OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
11.1.2017, tarkistettu 4.9.2017

HYVÄRISTÖNMÄEN ASEMAKAAVA
Hanhijärven kylä (408), osalle tiloja 1:14, 1:30, 1:52, 1:60, 1:74, 1:77 ja 1:85.

ALOITE
Aloitteen asemakaavan laatimiseksi on tehnyt Lappeenrannan Lämpövoima Oy.

SUUNNITTELUALUE
Suunnittelualue sijaitsee Hanhijärven kylässä noin 6 km Lappeenrannan keskustasta kaakkoon, Pahaojantien ja Rakkolanjoen välisellä alueella. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 23 ha. Alueen sijainti ja alustava rajaus on merkitty alla oleviin karttoihin.

Asemakaavoitettavan alueen sijainti, suhde Lappeenrannan keskustaan ja kaava-alueen alustava rajaus.
(Kartat: Lappeenrannan karttapalvelu 2017, Maanmittauslaitos / avoimien aineistojen tietopalvelu 2016)

SUUNNITTELUN TAUSTA JA TAVOITTEET
Lappeenrannan jätevesien puhdistamon ja purkupaikkojen arvioimiseksi suoritettiin vuosina 2013–
2014 ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA). Ympäristövaikutusten arvioinnin jälkeen Lappeenrannan kaupunginvaltuusto päätti 8.12.2014 ympäristöluvan hakemisesta Hyväristönmäkeen
sijoitettavalle jätevedenpuhdistamolle. 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.
Hyväristönmäen asemakaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa jätevedenpuhdistamon ja siihen
liittyvien toimintojen rakentaminen Hyväristönmäelle. Suunnittelussa otetaan huomioon ympäristön
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erityispiirteet ja pyritään mahdollisuuksien mukaan vähentämään rakentamisen kielteisiä vaikutuksia
asutukseen ja kylä- sekä maisemakuvaan, erityisesti Hanhijärven maakunnallisesti merkittävän kyläja kulttuurimaiseman suuntaan. Asemakaavalla ohjataan puhdistamoalueella tapahtuvaa rakentamista. Asemakaavan yhteydessä laaditaan vaikutusten arviointi MRA 1 § mukaisesti. Asemakaavan
perusteella haetaan hankkeelle rakennuslupaa. Luvan myöntää Lappeenrannan kaupungin lupalautakunta.
Asemakaavan lisäksi hankkeen toteuttaminen edellyttää kaava-alueen ulkopuolelle toteutettavaa jätevedensiirtojärjestelmää sekä tieyhteyttä. Nämä edellyttävät mm. yksityistietoimituksen sekä siirtoviemärin osalta rasitetoimituksen järjestämistä.

LÄHTÖTIEDOT
Rakennettu ympäristö
Asemakaavoitettava alue sijaitsee Hanhijärven ja Karkkolan kylien välisellä asumattomalla metsäalueella. Suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse asuinrakennuksia. Lähimmät
asuinrakennukset sijaitsevat Pahaojantien varrella suunnittelualueen luoteispuolella ja Karkkolantien varrella kaava-alueen itäpuolella.

Asemakaavoitettava
alue

Asemakaavoitettavan alueen sijainti suhteessa lähimpiin asuinrakennuksiin. Asuinrakennukset on merkitty karttaan vihreillä palloilla. Varsinainen puhdistamoalue on asemakaavoitettavaa aluetta pienempi.
(Karttapohja: Lappeenrannan kaupunki ja Maanmittauslaitoksen maastotietokanta 2016)

Hyväristönmäen asemakaava

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

3(13)

Näkymä Hyväristönmäeltä itään. Karijoen uoma erottuu kuvan keskivaiheilla pensaita ja heinikkoa kasvavana
vyöhykkeenä. Etäämpänä Karkkolantien varrella sijaitsevia asuin- ja talousrakennuksia.

Suunnittelualueella ei ole tiedossa kiinteitä muinaisjäännöksiä tai muita kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita. Hyväristönmäen osayleiskaavan yhteydessä on laadittu aiempia inventointeja täydentävä arkisto- ja karttaselvitys. Selvityksen mukaan on ilmeistä, ettei alueelta ole löydettävissä kiinteitä muinaisjäännöksiä tai muita suojeltavaksi katsottavia kulttuurihistoriallisia jäännöksiä (Mikroliitti
Oy 2015).

Luonnonympäristö ja maisema
Asemakaavoitettava alue sijaitsee metsäisellä selännealueella. Alueen maasto on pääpiirteissään
luoteesta kaakkoon viettävää rinnettä. Korkeimmat maaston kohdat ovat suunnittelualueen pohjoisosissa noin 80 metrin korkeudella merenpinnan yläpuolella. Noin 20 metriä alempana sijaitsevat
Rakkolanjoen rannat ovat puolestaan suunnittelualueen alavinta maastoa.

Varjostettu korkeusmalli suunnittelualueesta.
(Kartta: GTK Maankamara 2016)

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

Suunnittelualueen metsät ovat pääosin koivu- ja kuusitaimikoita ja nuoria sekapuustoisia metsiä.
Rakkolanjoen varrella on paikoitellen myös vanhempaa metsää. Alueen eteläosassa on huomionarvoinen havu- ja lehtipuiden erikoismuotojen kasvatusalue, jonka laajuus on noin 2 hehtaaria. Hyväristönmäen osayleiskaavan luontoselvityksen (Pöyry Finland Oy 2015) perusteella suunnittelualueen
huomioitavia luontokohteita ovat mm. liito-oravan elinpiirien osat ja lepakoille tärkeä saalistusalue
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Rakkolanjoen ympäristössä. Suunnittelualueen läheisyydessä sijaitsee muitakin liito-oravan elinpiirejä sekä pienialaisia, kasvillisuudeltaan huomionarvoisia kohteita.
Asemakaavoitettavan alueen lähiympäristössä ei sijaitse vedenhankinnan kannalta tärkeiksi luokiteltuja pohjavesialueita. Alueen läpi virtaa Rakkolanjoki. 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 johdetaan säännöstellysti lisää vettä Saimaan
kanavasta.

Näkymä Hyväristönmäelle. Etualalla Pahaojantie, taustalla Karkkolan haja-asutusaluetta. (Kuva: Lappeenrannan kaupunki, maaomaisuuden hallinta, kuvaaja Raimo Suomela 2015)

Yhdyskuntatekniikka ja liikenne
Asemakaavoitettavan alueen pohjoisosassa sijaitsee keskijännitteinen sähkölinja. Suunnittelualueen eteläpuolella sijaitsee kaksi rinnakkaista maakaasuputkea noin 10–15 metrin etäisyydellä toisistaan.
Kaava-alueen pohjoispuolella on Karkkolan ja Hanhijärven kylien välinen Pahaojantie. Kaava-alueen
eteläosaan johtaa Pahaojantiestä erkaantuva Piutulantie. Näiden lisäksi kaavoitettavalla alueella ja
sen lähistöllä on viljelyksille johtavia tieyhteyksiä. Rakkolanjoen varrella sijaitsevalle vedenlaadun
mittauspisteelle on hiljattain rakennettu pellonreunoja seuraileva tieyhteys Pahaojantieltä. Kaikki alueen tiet ovat päällystämättömiä.

