy



Telia Sonera Finland Oyj

MIELIPITEET:
Mielipide 1 (3.4.2017)
Esitän mielipiteenäni, että kaupunki voisi siirtää Sorvikadun suunnitelmansa kokonaan omalle maalleen. Tämä pienenkin peltoläntin ottaminen katualueeksi syö
maatalouden harjoittamismahdollisuuttani.
Vastine:
Maapolitiikka yhdessä kaavoituksen kanssa muodostaa kunnan maankäyttöpolitiikan, jonka avulla suunnitellaan ja toteutetaan kaupungin eri toimintojen tarvitsemat maankäyttöratkaisut. Maapolitiikalla tarkoitetaan niitä toimenpiteitä ja tavoitteita, joiden tarkoituksena on luoda edellytykset kaupungin kehittämiselle.
Lappeenrannan kaupunki haluaa tarjota tontteja yrityksille ja saada siten työpaikkoja kuntalaisille. Asemakaavamuutoksella on tarkoitus parantaa suunnittelualueen toimivuutta ja tonttien käytettävyyttä, mistä syystä katu- ja korttelialueita on
siirretty. Teollisuusalueen aluesuunnittelu on tehty pyrkien huomioimaan alueen
pohjarakennusolosuhteet ja katujen, vesihuollon sekä teollisuuskorttelien toimivuus sekä rakennettavuus.
Kaavaratkaisu vähentää peltoaluetta 3630 m². Kaupungin maaomaisuuden hallinta-vastuualue pyrkii neuvottelemaan yksityistä maanomistajaa tyydyttävän ratkaisun. Tonttien ja katujen tarkkaa toteuttamisaikataulua ei ole vielä lyöty lukkoon.
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KAAVANLAATIJAN
VASTINEET
24.10.2017

Liite 2e
Dnro: 1512/10020300/2014

Pajarilan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus ja tonttijako
LYHENNELMÄT MRA 27 §:N KUULEMISESSA SAADUISTA LAUSUNNOISTA JA MUISTUKSESTA SEKÄ KAAVANLAATIJAN VASTINEET NIIHIN
Kaavaehdotus on pidetty nähtävillä 31.8. – 2.10.2017
LAUSUNNOT:
1. Kaakkois-Suomen ELY-keskus (6.9.2017)
EL Y- keskus ei omalta osaltaan näe estettä sille, että asia viedään kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.
Vastine: OK
2. Museovirasto (20.9.2017)
Suunnittelualueella on tehty muinaisjäännösinventointi 2017 (Mikroliitti Oy 1
Timo Jussila). Inventoinnissa ei löytynyt muinaismuistolain (295/1963) rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Alueella havaittiin kuitenkin toisen maailmansodan aikaisia varustuksia: 300 metrin pituinen juoksuhauta pesäkkeineen sekä erillinen pesäke ja siihen liittyvä juoksuhaudan pätkä (Pajarila Sikomäki, muinaisjäännösrekisterin kohdenumero 1 000031246). Toisen maailmansodan kohteet eivät ole muinaismuistolain rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Maankäyttö-ja rakennuslain (132/1999) perusteella ne on kuitenkin otettava huomioon maankäytön suunnittelussa niiden historiallisen merkityksen takia
Puolustusrakenteet tulevat häviämään asemakaavan toteuttamisen myötä.
Kohteet on inventoinnin yhteydessä dokumentoitu riittävällä tavalla. Museovirasto ei edellytä lisäselvityksiä puolustusrakenteista.
Vastine: Merkitään tiedoksi.
MUISTUTUKSET:
1. Muistutus (2.10.2017)
Muistutamme uudelleen, että kaupunki voisi pysyä kaavoituksessaan omistamillaan maalla eikä laajenna kaavaa meidän maallemme. (Sorvikadun suunnitelma)
Vastine: Kaavaratkaisua on muutettu siten että Sorvikatu sijoittuu kokonaan kaupungin omistamalle maa-alueelle.

Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala | Kaupunkisuunnittelu
PL 11, 53101 Lappeenranta | Villimiehenkatu 1 | puh. (05) 6161
kirjaamo@lappeenranta.fi | www.lappeenranta.fi
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LIITE 3
Asemakaavoituksen seuranta
Asemakaavan tietojen täyttölomake 1/4

Alueell. ympäristökeskus
Täyttämispvm

24.10.2017

Asemakaavan perustiedot
Asemakaavan nimi

Pajarilan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus

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

LAPPEENRANTA
Ayk:n kaavatunnus
405 Kunnan kaavatunnus
405k2556
Vireille tulosta ilm. pvm
11.03.2017
24,6808 Uusi ak:n pinta-ala
0,7339
Ak:n muutoksen pinta-ala
23,4954
Rantaviivan Rakennuspaikkojen lkm Lomarak.paikkojen lkm
pituus km
Oma ranta Muut
Oma ranta Muut

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

Pinta-ala
%

Kerrosala
2
k-m

Tehokkuus
e

Pinta-alan
muut. ha+

Kerrosalan
2
muut.k-m +

24,2293

98,2

71830

0,30

+0,7339

-8 914

13,9226

57,5

69613

0,50

-2,2262
-2,8334

-11 131

2,0916
8,2151

8,6
33,9

2217

0,11

+0,7570
+5,0365

+2 217

Yhteenveto maanalaisista tiloista
Pinta-ala
ha

Pinta-ala
%

Kerrosala
k-m2

Pinta-alan
muut. ha+

Kerrosalan
muut.k-m2+

Suojeltujen rak.
2
k-m

Suojeltujen rak. muutos
2
lkm+
k-m +

Maan.til. yht.

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

Alueell. ympäristökeskus
Täyttämispvm

24.10.2017

Asemakaavan tunnistetiedot
Asemakaavan nimi

Pajarilan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus
LAPPEENRANTA
Ayk:n kaavatunnus
405
Kunnan kaavatunnus

Kunta
Kuntanumero
Hyväksymispvm

405k2556

Aluevaraukset
Pinta-ala
ha
Aluevar.
yhteensä

Pinta-ala
%

Kerrosala
k-m2

Tehokkuus
e

Pinta-alan
muut. ha+

Kerrosalan
muut.k-m2+

24,2293

98,2

71 830

0,30

+0,7339

-8 914

13,9226
13,9226

57,5
100,0

69 613
69 613

0,50
0,50

-2,2262
-2,2262

-11 131
-11 131

A yhteensä
P yhteensä
Y yhteensä
C yhteensä
K yhteensä
T yhteensä
T

-2,8334
-2,8334

V yhteensä
VL
R yhteensä
L yhteensä
Kadut
LH

2,0916
1,6482
0,4434

8,6
78,8
21,2

E yhteensä
ET
EV

8,2151
0,2405
7,9746

33,9
2,9
97,1

2 217

0,11

2 217

0,50

+0,7570
+0,3136
+0,4434
+5,0365
+0,0636
+4,9729

S yhteensä
M yhteensä
W yhteensä
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+2 217
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Pöyry Finland Oy
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Lappeenrannan kaupunki
Pajarilan teollisuusalueen asemakaava

Päiväys 5.11.2015
Viite 16X271679
Sivu 1 (7)
Yhteyshlö Soile Turkulainen
Puh. 010 33 31525
soile.turkulainen@poyry.com

LUONTOSELVITYS
1

JOHDANTO
Tämä luontoselvitys on tehty Lappeenrannan kaupungin alueelle Pajarilan teollisuusalueen asemakaavaa varten. Selvityksessä kartoitettiin lähtötietojen ja maastokäynnin
perusteella alueen luonnonympäristön yleispiirteet ja luontoarvoiltaan merkittävät
kohteet. Selvityksen teki biologi FM Soile Turkulainen Pöyry Finland Oy:stä.

2

SELVITYSALUEEN SIJAINTI
Selvitysalue sijaitsee Lappeenrannan keskustan kaakkoispuolella Pajarilan alueella.
Siihen kuuluu noin 50 hehtaarin alue, joka rajoittuu pohjoisessa Pajarilanväylään ja
etelässä Helsinki–Joensuu -rautatiehen (kuvat 1 ja 2). Selvitysalueen pinta-alasta noin
puolet on metsäisiä saarekkeita ja puolet peltoa. Koilliskulmaan ulottuu Kettukallion
kiviaineisten ottoalue, ja luoteisosaan oli maastokäynnin aikaan rakenteilla katu. Selvitysalueen itäosan kautta kulkee voimajohto ja länsiosan kautta maakaasuputki. Pohjoispuolella on teollisuusalue ja länsipuolella sijaitsee Uusi-Loirin maatilakeskus.