Maanomistus
Suunnittelualueen maat ovat yksityisessä omistuksessa. Asemakaavoitettava alue on tarkoitus
hankkia vapaaehtoisilla kaupoilla tai lunastuslupaan perustuen Lappeenrannan kaupungin omistukseen.
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VOIMASSA JA VIREILLÄ OLEVAT SUUNNITELMAT
Maakuntakaava
Etelä-Karjalan maakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 9.6.2010. Ympäristöministeriö on vahvistanut kaavan 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 sijaitsee maakuntakaavassa osoitetulla taajamatoimintojen alueella (A). Merkinnällä
osoitetaan yksityiskohtaista suunnittelua edellyttävät asumiseen, palvelu- ja työpaikka sekä muihin
taajamatoimintoihin varattavat rakentamisalueet. Merkintä sisältää tarvittavat taajamien sisäiset liikenneväylät, ulkoilureitit, kevyenliikenteenväylät, yhdyskuntateknisen huollon alueet, paikalliskeskukset sekä virkistys- ja puistoalueet.
Hyväristönmäen asemakaavoitettava alue sisältyy maakuntakaavassa myös kasvukeskusalueen
laatukäytävään (lk). Merkinnällä on osoitettu Etelä-Karjalan keskeinen työssäkäynti- ja kasvukeskusalue. Laatukäytävä on kasvukeskusalueen yhdyskuntarakennetta kokoava vyöhyke ja maakunnan painopistealue.

Ote Etelä-Karjan maakuntakaavasta. Asemakaavoitettavan alueen likimääräinen sijainti on osoitettu
nuolella ja katkoviivalla.

Hyväristönmäen eteläpuolella sijaitsevat kaasulinjat on merkitty maakuntakaavaan. Osayleiskaavaalueen 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.
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Etelä-Karjalan kokonaismaakuntakaavassa on osoitettu maakunnallisesti merkittävät jätevedenpuhdistamot merkinnällä et-1 Imatralle ja Lappeenrantaan. Kokonaismaakuntakaavan laadinnan
aikana 2011–2013 Lappeenrannan jätevesiratkaisua ei ollut vielä päätetty.
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 suunnittelualueen
osalta 1. vaihemaakuntakaavassa ei ole osoitettu muutoksia Etelä-Karjalan maakuntakaavan merkintöihin tai määräyksiin.

Ote Etelä-Karjan 1. vaihemaakuntakaavasta. Asemakaavoitettavan alueen likimääräinen sijainti
on osoitettu nuolella.

Yleiskaava
Suunnittelualueelle on laadittu oikeusvaikutteinen Hyväristönmäen osayleiskaava, jonka Lappeenrannan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 29.8.2016. Hyväristönmäen 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 ja kaavaa tarkistettiin 10.1.1994 sekä 25.10.1999. Asemakaavoitettavan alueen itäosassa ei ole voimassaolevia yleiskaavoja.
Hyväristönmäen osayleiskaava korvaa vahvistuessaan alueen aikaisemman yleiskaavan (1999) ja
kattaa myös alueen, jolla ei ole voimassa yleiskaavoja. Asemakaavan laatiminen Hyväristönmäelle
perustuu Hyväristönmäen osayleiskaavaan. Asemakaavan hyväksymispäätös voi saada lainvoiman
vasta sen jälkeen, kun Hyväristönmäen osayleiskaavaa koskevat valitukset on ensin ratkaistu ja
osayleiskaava tullut voimaan.
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Asemakaavoitettava alue on Hyväristönmäen osayleiskaavassa osoitettu yhdyskuntateknisen huollon alueeksi (ET). Suunnittelualueella sijaitsee useita luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen
tärkeän alueen osia (luo-3 ja luo-5).
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.

Ote Hyväristönmäen oikeusvaikutteisesta osayleiskaavasta (hyväksytty, KV 29.8.2016, ei
lainvoimainen). Asemakaava laaditaan osayleiskaavassa osoitetulle ET-alueelle.

Asemakaava
Suunnittelualueella ei ole voimassa asemakaavoja.

Rakennusjärjestys
Lappeenrannan kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan 15.9.2016.
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Pohjakartta
Asemakaavan pohjakarttana käytetään Lappeenrannan kaupungin laatimaa numeerista asemakaavan pohjakarttaa. Pohjakartta on päivitetty syksyllä 2016 ja siihen tehdään tarvittaessa lisämittauksia kaavoitusprosessin aikana.

MUUT 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

Muut keskeiset selvitykset ja aluetta koskevat viranomaispäätökset
•

Lappeenrannan jätevesien käsittelyn ympäristövaikutusten arviointi (YVA). 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.

•

Etelä-Karjalan valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden maaseudun maisema-alueiden päivitysinventointi 2013–2014. Etelä-Karjalan liitto / Sweco
23.10.2014.
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KAAVAN VAIKUTUKSET
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.
Vaikutusten arviointi laaditaan asiantuntija-arviona. Arvioinnissa hyödynnetään hankkeen YVA-menettelyssä selvitettyjä tietoja ja ympäristöluvassa määriteltyjä ehtoja mm. päästöjen rajoittamisesta.
Ekologiset vaikutukset
•

Vaikutukset maa- ja kallioperään

•

Vaikutukset kasvi- ja eläinlajeihin

•

Vaikutukset pinta- ja pohjaveteen

•

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

•

Liikennemelun aiheuttamat vaikutukset

Sosiaaliset vaikutukset
•

Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön (haju ja muut ympäristöhäiriöt)

•

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 lieventämismahdollisuuksien kuvaaminen.
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OSALLISET
Asemakaavan osallisia ovat ainakin seuraavat tahot:
1. Viranomaiset
o

Kaakkois-Suomen ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat sekä liikenne

o

Etelä-Karjalan liitto

o

Museovirasto

o

Etelä-Karjalan museo

o

Etelä-Karjalan pelastuslaitos

2. Lappeenrannan kaupungin hallintokunnat ja kaupunkiyhtiöt
o

Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala (maaomaisuuden hallinta, kadut ja ympäristö,
rakennusvalvonta)

o
o

Lappeenrannan Lämpövoima Oy
Lappeenrannan Energiaverkot Oy

o

Lappeenrannan seudun ympäristötoimi

3. Maa- ja vesialueiden omistajat ja naapurit
o

Hanhijärven osakaskunta

4. Alueen asukkaat, yrittäjät ja yhdistykset
o

Gasum Oy

o

Hanhijärven ja lähikylien kyläyhdistys ry

o

Haapajärven kyläyhdistys ry

o
o

Etelä-Karjalan Luonnonsuojelupiiri ry
Hanhijärven erä ry

o

Hanhijärvi-Karkkola ja Jokivarsi-Myllytie, järjestäytyneet yksityistiet

5. Muut
o

mahdolliset muut osalliset, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa
huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (MRL 62 §).

OSALLISTUMISEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN
Kaavoituksen vireilletulosta ilmoitetaan lehtikuulutuksella kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä,
Etelä-Saimaassa.
Kaikista merkittävistä kuulemis- ja päätöksentekovaiheista ilmoitetaan kaupungin ilmoitustaululla
sekä kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä. Lähialueen asukkaita ja maanomistajia informoidaan
henkilökohtaisilla kirjeillä vireilletulo- ja kaavaluonnosvaiheessa. Kaava-aineistot pidetään nähtävillä
Lappeenrannan kaupungin kaupunkisuunnittelussa osoitteessa Villimiehenkatu 1 (3. kerros) ja kaupungin internet-sivulla www.lappeenranta.fi > rakentaminen ja maankäyttö > nähtävillä olevat kaavat
(linkki:
http://www.lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Rakentaminen-ja-maankaytto/Kaavoitus/Vireilla-olevat-kaavat).
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VIREILLE TULO
Asemakaavan 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.
Kaavaehdotus käsitellään ja hyväksytään Lappeenrannan 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.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatiminen (MRL 63 §). Perustietojen kokoaminen ja tarvittavien täydennysten tekeminen. Keskustelu työn lähtökohdista sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä (MRL 64 §). OAS:n toimittaminen tärkeimmille viranomaisille (MRL 66 §). Kaavan
vireille tulosta ilmoitetaan kuuluttamalla OAS:n nähtäville asettamisesta.
Ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville osallisella on mahdollisuus esittää Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY) neuvottelun käymistä osallistumisja arviointisuunnitelman riittävyydestä (MRL 64.2 ja 64.3 §).
Aloitusvaiheessa ELY-keskuksen kanssa käydyn keskustelun perusteella todettiin Hyväristönmäen
asemakaavassa käsiteltävien asioiden olevan sellaisia, että tuoreesta yleiskaavasta ja siihen liittyneestä yhteydenpidosta johtuen aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu ei ole tarpeen. (Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueidenkäyttöpäällikkö Pertti Perttolan sähköposti 15.11.2016)

ASEMAKAAVALUONNOS
Nähtävillä olo ja valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 §, MRA 30 §)
Asemakaavaluonnos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineisto pidettiin ennakkokuulemista varten MRA:n 30 §:n mukaisesti nähtävillä 18.5.–15.6.2017. Kaavaluonnosta esiteltiin osallisille jätevedenpuhdistamon hankkeen ja asemakaavan yhteisessä asukasillassa
6.6.2017 Myllymäen koululla. Tilaisuudessa oli paikalla noin 40 osallista. Kaavaluonnokseen pyydettiin lausunnot viranomaisilta, kaupungin hallintokunnilta, alueen maanomistajilta sekä alueella toimivilta yhdistyksiltä ja muilta yhteisöiltä. Kaavaluonnoksesta vastaanotettiin 13 lausuntoa ja neljä
mielipidettä, joissa oli yhteensä 55 allekirjoittajaa.

Asemakaavaluonnoksen tarkistaminen
Vastineisiin ja mielipiteisiin laadittiin kirjalliset vastineet. Kaavaluonnosta tarkistettiin saatujen
mielipiteiden ja lausuntojen perusteella ja laadittiin kaavaehdotus. Varsinaiseen kaavakarttaan ei tehty tässä vaiheessa merkittäviä muutoksia.

ASEMAKAAVAEHDOTUS
Kaavaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville (MRA 27 §)
Kaupunkikehityslautakunnan ja kaupunginhallituksen käsittelyt. Kaupunginhallitus asettaa kaavaehdotuksen nähtäville 30 päiväksi (MRA 27 §). Nähtäville asettamisesta tiedotetaan lehtikuulutuksella.
Ehdotus asetetaan nähtäville Lappeenrannan kaupungintalolle kaupunkisuunnitteluun osoitteessa
Villimiehenkatu 1 (3. kerros) sekä kaupungin www.lappeenranta.fi > rakentaminen ja maankäyttö >
nähtävillä olevat kaavat.
Hyväristönmäen asemakaava

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
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Tarvittaessa lausunnot viranomaisilta (MRA 28 §). Tarvittaessa viranomaisneuvottelu (MRA 26
§) lausuntojen saavuttua.

Muistutukset kaavaehdotuksesta
Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta toimitetaan Lappeenrannan kaupungin kirjaamoon osoitteella PL 11, 53101 Lappeenranta tai kirjaamo@lappeenranta.fi.

Asemakaavaehdotuksen mahdollinen tarkistaminen
Kaavaehdotuksen asettaminen tarvittaessa uudelleen nähtäville tai niiden kuuleminen erikseen,
joita muutokset koskettavat (MRA 32 §).

ARVIOITU KÄSITTELYAIKATAULU
Kaavaehdotus pyritään asettamaan nähtäville syys–lokakuussa 2017. Tavoitteena on saada kaava
hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2017 loppuun mennessä.

KAAVAN HYVÄKSYMINEN
Kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittely (MRL 52 §). Tiedottaminen hyväksymispäätöksestä (MRL 67 §).

VALITUS HYVÄKSYMISPÄÄTÖKSESTÄ
Kaupunginvaltuuston päätöksestä voi valittaa Itä-Suomen hallinto-oikeuteen (MRL 188 §) ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Hyväristönmäen asemakaava

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
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KAAVAN LAATIJA

Lisätietoja antavat:

Kaavakonsultti Tengbom Oy:
projekti-insinööri Pekka Kautto puh. 050 443 5195
maisema-arkkitehti Elina Kataja (MARK, 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 Energia -konsernin tytäryhtiö
Lappeenrannan Lämpövoima Oy, yhteyshenkilö vesi- ja ympäristöpäällikkö Riitta Moisio.
Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@lreoy.fi.
Puhdistamon teknisen suunnittelun konsulttina toimii Pöyry Finland Oy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan kaavasuunnittelun aikana tarvittaessa täsmentää ja täydentää.

Hyväristönmäen asemakaava

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

LIITE 2A

31.8.2017
Dnro 689/10.02.03.00/2016

HYVÄRISTÖNMÄEN ASEMAKAAVA
Liite osallisista, joita on kuultu kirjeitse tai sähköpostitse
MIELIPITEET:
Kartta kiinteistöistä, joiden maanomistajia on kuultu kirjeitse:

Asemakaava-alue

Kaupungin maanomistus

Kirjeitse kuultavat
kiinteistöt

LAUSUNNOT:
Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Ympäristö ja
luonnonvarat sekä liikenne
Etelä-Karjalan Liitto
Museovirasto
Etelä-Karjalan Museo
Etelä-Karjalan pelastuslaitos
Kiinteistö- ja mittaustoimi (nyk. maaomaisuuden hallinta)
Kadut ja ympäristö
Rakennusvalvonta
Lappeenrannan Lämpövoima Oy

Hyväristönmäen asemakaava

Lappeenrannan Energiaverkot Oy
Lappeenrannan seudun ympäristötoimi
Hanhijärven osakaskunta
Gasum Oy
Hanhijärven ja lähikylien kyläyhdistys ry
Haapajärven kyläyhdistys ry
Etelä-Karjalan Luonnonsuojelupiiri ry
Hanhijärven erä ry
Hanhijärvi-Karkkola ja Jokivarsi-Myllytie,
järjestäytyneet yksityistiet

31.8.2017
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KAAVANLAATIJAN

Liite 2c

VASTINEET

4.9.2017

Dnro: 689/10.02.03.00/2016

Asemakaava ja tonttijako 408 Hanhijärven kylä, osalle tiloja 1:14, 1:30, 1:52, 1:74,
1:77 ja 1:85 sekä osalle yhteistä vesialuetta 405-876-2-0
LYHENNELMÄT MRA 30 §:N KUULEMISESSA SAADUISTA LAUSUNNOISTA JA
MIELIPITEISTÄ SEKÄ KAAVANLAATIJAN VASTINEET NIIHIN
Kaavaluonnos on pidetty nähtävillä 18.5.–15.6.2017

LAUSUNNOT:
1. Kaakkois-Suomen ELY-keskus (2.6.2017)
a) ELY-keskus antoi 15.2.2017 lausunnon, joka koski Hyväristönmäen asemakaavan vireille tuloa sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa. Kyseinen lausunto uudistetaan soveltuvin osin. Viraston sisällä pyydettiin lausuntoa kymmeneltä erityisasiantuntijalta. Sisäisiä lausuntoja annettiin 4 kpl, ja muilta varmistettiin suusanallisesti, että he eivät katso tarpeelliseksi lausunnon antamista.
b) Alueen luonnonarvot on kaavaselostuksessa otettu asianmukaisesti huomioon.
c) Asemakaava mahdollistaa uuden jätevedenpuhdistamon rakentamisen ja käsiteltyjen jätevesien johtamisen siitä Rakkolanjokeen. Puhdistamolle on haettu
ympäristölupaa nykyistä huomattavasti tiukemmilla lupaehdoilla, minkä vuoksi
jätevesikuormitus tulee vähenemään nykyisestä. Siten Rakkolanjoen ekologiseen tilaan asemakaavalla ei ole huonontavaa vaikutusta.
d) Suojaviheralueen osoittaminen kaavassa on erittäin hyvä asia.
e) Tiedoksi seuraavia seikkoja:
Rakkolanjokeen liittyen alueella on paljon tyytymättömyyttä, joka kumpuaa todennäköisesti jätevedenpuhdistamopäätöksistä. Jätevesiasioihin liittyneen
Haapajärven lisäveden juoksutukseen (Saimaan kanavasta Vehkaojan ja Kalliokoskenojan kautta Rakkolanjokeen) liittyen on laadittu tutkintapyyntö, hallintopakkohakemuksia ja muistutuksia myös ELY-keskusta kohtaan. Lisäveden
johtaminen toteutetaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston vuosina 2009 ja
2014 tekemiin lupapäätöksiin perustuen. Lupiin liittyvät myös Rakkolanjoen ja
Kalliokoskenojan perkaukset.

Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala | Kaupunkisuunnittelu
PL 38, 53101 Lappeenranta | Villimiehenkatu 1 | puh. (05) 6161
kirjaamo@lappeenranta.fi | www.lappeenranta.fi
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Lähellä kaava-aluetta ovat Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n vedenvirtaaman ja vedenkorkeuden mittauspaikka, mutta se jää kaava-alueen ulkopuolelle.
f) Asemakaavan vaikutukset (MRL 9 §, MRA 1 §) on arvioitu yksityiskohtaisesti
ja selkeästi ja ELY-keskuksen mielestä totuudenmukaisesti. On hyvin todennäköistä, että toiminta muuttaa ainakin jonkin verran ympäristöä. Vaikutuksia
on arvioitu suhteessa nykytilaan eikä hypoteettiseen tulevaisuuden tilaan,
mikä on hyvä asia.
g) Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueella ei ole tässä yhteydessä lausuttavaa.
Vastine:
a) Merkitään tiedoksi.
ELY:n lausunnossa 15.2.2017 todettiin mm. että Hyväristönmäen asemakaavasta ei voi tehdä sitovaa päätöstä ennen kuin yleiskaava on saanut lainvoiman. Lisäksi lausunto sisälsi asemakaavan laatimista koskevia ohjeita ja huomioita. Lausunnossa mainitut seikat on pyritty ottamaan huomioon kaavan laadinnassa sekä tuomaan soveltuvin osin esille kaavaselostuksessa. Hyväristönmäen asemakaava voidaan hyväksyä Lappeenrannan kaupunginvaltuustossa, mutta kaava ei voi tulla lainvoimaiseksi ennen kuin Hyväristönmäen
osayleiskaava on saanut lainvoiman.
b-g) Merkitään tiedoksi.

2. Etelä-Karjalan liitto (19.6.2017)
a) Voimassaolevan Etelä-Karjalan maakuntakaavan mukaan alue on taajamatoimintojen aluetta (A), jolle voidaan sijoittaa taajamaa palvelevia toimintoja kuten
liikenneväyliä, ulkoilureittejä, kevyenliikenteen väyliä, virkistys- ja puistoalueita
sekä yhdyskuntateknisen huollon alueita.
Seudullisen jätevedenpuhdistamon sijoittaminen Hyväristönmäen alueelle olisi
ollut syytä merkitä maakuntakaavaan merkinnällä ET, yhdyskuntateknisen
huollon alue. Tällaisia merkintöjä on maakunnan tärkeimmillä vedenottamoilla
ja jätevedenpuhdistamoilla. Kuitenkaan Lappeenrannan jätevesikysymys ei ollut vielä ratkennut maakuntakaavoituksen yhteydessä ja ET-merkintää ei siten
voitu laittaa maakuntakaavaan kyseiselle alueelle.
b) Etelä-Karjalan liitto pitää hyvänä, että Lappeenrannan jätevedenpuhdistamon
asia on vihdoin ratkennut ja suunnittelua viedään eteenpäin avoimesti. On tärkeää, että suunnittelussa otetaan huomioon lähialueelle aiheutuvat todelliset
vaikutukset ja että mahdollisista negatiivisista vaikutuksista kerrotaan avoimesti.
c) Etelä-Karjalan liitto toteaa, että alueen suunnittelussa tulee ottaa huomioon
lähialueen kehittyminen ja tutkia, mille etäisyydelle uutta taajamarakennetta
voidaan tulevaisuudessa lähteä toteuttamaan.
Vastine:
a-b) Merkitään tiedoksi.
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c) Asemakaavalla ei oteta kantaa ympäröivien alueiden suunnitteluun. Hyväristönmäen osayleiskaavassa (ei lainvoimainen) on varmistettu, että puhdistamon välittömään lähiympäristöön ei sijoiteta uutta asuinrakentamista (kaavamerkintä M-2). Keskustaajaman eteläisen osa-alueen 2. ja 3. vaiheen yleiskaavoitus on käynnissä. Yleiskaavaprosesseissa ratkaistaan Hyväristönmäkeä ympäröivän alueen maankäyttö kokonaisuutena huomioiden samalla puhdistamon ympäristövaikutukset mm. hajujen osalta.

3. Museovirasto (14.6.2017)
a) Museovirasto teki alueella 13.4.2017 maastotarkastuksen, jossa ei löytynyt mitään muinaisjäännöksiin viittaavaa. Ko. tarkastuksen ja aiempien selvitysten
(Mikroliitti Oy: Lappeenrannan eteläisten osien 2. ja 3. vaiheen osayleiskaavan
muinaisjäännösinventointi ja muinaisjäännösinventoinnin täydennys) perusteella kaavahanke ei koske arkeologista kulttuuriperintöä.
b) Museoviraston ja maakuntamuseon välisen yhteistyösopimuksen mukaan rakennetun ympäristön osalta lausunnonantaja on Etelä-Karjalan museo.
Vastine:
Merkitään tiedoksi. Mikroliitti Oy:n laatima muinaisjäännösinventoinnin täydennys Hyväristönmäen osa-alueelta (19.2.2015) liitetään asemakaavan
selostuksen liitteeksi.

4. Etelä-Karjalan Museo (15.6.2017)
Alueen lähin arvokas rakennusryhmä, Vasara, sijaitsee noin kilometrin etäisyydellä kaava-alueesta ja noin 1,6 km etäisyydellä kaavan ET-alueesta. Maiseman muodon ja ominaisuuksien vuoksi on arvioitu, että puhdistamolaitoksen
suorat vaikutukset Hanhijärven maisemakuvaan jäävät vähäisiksi.
Etelä-Karjalan museo on samaa mieltä kaavaselostuksessa esitetyn kulttuuriympäristöön kohdistuvien visuaalisten vaikutusten tarkentamisesta laitoksen
suunnittelun ja sijoitussuunnittelun osalta, mikäli siihen liittyy korkeita rakenteita.
Etelä-Karjalan museolla ei ole huomautettavaa Hyväristönmäen asemakaavaluonnoksesta.
Vastine: Merkitään tiedoksi. Laitoksesta on laadittu 3D-malli, jonka avulla suhdetta ympäristöön voidaan tarkastella.

5. Etelä-Karjalan Pelastuslaitos (15.6.2017)
Pelastusviranomainen on antanut Lappeenrannan kaupungin tekniselle toimelle kaavamuutoksesta lausunnon 16.2.2017. Ensimmäiseen lausuntoon ei
ole lisättävää. Pelastuslaitos on myös osallistunut 8.6.2017 järjestettyyn Hyvä-
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ristönmäen alueen suunnittelukokoukseen. Pelastusviranomaisen esille tuomat asiat on otettu hyvin suunnittelussa huomioon ja niitä tullaan tarkentamaan kohteen jatkosuunnittelun yhteydessä.
Vastine: Merkitään tiedoksi. Aiemmassa lausunnossa viitattiin mm. alueella olemassa olevan ja rakennettavan tiestön soveltuvuudesta kantavuuden ja kunnossapidon osalta palo- ja pelastuskaluston käyttöön, jotta pelastustoiminta onnettomuuden sattuessa on mahdollista; sammutusveden saatavuuden huomioimisesta suunnittelualueella, sekä tarpeesta varata alueella työskentelevälle henkilöstölle riittävät suojautumismahdollisuudet yhteiskunnan poikkeusoloja varten.
Pelastusviranomaisen esille tuomat asiat on huomioitu käynnissä olevassa jätevedenpuhdistamolaitoksen suunnittelussa.