Kuvat 1 ja 2. Selvitysalueen sijainti ja rajaus.

3
3.1

MENETELMÄT
Lähtötiedot
Lähtötietojen perusteella selvitysalueella tai sen lähiympäristössä ei ole Naturaalueita, luonnonsuojelualueita, valtakunnallisten luonnonsuojeluohjelmien kohteita tai
uhanalaisten lajien esiintymiä (OIVA-palvelu 2014 ja Suomen ympäristökeskus
2013). Lappeenrannan eteläosan vaiheen I osayleiskaavan luontoselvityksessä mainitut lähimmät luontokohteet sijoittuvat koillispuolelle Kettukallion alueelle ja lounais-
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puolelle Veistonvuoren alueelle (Pöyry Finland Oy 2015). Lisäksi selvitysalueella on
pieni kalliokohde.
3.2

Maastokartoitukset
Selvitysalueelle tehtiin luontoselvitystä varten maastokäynnit 24.4. ja 14.9.2015.
Käynnillä alueelta kartoitettiin luonnonympäristön yleispiirteet sekä seuraavat maankäytön suunnittelussa huomioon otettavat luontokohteet:
·
·
·
·
·
·

4
4.1

luonnonsuojelulain (29 §) suojellut luontotyypit
vesilain (2 luku 11 § ja 3 luku 2 §) suojellut vesiluontotyypit ja purot
metsälain (10 §) erityisen tärkeät elinympäristöt
uhanalaisille lajeille ja luontodirektiivin liitteen IV(a ja b) lajeille soveltuvat kasvupaikat ja elinympäristöt (luonnonsuojeluasetuksen liitteet 4 ja 5, Sierla ym. 2004 ja Rassi
ym. 2010)
uhanalaiset luontotyypit (Raunio ym. 2008)
muut luonnon monimuotoisuuden kannalta huomionarvoiset kohteet

LUONNONYMPÄRISTÖN YLEISPIIRTEET
Kallioperä ja maaperä
Selvitysalue sijoittuu ensimmäisen Salpausselän eteläpuoliseen maastoon noin kilometrin päähän reunamuodostuman reunasta. Maaperäkartan mukaan maaperä on metsäisillä alueilla hiekkamoreenia ja pienellä alueella keskiosassa kalliomaata (Geologian tutkimuskeskus 2015). Peltojen kohdalla on maalajina hieta tai hiesu ja kahdella
pienellä alueella radan varressa turve. Kallioperäkartan mukaan kallioperä on rapakivigraniittia (Geologian tutkimuskeskus 2015). Keskiosan mäki (vanhassa maastokartassa Sikovuori) kohoaa noin tasolle + 85 m mpy. Ympäröivät pellot ovat 10–20 metriä matalammalla.

4.1

Pohjavesialueet ja vesistöt
Selvitysalue kuuluu Hounijoen vesistöalueen Rakkolanjoen valuma-alueeseen ja tarkemmin sen Haapajärven yläpuoliseen Rakkolanjoen yläosan valuma-alueeseen (tunnus 6.022)(OIVA-palvelu 2015). Rakkolanjoen latvauoma virtaa selvitysalueen itäosan kautta noin 500 metrin matkan leveänä pelto-ojana. Siihen rautatien eteläpuolella
liittyvä Veteloja koukkaa selvitysalueen eteläkulman kautta. Rakkolanjoen ekologinen
tila on luokiteltu huonoksi (Suomen ympäristökeskus 2015). Jokea kuormittavat Lappeenrannan kaupungin jätevedenpuhdistamo ja hajakuormitus. Joen ja noin 10 kilometriä etelämpänä sijaitsevan Haapajärven tilaa on pyritty parantamaan kunnostustoimilla (Lappeenrannan Energia Oy 2013).
Selvitysalueen keski- ja itäosan metsäsaarekkeiden reunoilla on muutamia kaivettuja
vesilampareita. Selvitysalue ei sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle (OIVA-palvelu
2015).