6. Tekninen toimi: Kiinteistö- ja mittaustoimi (22.5.2017)
(nyk. elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala: maaomaisuuden hallinta)
Kaupunki ei omista alueella maata, mutta on jättänyt lunastuslupahakemuksen
ympäristöministeriöön alueen saamiseksi kaupungille.
Vastine: Merkitään tiedoksi.

7. Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala: Kadut ja ympäristö (13.6.2017)
Ei huomautettavaa.

8. Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala: Rakennusvalvonta (6.6.2017)
Ei huomautettavaa.

9. Lappeenrannan seudun ympäristötoimi (7.6.2017)
a) Kasvillisuuden antaman suojavaikutuksen edellytyksenä on, että alueella
on jatkuvasti sekä korkeaa puustoa että matalampaa tiheää kasvillisuutta.
Tämän johdosta istutettavan alueen osaa koskevaa määräystä esitetään
tarkistettavaksi seuraavasti:
"Alueella tulee ylläpitää jatkuvasti korkeaa puustoa ja suojakasvillisuutta.
Tarvittaessa tulee istuttaa uutta monilajista puustoa ja muuta suojaavaa
kasvillisuutta."
b) Jätevedenpuhdistamon sijoittamiseen liittyvät ympäristövaikutukset on selvitetty ympäristövaikutusten arviointi- sekä ympäristölupaprosesseissa. Sijoituspaikan on saatujen selvitysten perusteella katsottu olevan mahdollinen kaavan mukaisessa paikassa. Ympäristölupapäätöksessä annetaan
tarkempia määräyksiä ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi.
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Vastine:
a) Istutettavaa aluetta koskevaa kaavamääräystä on tarkistettu muotoon: Alueella tulee säilyttää näkösuojan muodostavaa puustoa ja muuta kasvillisuutta. Tarvittaessa tulee istuttaa uutta monilajista puustoa ja muuta suojaavaa kasvillisuutta".
b) Merkitään tiedoksi.

10. Lappeenrannan Energia Oy (1.9.2017)
Lappeenrannan Energia Oy toteaa, että sillä tai konserniin kuuluvilla tytäryhtiöillä, Lappeenrannan Energiaverkot Oy:llä ja Lappeenrannan Lämpövoima
Oy:llä ei ole lausuttavaa kyseiseen asemakaavaluonnokseen kaukolämmön,
sähkön tai veden osalta.
Lappeenrannan Energian näkemyksen mukaan Hyväristönmäen asemakaavoituksen tavoitteeksi asetettu jätevedenpuhdistamon ja siihen liittyvien toimintojen rakentaminen ko. alueelle on asemakaavaluonnoksessa hyvin mahdollistettu. Myös sähköverkkojen tällä hetkellä tarvitsema ilmalinjarasite on
merkitty asianmukaisella tavalla asemakaavaluonnokseen.
Vastine: Merkitään tiedoksi.

11. Gasum Oy (15.6.2017)
a) Kaava-alueen eteläpuolella kulkee Gasumin korkeapaineiset siirtoputket
DN 700 ja DN 900 / 54 bar. Rakennusten ja rakenteiden suojaetäisyyksistä, alueluokista ja muista maakaasun käyttöön ja turvallisuuteen liittyvistä asioista säädetään maakaasun käsittelyn turvallisuudesta annetussa
asetuksessa (551/2009).
Maakaasuputkien läheisyydessä ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, josta
aiheutuu haittaa tai vaaraa maakaasuputkien pitämiselle. Kaivuutyöt ja
muut maanrakennustyöt on tehtävä Gasum Oy:n antamien ohjeiden mukaisesti. Maakaasuputkien läheisyydessä maahan asennettavat sähköä
johtavat rakenteet on suunniteltava standardin SFS 5717 mukaisesti.
b) Gasum Oy harjoittaa mielellään yhteistyötä biokaasuntuotannon kehittämisessä Hyväristönmäen jätevedenpuhdistamon yhteydessä.
Vastine:
a) Merkitään tiedoksi. Asemakaava-alueen raja on kaikilta osin yli 15 metrin
etäisyydellä maakaasuputkista. Varsinainen jätevedenpuhdistamon rakennusala on puolestaan yli 70 metrin etäisyydellä lähimmistä maakaasuputkista. Rakentamisen suunnittelussa tulee ottaa maakaasun käsittelyn turvallisuudesta annettu asetus (551/2009) huomioon.
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b) Merkitään tiedoksi. Lappeenrannan Energia Oy ei suunnittele biokaasun
tuotantoa Hyväristönmäelle.