4.2

Kasvillisuus
Selvitysalue sijaitsee eteläboreaalisen kasvillisuusvyöhykkeen Järvi-Suomen alueella
(OIVA-palvelu 2015). Eliömaakuntana on Etelä-Savo ja maisemamaakuntana Itäisen
Järvi-Suomen Suur-Saimaan seutu (OIVA-palvelu 2015). Selvitysalue on ollut maan-
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käytöltään pääpiirteissään samanlainen 1950-luvulla (kuvat 3 ja 4). Pohjoispuolelle on
alkanut rakentua teollisuusalue parin viimeksi kuluneen vuoden aikana.

Kuvat 3 ja 4. Otteet vuosien 1951 ja 1971 maastokartoista selvitysalueen kohdalta
(Maanmittauslaitos 2015).

Selvitysalueen metsäiset alueet on kuvattu seuraavassa tarkemmin (kuva 9, alueet a –
d). Peltoalueet ovat viljelyskäytössä olevia peltoja lukuun ottamatta luoteisosaa, johon
on rakenteilla katu.
a. Luoteisosaan ulottuu lännestä kuusitaimikko, jossa on seassa lehtipuustoa (kuva 5). Pellon
puolella on kaksi pientä metsäsaareketta, joista isommassa kasvaa muutamia mäntyjä,
kuusia ja koivuja. Pienemmässä saarekkeessa on pensaita ja sinne on kasattu pellolta kiviä.
b. Uusi-Loirin maatilakeskuksen itäpuolella on varttunutta lehtomaisen kankaan kuusimetsää
(1,5 ha) (kuva 6). Se on tasaikäistä ja talousmetsänä hoidettua. Kosteimpaan kohtaan on
kaivettu äskettäin oja. Metsäsaarekkeen eteläpäässä on kuusitaimikko (1,0 ha), josta osa
on selvitysalueella.

Kuvat 5 ja 6. Taimikkoa teollisuusalueen eteläpuolella ja kuusimetsää Uusi-Loirin kohdalla.

c. Keskiosan peltojen ympäröimän pienemmän metsäsaarekkeen (4,5 ha) eteläosassa on tuore hakkuu, johon on jätetty mäntyjä siemenpuiksi. Muu osa saarekkeesta on kuusitaimikkoa, jossa on seassa nuoria ja muutamia vanhempia koivuja. Aluskasvuisuudessa on tuoreen kankaan lajeja kuten mustikkaa ja metsäkastikkaa.
d. Keskiosan isompi metsäsaareke (14,5 ha) on pääosin harvennettua nuorta kasvatusmetsää.
Puusto koostuu nuorista koivuista ja kuusista. Seassa on paikoin harmaaleppää ja nuoria
haapoja. Lounaiskulmassa on pieni haavikko (luku 5, kohde 1) ja pohjoisosassa kallio (luku 5, kohde 2). Itäreunalla on pellon reunassa vähän isompi kuusia ja koivuja ja länsireu-
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nalla puuryhmä, jossa on vanhempia mäntyjä ja yksi haapa. Aluskasvillisuudessa on mm.
mustikkaa, metsäkastikkaa, vadelmaa ja metsäalvejuurta sekä itäosan hieman kosteassa
painanteessa mm. hiirenporrasta.
e. Itäosan Kettukallion metsän reuna (4,0 ha) on pääosin nuorta ja tiheää koivukuusisekapuustoa. Eteläosassa on varttunutta talousmetsänä hoidettua kuusikkoa. Sen
pohjoisreunalla on neljä järeää haapaa. Pohjoisempana pellon reunassa on kaistale varttunutta sekametsää, johon on kaivettu joskus vesilampareita. Siitä luoteeseen on voimajohdon ja pellon välissä pieni metsikkö, jossa kasvaa haapoja, joista yksi on hyvin järeä. Alueen haavoissa ei havaittu koloja eikä keväällä 2015 havaittu merkkejä liito-oravista.

Kuvat 7 ja 8. Taimikkoa ja hakkuun reuna keskiosan pienemmässä metsäsaarekkeessa
ja nuorta koivikkoa suuremmassa metsäsaarekkeessa.

Kuva 9. Selvitysalueen metsäiset alueet (a – d) ja huomionarvoiset luontokohteet (1 ja
2).
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4.3

Eläimistö
Maastokäynneillä havaittiin tavanomaisia kangasmetsien ja peltojen lintulajeja. Alueella kasvaa yksittäin, ryhmissä ja pienenä metsikkönä haapoja, mutta luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeihin kuuluvasta liito-oravasta ei havaittu merkkejä keväällä 2015.
Liito-oravien liikkumista rajoittanevat huonot liikkumisyhteydet peltojen ja kiviainestenottoalueen yli, vaikka melko lähellä Kettukallion pohjoisosassa on liitooravaesiintymä (Pöyry Finland Oy 2014). Selvitysalueen muutamat kaivetut vesilampareet ovat pieniä ja kuivuvat todennäköisesti kesäksi. Luontodirektiivin liitteen IV(a)
lajeihin kuuluvan viitasammakon esiintyminen niissä on epätodennäköistä. Keskiosan
kalliolla kasvaa melko runsaasti isomaksaruohoa, joka on erittäin uhanalaisen, erityisesti suojeltaviin lajeihin kuuluvan kalliosinisiiven ravintokasvi. Kalliosinisiipeä esiintyy Lappeenrannan keskusta-alueen edustan saarissa, mutta keskustan eteläpuolelta
siitä ei ole havaintoja.
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LUONTOARVOILTAAN MERKITTÄVÄT KOHTEET
1. Keskiosan haavikko
Keskiosan isomman metsäsaarekkeen lounaiskulmassa on metsikkö (0,8 ha), jossa
kasvaa kymmeniä haapoja sekä kuusta ja koivuja (kuvat 9, 10 ja 11). Osa haavoista on
järeitä. Eteläpuolella on harmaalepikko, ja myös pohjoispuolella nuoren metsän reunassa kasvaa harmaaleppää. Lahopuuna on riukukuusia ja raitoja. Aluskasvillisuus on
epäyhtenäistä. Keskellä erottuu vanha oja, ja pohjoisosassa on kaivettu vesilampare.
Mahdollisesti kulmaus on ollut joskus niittyä tai hakamaata. Se voisi puustonsa perusteella soveltua elinpiiriksi liito-oravalle, mutta on pienialainen eikä kolopuita tai
merkkejä lajista havaittu keväällä 2015.
Arvo: Metsikkö on huomionarvoinen lähinnä haapojen ja vesilampareen takia. Se voisi soveltua liito-oravan elinpiiriksi, mutta lajista ei havaittu merkkejä.
Suositus: Kohteen huomioon ottaminen maankäytön suunnittelussa on suositeltavaa,
mutta se ei rajoita merkittävästi alueen maankäyttöä.

Kuvat 10 ja 11. Haavikko ja lammikko keskiosan suuremman metsäsaarekkeen lounaisosassa.

2. Keskiosan kallio
Keskiosan metsäsaarekkeen pohjoisosassa on jyrkkä kallio (vanhassa maastokartassa
Sikovuori) (kuvat 9, 12 ja 13). Sen itäreunalla on noin 50 metriä pitkä kalliojyrkänne,
jonka pohjoisosassa on noin 7 metriä pitkä ja yhtä korkea pystysuora kallioseinämä.
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Etelään päin jyrkänne mataloituu. Jyrkänteessä kasvaa varjoisten kallioiden sammalia
ja jäkäliä ja kallioimarretta. Nuori koivu-kuusi-harmaaleppäpuusto ulottuu jyrkänteen
juurelle asti. Kasvilajistossa on harvakseltaan mm. kieloa, karhunputkea, tesmaa ja
syyläjuurta sekä yksittäinen näsiä. Pohjoisosan kalliorinteessä kasvaa vähän kevätlinnunhernettä. Jyrkänteen päällä on vähäpuustoinen ja osittain avoin etelään päin viettävä kalliorinne. Sen yläosan alueella kasvaa mm. isomaksaruohoa, mansikkaa, ahosuolaheinää ja rohtotädykettä. Alaosa on heinävaltaisempi. Puustossa on nuoria haapoja ja
katajaa. Jyrkänteestä vähän etelään päin on iso siirtolohkare. Siitä etelään on pienempi
ja matalampi kallioselännepaljastuma.
Arvo: Jyrkänne on mainittu Lappeenrannan kaupungin metsäsuunnitelmassa metsälain
(10 §) erityisen tärkeisiin elinympäristöihin kuuluvana kohteena (0,22 ha). Luontoselvityksen perusteella sillä on lähinnä geologista arvoa ja jonkin verran maisemallista
arvoa ja luontoarvoja. Erityisesti jyrkänteen pohjoisosan pystyjyrkänne on erikoinen
muodostuma. Jyrkänteeseen liittyvät sen päällyskallio ja siirtolohkare sekä matalampia reunakallioita, joita ei ole otettu rajukseen mukaan.
Suositus: Kohteen huomioon ottaminen maankäytön suunnittelussa ja säilyttäminen
on suositeltavaa, mikäli se on muu maankäyttö huomioon ottaen mahdollista. Jyrkänteen juurella on hyvä säilyttää suojaavaa puustoa, jotta pienilmasto ei muutu.