12. Hanhijärven Erä ry (15.6.2017)
a) Näemme uuden asemakaavan ja jätevesilaitoksen riskinä monimuotoisen
metsästysalueemme kannalta. Laitos rikkoo metsästysaluetta ja häiritsee
riistaeläinten liikkumista. Teollisuusalueiden ja erityisesti jätelaitosten läheisyydessä pienpetojen kannat kasvavat. Kasvava pienpetokanta on tautiriski ja uhka metsäkanalintujen poikueille.
b) Olemme huolissamme, että Rakkolanjoen ravinnekuormitus kasvaa ja
huonontaa entisestään jokivarren olosuhteita.
c) Käsityksemme mukaan suodatuksen jälkeinen kiinteä jäte on kuljetettava
jatkokäsiteltäväksi, ja tämä kasvattaa Karkkolantien ja Pahaojantien raskaan liikenteen määrää. Tässä tapauksessa näemme riskin tievarsien
asukkaille ja eläimistölle.
d) Ymmärrämme, että uudelle jätevesilaitokselle on aito tarve. Mielestämme
uusi laitos tulisi kuitenkin sijoittaa Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n jo olemassa olevien jätteenkäsittelyalueiden yhteyteen.
Vastine:
a) Asemakaavassa osoitetun ET-2-alueen laajuus on noin alle 19 ha, josta
rakennusalaa on noin 12,3 ha. Lisäksi ET-2-alueen molemmille puolille jää
riistaeläinten liikkumiseen soveltuvaa metsää; laitosta ympäröivä alue on
osoitettu Hyväristönmäen osayleiskaavassa maa- ja metsätalousalueeksi
merkinnällä M-2, ja ympäröivillä alueilla voidaan yleiskaavoituksen yhteydessä ottaa myös metsästyksen tarpeet mahdollisuuksien mukaan huomioon. Laitos ei siten merkittävästi riko metsästysaluetta. Hyväristönmäen
jätevedenpuhdistamon prosessit on suunniteltu tapahtuvaksi suljetuissa,
katetuissa tiloissa. Näin ollen puhdistamo ei tarjoa ravintoa pienpedoille tai
niiden saaliseläimille.
b) Tehostuva jätevesien puhdistus vähentää huomattavasti Rakkolanjoen ravinnekuormitusta nykytilanteeseen verrattuna. Puhdistamolle on haettu
ympäristölupaa nykyistä huomattavasti tiukemmilla lupaehdoilla, minkä
vuoksi jätevesikuormitus tulee vähenemään nykyisestä.
c) Jätevedenpuhdistamoa varten rakennetaan uusi tieyhteys Hanhijärventieltä, eikä raskasta liikennettä ohjata Karkkolantien tai Pahaojantien
kautta.
d) Merkitään tiedoksi. Lappeenrannan kaupunginvaltuusto päätti 8.12.2014
(§ 116) Lappeenrannan jätevesien käsittely- ja purkupaikasta. Valtuusto
päätti hakea ympäristölupaa Hyväristönmäelle sijoitettavalle uudelle jätevedenpuhdistamolle, jonka purkuvesistönä on Rakkolanjoki. Suunnitelmien ja sijoituspaikan muuttaminen edellyttäisi uutta kaupunginvaltuuston
päätöstä.
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13. Hanhijärven ja lähikylien kyläyhdistys ry (15.6.2017)
a) Olemme aiemmin esittäneet huolemme alueen asukkaiden omaisuuden
arvon alenemisesta ja elinkeinojen harjoittamisen vaikeutumisesta, kertoneet haju-, melu- ja pölyhaitoista, selvittäneet liikenneriskien lisääntymistä,
tuoneet esille kulttuurimaiseman rikkoutumisen sekä virkistys- ja ulkoilumaastojen ja luonnon tuhoutumisen. Asemakaavaluonnos ei ole antanut
ratkaisuja näihin huoliimme, joten toistamme kaiken sen, minkä olemme jo
aiemmin asiassa esittäneet.
b) Hyväristönmäen alueen asukkaat joutuvat tilanteeseen, jossa heidän
omaisuutensa on uhan alaisena (kiinteistöjen arvon lasku), heidän elinkeinonharjoittamisensa on uhan alaisena (haju- ja pölyhaitat, maatalousmaan
väheneminen) ja he menettävät käyttämänsä virkistys- ja ulkoilualueen (jätelaitoksen haju-, valo- yms. haitan vieressä kukaan ei virkisty eikä halua
ulkoilla).
c) Asemakaavoitettavan alueen maanomistajat eivät ole halunneet myydä
maitaan jätevedenpuhdistamoa varten. Lappeenrannan kaupunki on hakenut pakkolunastuslupaa. Tielinjaus kulkee myös yksityisten ihmisten maiden halki. Odottaako siellä sama menettely?
d) Hanhijärven ja lähikylien kyläyhdistys ry vastustaa Hyväristönmäkeen sijoitettavaa jätevedenpuhdistamoa ja sen toteuttamiseksi laadittua asemakaavaluonnosta. Kukkuroinmäen jätteenkäsittelykeskus on oikea paikka sijoittaa nyt suunnittelun alla oleva jätevedenpuhdistamo. Lappeenrannan kaupunginvaltuuston Hyväristönmäen asemakaavaa [lausunto viittaa oletettavasti yleiskaavan hyväksymiseen 29.8.2016 § 81] koskeva päätös oli jo äänestyspäätös ja muutamat valtuutetut haluavat, että jätevesiratkaisu otetaan uuteen käsittelyyn. Annamme täyden tukemme tälle uudelle käsittelylle.
Vastine:
a) Merkitään tiedoksi. Jätevedenpuhdistamon sijoittaminen Hyväristönmäelle,
samoin kuin laitoksen toimintaa ohjaava ympäristölupa on ratkaistu jo aiemmin
mm. ympäristölupapäätöksen ja Hyväristönmäen osayleiskaavan hyväksymispäätöksen yhteydessä (29.8.2016, molemmista päätöksistä valitettu hallintooikeuteen). Asemakaavalla ei muuteta näiden päätösten pääperiaatteita.
Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaan asemakaavan tarkoituksena
on osoittaa tarpeelliset alueet eri tarkoituksia varten ja ohjata rakentamista ja
muuta maankäyttöä paikallisten olosuhteiden, kaupunki- ja maisemakuvan,
hyvän rakentamistavan, olemassa olevan rakennuskannan käytön edistämisen ja kaavan muun ohjaustavoitteen edellyttämällä tavalla (MRL 51 §). Hyväristönmäen asemakaavalla voidaan siis ohjata rakentamista ja muuta maankäyttöä siten, että jätevedenpuhdistamosta aiheutuvat kielteiset vaikutukset
olisivat mahdollisimman pieniä.
b) Hyväristönmäen asemakaava-alueella (laajuus noin 22,3 ha) ei sijaitse asuinrakennuksia eikä merkittäviä maatalouskäytössä olevia alueita. Alueen soveltuvuutta jätevedenpuhdistamolle on arvioitu jo aikaisemmin mm. riittäväksi todetun ympäristövaikutusten arvioinnin, osayleiskaavan ja ympäristöluvan kä-
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sittelyn yhteydessä. Ympäristölupaa ei olisi voitu myöntää, mikäli toiminta aiheuttaisi terveyshaittaa, kohtuutonta rasitusta ympäristölle tai ympäristön pilaantumista. Ympäristön pilaantuminen sisältää myös vahingon tai haitan
omaisuudelle taikka sen käytölle (YSL 5 § f kohta). Puhdistamotoiminnasta ei
selvitysten mukaan aiheudu sellaisia haitallisia vaikutuksia, jotka edellyttäisivät ryhtymään lunastus- tai korvaustoimiin puhdistamoalueen ulkopuolella.
Hyväristönmäen jätevedenpuhdistamolle laaditun hajumallinnuksen (Pöyry
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).
Hajupäästöistä ja niiden seurannasta määrätään ympäristöluvan ehdoissa.
Laaja huoli jätevedenpuhdistamon rakentamisen ja toiminnan aiheuttamista
mahdollisista viihtyisyys- ja imagohaitoista on kuitenkin tiedostettu ja otetaan
mahdollisuuksien mukaan huomioon suunnittelussa, mm. suojavyöhykkeiden
(ET-2-alueen istutettavien tontin osien) ja suojaviheralueiden suunnittelussa.
c) Uusi tieyhteys edellyttää tieoikeuden perustamista yksityistielain (358/1962)
mukaisessa yksityistietoimituksessa. Kulkuoikeus ratkaistaan tässä yksityistietoimituksessa, ja maa-aluetta ei ole tarpeen hankkia kaupungin omistukseen.
d) Merkitään tiedoksi. Lappeenrannan kaupunginvaltuusto päätti 8.12.2014 (§
116) Lappeenrannan jätevesien käsittely- ja purkupaikasta. Valtuusto päätti
hakea ympäristölupaa Hyväristönmäelle sijoitettavalle uudelle jätevedenpuhdistamolle, jonka purkuvesistönä on Rakkolanjoki. Näiden pohjalta käynnistettiin osayleiskaavan ja myöhemmin asemakaavan laatiminen. Hyväristönmäen
asemakaava osaltaan toteuttaa kaupunginvaltuuston päätöstä. Suunnitelmien
ja sijoituspaikan muuttaminen edellyttäisi uutta kaupunginvaltuuston päätöstä.

LAUSUNTO PYYDETTIIN MYÖS:


Hanhijärven osakaskunta



Haapajärven kyläyhdistys ry



Etelä-Karjalan Luonnonsuojelupiiri ry



Hanhijärvi–Karkkola ja Jokivarsi–Myllytie, järjestäytyneet yksityistiet
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MIELIPITEET:
1. Mielipide, 2 henkilöä (15.6.2017)
a) Likaviemärin tuloputken ja tien tulee kunnallistekniikkana olla kaupungin
omalla maalla. Se on Halkomäen alueella mahdollista. Mäen eteläreuna on
samalla korkeustasolla kuin linjauksessa mäen pohjois-koillispuolella ja
reitti olisi suorempi. Luontoarvoihin kuuluva puroalueemme tulee näin myös
turvatuksi.
b) Kiitokset hyvistä fosforikoearvoista ja katetusta hajunpoistosta.
Vastine:
a) Halkomäen alue sijaitsee Hyväristönmäen asemakaavan vahvistusalueen ulkopuolella, joten tien ja siirtoviemärin sijaintia ei ratkaista asemakaavassa.
Asemakaavaselostukseen on lisätty kartta, josta tien (luonnos 17.11.2016) ja
siirtoviemärin (luonnos 30.6.2017) tämänhetkiset linjaukset käyvät ilmi. Palaute on välitetty tiedoksi siirtoviemärin ja tieyhteyden suunnittelusta vastaaville tahoille, jotka mahdollisuuksien mukaan voivat tehdä linjauksiin pieniä tarkistuksia.
b) Merkitään tiedoksi.

2. Mielipide, 4 henkilöä (15.6.2017)
a) Olemme esittäneet osayleiskaavasta mielipiteitä ja muistutuksia sekä jättäneet kaavasta valituksen. Toistamme tässä mielipiteenämme sen, mitä
olemme asiassa jo aiemmin esittäneet, ja lisäämme siihen seuraavaa:
b) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa mainitaan, että puhdistamohankkeen toteuttaminen Hyväristönmäelle edellyttää kaava-alueen ulkopuolelle
toteutettavaa jätevedensiirtojärjestelmää ja tieyhteyttä. Hyväristönmäen jätevedenpuhdistamon rakentaminen on yksi kokonaisuus, joka sisältää varsinaisen puhdistamon lisäksi tieyhteydet ja jätevedensiirtojärjestelmät. Tällaisen kokonaisuuden suunnittelua arvioitaessa on samanaikaisesti tiedettävä tieyhteyksien ja siirtolinjojen osalta tarkat toteuttamissuunnitelmat,
kuuluvat ne sitten kaava-alueelle tai eivät. Mikäli näin ei ole, ei asemakaavaakaan voida objektiivisesti ja kokonaisvaltaisesti arvioida. Pelkästään palasien esittäminen estää päätöksentekijää muodostamasta kokonaiskuvaa
ja päättämään asiasta rationaalisesti.
c) Vastustamme Hyväristönmäelle sijoitettavaa jätevedenpuhdistamoa sekä
sitä varten laadittua asemakaavaa. Kukkuroinmäellä sijaitseva maakunnallinen jätekeskus on oikea sijoituspaikka myös jätevedenpuhdistamolle.
Vastine:
a) Merkitään tiedoksi.
b) Hyväristönmäen jätevedenpuhdistamoa on alusta asti pyritty suunnittelemaan
ja sen aiheuttamia vaikutuksia tarkastelemaan yhtenä kokonaisuutena. Esimerkiksi ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä tarkasteltiin puhdistamon
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lisäksi myös siirtoviemärin vaikutuksia ja purkuvesistöä. Uuden tieyhteyden ja
Toikansuolta rakennettavan siirtoviemärin alustava linjaus esitettiin Hyväristönmäen osayleiskaavan liitekartalla. Myös Hyväristönmäen asemakaavan selostuksessa kuvataan laitoksen vaatimat tie- ja viemärilinjaukset. Tien ja siirtoviemärin rakentaminen ei kuitenkaan edellytä asemakaavaa, joten niiden sisällyttäminen asemakaava-alueeseen ei olisi tarkoituksenmukaista. Kulkuoikeus ratkaistaan yksityistietoimituksessa, ja siirtoviemäriä varten haetaan sijoituslupaa sekä perustetaan käyttöoikeus. Asemakaavaselostukseen on täydennetty siirtoviemäriä ja tieyhteyttä koskevia tietoja niiden tarkennuttua sekä
tarkistettu näiden osalta myös vaikutusten arviointia.
c) Merkitään tiedoksi. Lappeenrannan kaupunginvaltuusto päätti 8.12.2014 (§
116) Lappeenrannan jätevesien käsittely- ja purkupaikasta. Valtuusto päätti
hakea ympäristölupaa Hyväristönmäelle sijoitettavalle uudelle jätevedenpuhdistamolle, jonka purkuvesistönä on Rakkolanjoki. Suunnitelmien ja sijoituspaikan muuttaminen edellyttäisi uutta kaupunginvaltuuston päätöstä.

3. Mielipide, 2 henkilöä (15.6.2017)
Hyväristönmäki ei sovellu jätevesien käsittelyalueeksi. Lappeenrannassa on huomattavasti parempia vaihtoehtoja kyseisen toiminnan järjestämiseksi. Perustelut
löytyvät ympäristölupavalituksestamme sekä yleiskaavavalituksestamme. Tulemme valittamaan asemakaavasta hallinto-oikeuteen.
Vastine:
Merkitään tiedoksi. Lappeenrannan kaupunginvaltuusto päätti 8.12.2014 (§ 116)
Lappeenrannan jätevesien käsittely- ja purkupaikasta. Valtuusto päätti hakea ympäristölupaa Hyväristönmäelle sijoitettavalle uudelle jätevedenpuhdistamolle,
jonka purkuvesistönä on Rakkolanjoki. Päätös perustui mm. riittäväksi todettyyn
YVA-menettelyyn. Suunnitelmien ja sijoituspaikan muuttaminen edellyttäisi uutta
kaupunginvaltuuston päätöstä.
Mielipiteen liitteenä ei ollut perusteluina käytettyjä valituksia tai niiden yhteenvetoa. Asemakaava, osayleiskaava, ympäristölupa ja valitusten käsittely hallintooikeudessa ovat erillisiä lainsäädäntöön perustuvia prosesseja. Asemakaavan
vastineissa on keskitytty Hyväristönmäen asemakaavassa ratkaistaviin asioihin.

4. Mielipide ”Kyläyhteisöt”, 47 nimeä (15.6.2017)
Hyväristönmäen luonnollinen käyttötarkoitus ei ole jätteiden käsittelykeskus.
Luonnonarvot ja vihreä kaupunkikuva, idyllinen maalaismaisema on suomalaisuuden sielu. Uhrataanko nämä poliittisten tarkoitusten vuoksi?
Virkamiesten papereissa alueen asukkaat ovat kakkosluokan kansalaisia.
Asemakaavaluonnoksessa on paljon puhetta mutta vain vähän asiaa.
Olemme jo parin vuoden ajan kertoneet virkamiehille mielipiteemme haitoista, joten ne ovat kaiketi tiedossa.
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Vastine:
Mielipide merkitään tiedoksi. Lappeenrannan kaupunginvaltuusto päätti
8.12.2014 (§ 116) Lappeenrannan jätevesien käsittely- ja purkupaikasta. Valtuusto päätti hakea ympäristölupaa Hyväristönmäelle sijoitettavalle uudelle jätevedenpuhdistamolle, jonka purkuvesistönä on Rakkolanjoki. Näiden pohjalta
käynnistettiin osayleiskaavan ja myöhemmin asemakaavan laatiminen. Hyväristönmäen asemakaava osaltaan toteuttaa kaupunginvaltuuston päätöstä. Suunnitelmien ja sijoituspaikan muuttaminen edellyttäisi uutta kaupunginvaltuuston päätöstä.
Kaakkois-Suomen ELY-keskus ei ole havainnut kaavaluonnoksessa huomautettavaa. Kaavan erilaiset vaikutukset on selostettu kaavaselostusmaisen yksityiskohtaisesti ja selkeästi ja ELY-keskuksen mielestä totuudenmukaisesti. Laaja
huoli jätevedenpuhdistamon rakentamisen ja toiminnan aiheuttamista mahdollisista viihtyisyys- ja imagohaitoista on kuitenkin tiedostettu ja otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon suunnittelussa, mm. suojavyöhykkeiden (ET-2-alueen istutettavien tontin osien) ja suojaviheralueiden suunnittelussa.

LIITE 2d
Pienennös kaavaluonnoksesta, jolla ennakkokuuleminen on suoritettu.

LIITE 2d
Pienennös kaavaluonnoksesta, jolla ennakkokuuleminen on suoritettu.