Kuvat 12 ja 13. Sikovuoren jyrkänteen matalampi eteläosa ja pystyseinämäinen pohjoisosa.
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JOHTOPÄÄTÖKSET
Luontoselvityksen perusteella selvitysalue on luontoarvoiltaan melko tavanomainen ja
sen luonnontilaa ovat jo muuttaneet mm. maa- ja metsätalous, kiviainesten otto ja rakentaminen. Keskiosan (Sikovuoren) kallion jyrkännettä voidaan pitää metsälain (10
§) erityisen tärkeisiin elinympäristöihin kuuluvana kohteena. Selvitysalueelle ei sijoitu
luonnonsuojelulain (29 §) suojeltuja luontotyyppejä, vesilain (2 luku 11 § ja 3 luku 2
§) suojeltuja vesiluontotyyppejä tai puroja. Keskiosan pientä haapametsikköä voidaan
pitää muuna huomionarvoisena luontokohteena. Mikään luontotyypeistä ei ole uhanalainen, mutta karut varjoisat kalliojyrkänteet ovat silmälläpidettäviä (NT) EteläSuomessa (Raunio ym. 2008). Alueella ei todennäköisesti ole erityistä merkitystä
luontodirektiivin liitteiden IV(a ja b) lajeille tai uhanalaisille lajeille.
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Kansikuva:

näkymä alueen keskellä olevan Sikovuoren laelta pohjoiseen.

Perustiedot
Alue:

Lappeenranta, Pajarilan teollisuusalueen asemakaavan muutos- ja laajennusalueet. Alue sijaitsee n. kilometrin vt. 7:n eteläpuolella ja 2,5 km Saimaan kanavan
länsi-lounaispuolella.
Tarkoitus:
Selvittää sijaitseeko alueella kiinteitä muinaisjäännöksiä tai muita kulttuurihistoriallisia, suojeltavaksi katsottavia jäännöksiä.
Työaika:
Maastotyö 3.5.2017
Kustantaja: Lappeenrannan kaupunki
Tekijät:
Mikroliitti Oy, Timo Jussila.
Tulokset:
Alueelta ei löytynyt muinaisjäännöksiä. Alueella ei ole ollut asutusta tai rakennuksia historiallisella ajalla. Alueella on jatkosodanaikaisia varustuksia: n. 300 m pituinen juoksuhauta pesäkkeineen, sekä erillinen pesäke ja siitä pieni juoksuhaudan
pätkä. Varustukset ovat hyvin sortuneita ja maatuneita, paikoin tuskin havaittavia.

Tutkimusalueen sijainti osoitettu vihreällä neliöllä
Selityksiä:

Koordinaatit ja kartat ovat ETRS-TM35FIN koordinaatistossa ellei muuta mainittu. Maastokartat
Maanmittauslaitoksen maastotietokannasta keväällä v. 2017. Muinaisjäännösrekisteri on tarkastettu
huhtikuussa 2017. Valokuvia ei ole talletettu mihinkään viralliseen arkistoon eikä niillä ole mitään kokoelmatunnusta. Valokuvat digitaalisia. Valokuvat ovat tallessa Mikroliitti Oy:n serverillä.
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Inventointi
Lappeenrannan kaupunki on suunnittelemassa Pajarilan alueen kaavoitusta. Asemakaavamuutosalue sijaitsee noin viiden kilometrin päässä
Lappeenrannan ydinkeskustasta itään Valtatie
6:n ja Pajarilanväylän eteläpuolella. Asemakaavan muutosalue rajautuu pohjoisessa Pajarilanväylään, idässä voimalinjaan ja etelässä
Mustolan satamarataan. Lännessä rajana
ovat Uusi-Loirin maatilakeskuksen pellot. Lisäksi asemakaavan muutokseen kuuluu korttelialue Höyläkadun varrella. Asemakaava
laajenee kaavoittamattomille metsä- ja peltoalueille. Alueen koko on noin 25 hehtaaria.
Viereisessä kartassa näkyy suunnittelualueen
sijainti (punaisella rajatut alueet).
Lappeenrannan kaupunki tilasi asemaakaavan suunnittelualueen muinaisjäännösinventoinnin
Mikroliitti Oy:ltä. Allekirjoittanut teki inventoinnin maastotyön 3.5.2017, työn kannalta erinomaisissa olosuhteissa. Alue on hyvin pusikkoista ja kasvaa nuorta tiheää sekametsää. Nyt, puiden
ja pusikkojen ollessa lehdistä paljaana, saattoi näköhavaintoja alueella tehdä melko hyvin.
Alueen keskellä, länsiosassa on metsäinen mäki jonka laki on avokalliota. V. 1971 kartalla se
on nimetty Sikomäeksi. Mäen alarinteet ovat hienoaineksista, moreenimaata – varsin kivikkoista
maastoa. Alavimmilla osin, lähellä peltoja maaperä on saveksista ja itäreunamilla peltojen reunoilla myös kosteaa ja vetistä.
Lähialueelta ei tunneta ennestään kiinteitä muinaisjäännöksiä. Lähin muinaisjäännös on Lasolan vanha kylätontti n. 1,2 km alueesta etelä-kaakkoon. Lähin muu kulttuuriperintökohde ovat
jatkosodan aikaiset varustukset Tirilässä, n. 1,1 km alueesta koillisen.
Tarkastetun vanhan karttamateriaalin perusteella (ks. lähdeluettelo) alueella ei ole ollut asutusta. Alue sijoittuu vanhojen Tirilän (lännessä ja luoteessa), Lasolan (kaakossa) ja Pajarilan
(koillisessa) kylätonttien väliselle, asumattomalle alueelle. Alue on kuitenkin kuulunut Luukkalan
kylään. Etäisyydet lähimpiin kylätontteihin ovat n. 1,1-1,3 km. Alue on sijaintinsa ja maaston perusteella sellainen, että siellä tuskin on esihistoriallisia jäännöksiä. Alue sijoittuu 63 – 8 5 m korkeusvälille. Laserkeilausaineistossa erottuu Sikomäen eteläpuolella sijaitseva juoksuhauta.
Tarkastin metsäiset alueet kattavasti silmänvaraisesti. Pellot olivat nurmella ja niitä en katsonut.
Erillisalue Uusi-Loirin pohjoispuolella oli pusikkoa, kosteaa suota ja kallioista mäkeä, hyvin kivikkoista maastoa, osun raivattua ja rakennusjätettä tms. sisältävä – arkeologisesti mielenkiinnoton. En havainnut varustusten lisäksi missään mitään mainittavaa kuten merkkejä vanhasta
asutuksesta. Sikomäen eteläpuolella on hyvin huonokuntoinen varustuksen – taisteluhaudan –
jäänne ja erillisen pesäkkeen jäänne
30.5.2017
Timo Jussila
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Lähteet:
Painamattomat lähteet:
Senaatinkartta XV lehti 46, kartoitus 1893. Maanmittauslaitos.
Geographisk Charta öfwer Lappwäsi Sokn uti Kymmenegårds Prowince och Lappwäsi Härad
1767. VKKA V 24a:1 Ia.* 228/- -, Viipurin kuvernementin revisioikonttorin karttaarkisto.
Painetut lähteet:
Peruskartta 3134 07, 1951 ja 1971. Maanmittauslaitos.
Yleiskartta ja vanhat kartat

Tutkittu alue vihreällä. Varustukset punaisella.

Ote kartasta v. 1767. Tutkimusalueen sijainti osoitettu punaisella neliöllä.
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Ote senaatinkartasta v. 1893
Ote peruskartasta v. 1951. Tutkimusalueen sijainti osoitettu punaisella suorakaiteella.
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Muu kulttuuriperintökohde
Lappeenranta Pajarila Sikomäki
Mjtunnus:
Status:

muu kulttuuriperintökohde (s)

Ajoitus:
Laji:

historiallinen, 2. ms.
varustus

Koordin:

N: 6768717 E: 569052
N: 6769017 E: 569046

Tutkijat:

Jussila T 2017 inventointi

Sijainti:

3,2 km Saimaan kanavan suusta etelään, Mustolan satamaradan pohjoispuolella,
metsässä Sikomäen etelärinteen alaosassa, radasta 70-140 m. Erillinen osa länsirinteen alaosassa, pellon reunassa.
Juoksuhauta on kaikkiaan n. 300 m pituinen ja siinä on tasaisin välein pieniä (kk)
pesäkkeitä. Juoksuhauta on pehmeään ja kosteahkoon maahan kaivettu ja suurimmalta osin hyvin sortunut, paikoin tuskin havaittavissa.

Huomiot:

juoksuhaudan keskikohta.
erillinen pesäke ja lyhyt juoksuhauta

Juoksuhaudan koillispäästä 210 pohjoiseen on pellon reunassa erillinen pesäke.
Se sijoittuu matalan harjanteen koillispäähän. Harjanteen ympärillä maasto on
kosteaa. Harjanteen koillispäässä on syvähkö kuoppa, jonka sisämitat ovat n. 4 x
5 m ja sitä ympäröi vallit. Koillisen suuntaan on kuopassa (ampuma) aukko. Kuopan koillispuolella maasto laskee siellä olevaan vanhaan maanottopaikkaan, joka
on liki lammikkona. Pesäkekuoppa oli myös veden vallassa. Pesäkkeestä lähti lyhyt, n. 20 m mittainen polveileva taisteluhauta länteen. Taisteluhauta on hyvin sortunut ja se näkyy nyt maatuneen, pienen ojan kaltaisena rakenteena.

Vedenvaivaama, erillisen pesäkkeen jäännös, kaakkoon.
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Varustukset punaisella
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Pesäkettä sen luoteisreunalta kaakkoon.

Pesäkkeestä länteen lähtevän taisteluhaudan jäännös. Länteen.
Ja sen länsipäätä, itään.
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Etelärinteen taisteluhaudan koillispää.

Taisteluhaudan itäosaa

Pesäke taisteluhaudan länsipään kulmassa.

10

Taisteluhaudan keskiosaa

Taisteluhaudan keskiosaa

taisteluhaudan länsiosaa
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Taisteluhaudan länsipäätä matalalla kumpareella.

Liite:
Juoksuhaudan koordinaatit (pisteinä n. 30 m välein, tarkkuus +-3 m, ETRS-TM35FIN ja ETRSKG28)
6768805
6768787
6768773
6768750
6768742
6768730
6768738
6768730
6768719
6768718
6768718
6768703
6768689
6768673
6768673
6768671
6768676

569106
569123
569142
569134
569132
569124
569102
569082
569071
569040
569015
568996
568978
568965
568959
568947
568931

jh NE pää
jh
jh pesäke
jh pieni pesäke
jh pesäke
jh 2 pesäkettä
jh huonokuntoinen
jh
jh
jh
jh pesäke
jh
jh
jh
jh kumpareella
jh
jh länsipää

28515111
28515128
28515146
28515138
28515136
28515128
28515106
28515086
28515074
28515043
28515018
28514999
28514981
28514968
28514962
28514950
28514934

6770870
6770852
6770838
6770815
6770807
6770795
6770803
6770796
6770785
6770784
6770785
6770770
6770756
6770740
6770740
6770739
6770744

jh NE pää
jh
jh pesäke
jh pieni pesäke
jh pesäke
jh 2 pesäkettä
jh huonokunt
jh
jh
jh
jh pesäke
jh
jh
jh
jh kumpare
jh
jh länsipää

569051
569045
569041
569036
569032
569028
569028

pesäke
jh
jh
jh
jh
jh
jh

28515059
28515053
28515050
28515044
28515041
28515037
28515036

6771082
6771084
6771085
6771084
6771084
6771085
6771088

pesäke
jh
jh
jh
jh
jh
jh

Erillispesäke
6769016
6769018
6769018
6769017
6769017
6769018
6769021
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