LIITE 2d
Pienennös kaavaluonnoksesta, jolla ennakkokuuleminen on suoritettu.
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1

JOHDANTO
Tämä luontoselvitys on tehty Lappeenrannan kaupungin Hyväristönmäen alueelle
osayleiskaavaa varten. Selvityksen tarkoituksena oli kartoittaa lähtötietojen ja maastokäyntien perusteella alueen luonnonympäristön yleispiirteet ja luontoarvoiltaan merkittävät kohteet sekä antaa ohjeita ja suosituksia niiden huomioon ottamisesta maankäytön
suunnittelussa. Selvityksen teki biologi FM Soile Turkulainen Pöyry Finland Oy:stä.
Raportin liitteenä (liite 2) on lepakkoselvitys (Kuitunen 2015).

2

SELVITYSALUEEN SIJAINTI JA YLEISPIIRTEET
Selvitysalue sijaitsee Etelä-Karjalan maakunnassa Lappeenrannan kaupunkikeskustan
eteläpuolella (kuva 1). Siihen kuuluu noin 68 hehtaarin alue Hyväristönmäen alueella ja
Rakkolanjoen varressa (kuva 2).
Yleispiirteiltään selvitysalue on metsäistä mäkimaastoa ja osittain peltoa. Rakkolanjoki
virtaa selvitysalueen itäosan kautta, ja siihen liittyy pohjoisesta Karijoen sivuhaara. Pohjoisreunalla selvitysalue rajoittuu Pahaojantiehen. Pahaojantieltä on tieyhteys selvitysalueen eteläosan kautta etelään sekä selvitysalueen pohjoisosan kautta Rakkolanjoen
varteen. Selvitysalueen eteläosan kautta kulkee kaksi vierekkäistä maakaasuputken linjaa ja tieura. Pohjoisosan kautta kulkee sähkölinja.

Kuvat 1 ja 2. Selvitysalueen sijainti ja rajaus.

3

MENETELMÄT

3.1

Lähtötiedot
Luontoselvityksen lähtötietoina käytettiin selvitysalueelle aikaisemmin tehtyjä luontoselvityksiä sekä ympäristöhallinnon OIVA-ympäristö- ja paikkatietopalvelun (OIVApalvelu 2015) ja Lappeenrannan kaupungin luontokohdetietoja. Lisäksi käytettävissä
olivat Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämän Eliölajit-rekisterin ja Kaakkois-Suomen
ELY-keskuksen uhanalaistiedot (19.3.2013) ja Luonnontieteellisen keskusmuseon petolintujen rengastustiedot (28.1.2013).
Selvitysalueen keskiosaa on tarkasteltu mahdollisena jätevedenpuhdistamon sijoituspaikkana YVA-menettelyissä vuosina 2006 (Suunnittelukeskus Oy 2006) ja 2014 (Pöyry
Finland Oy 2014a). Selvitysalueen ja Pahaojantien pohjoispuolinen alue sisältyi vuonna
2009 tehtyyn Lappeenrannan eteläosan osayleiskaavan luontoselvitykseen, jonka liitooravatiedot päivitettiin keväällä 2013 ja 2014 (Pöyry Finland Oy 2014b). Silloin kartoi-
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tettiin liito-oravia myös selvitysalueen pohjoisosassa. Selvitysalueen itäosa sisältyi
vuonna 2002 tehtyyn Viipurintien osayleiskaavan luontoselvitykseen (Maa ja Vesi Oy
2002) ja lounaisosa vuonna 2010 tehtyyn eteläisen osayleiskaavan täydennysalueiden
luontoselvitykseen (Kuitunen 2010). Lisäksi selvitysalueen eteläosan kautta kulkevaa
maakaasuputkea varten on tehty luontoselvitys (Enviro Oy 2010).
Lähtötietojen mukaan selvitysalueelle tai sen lähiympäristöön ei sijoitu Natura-alueita,
luonnonsuojelualueita tai valtakunnallisten luonnonsuojeluohjelmien kohteita. Rakkolanjoki laskee noin 10 kilometriä alempana Haapajärveen, joka sisältyy Natura 2000verkostoon lintudirektiivin perusteella (FI0411002, SPA, 221 ha). Aikaisemmissa luontoselvityksissä on tehty yksittäisiä liito-oravahavaintoja selvitysalueen pohjoisrajan tuntumasta Pahaojantien varresta.
3.2

Maastokartoitukset
Hyväristönmäen aikaisempien luontoselvitysten tietoja täydennettiin maastokartoituksilla keväällä ja kesällä 2015. Huhtikuussa (8.4. ja 10.4.) tehdyssä liito-oravaselvityksessä
koko alue kierrettiin läpi ja myöhemmin kesällä (17.6. ja 10.8.) tietoja tarkennettiin kasvillisuuden osalta muutamissa kohteissa. Alueelta pyrittiin löytämään ja rajamaan erityisesti seuraavat maankäytön suunnittelussa huomioon otettavat luontokohteet:
·
·
·
·
·
·
·

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

Liito-oravaselvityksessä etsittiin lajin elinpiirin osoittavia ulostepapanoita pesä- ja ruokailupuiksi soveltuvien kookkaiden kuusten ja haapojen alta ”Direktiivilajien huomioon
ottaminen suunnittelussa” -julkaisun menetelmien mukaisesti (Sierla ym. 2004). Lisäksi
kartoitettiin mahdolliset liito-oravien pesäpaikat ja arvioitiin liikkumisyhteyksiä. Luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeihin kuuluvista lepakoista tehtiin erillinen selvitys kesän
2015 aikana (liite 2) (Kuitunen 2015).
3.3

Raportointi
Selvitysalueen luonnonympäristön yleispiirteet on kuvattu luvussa 4. Luontoarvoiltaan
merkittäviksi arvioidut kohteet on esitelty luvussa 5. Kohdekuvausten yhteydessä on arvioitu kohteiden arvoa sekä annettu suosituksia niiden huomioimisesta maankäytön
suunnittelussa. Selvityksessä on pyritty noudattamaan luontoselvitysten laatimisesta annettua ohjeistusta (Söderman 2003).
Arvokkaiksi arvioitujen luontokohteiden valinnassa on kiinnitetty huomiota niiden
luonnontilaisuuteen, edustavuuteen ja luontotyypin uhanalaisuuteen sekä lajiston monimuotoisuuteen ja harvinaisen ja uhanalaisen lajiston esiintymiseen. Luonnonsuojelulaki, vesilaki- ja metsälakikohteiden osalta viralliset rajauspäätökset tekevät viranomaiset,
joten ne on raportissa mainittu lakien kriteerit mahdollisesti täyttävinä kohteina.
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4

LUONNONYMPÄRISTÖN YLEISPIIRTEET

4.1

Geologia, vesistöt ja pohjavesialueet
Selvitysalue sijoittuu I Salpausselän eteläpuoliseen maastoon, jota luonnehtivat kallioiset moreenimäet ja niiden väliset tasaiset savi- ja silttikerrostumat (kuva 3) (Geologian
tutkimuskeskus 2015). Hyväristönmäen korkein kohta selvitysalueen länsiosassa on noin
90 metriä merenpintaa ja 20–30 metriä ympäröiviä peltomaita ylempänä. Kallioperän
kivilajina on Lappeenrannan keskustan eteläpuolisia alueita vallitseva rapakivigraniitti
(Geologian tutkimuskeskus 2015). Kallio tulee näkyviin muutamina pienialaisina avokallioina Hyväristönmäen mäkialueella.

Kuva 3. Ote maaperäkartasta selvitysalueen kohdalta. Alueella on kallio- (punaiset alueet), moreeni- (keltaiset alueet) ja hiesu- ja savimaita (violetit ja siniset alueet).

Pääosa selvitysalueesta on Hounijoen vesistöalueeseen kuuluvalla Rakkolanjoen yläosan alueella (6.022) (OIVA-palvelu 2015). Rakkolanjoki virtaa selvitysalueen itäosan
kautta noin 1,1 kilometrin matkan ja siihen pohjoisesta laskeva Karijoki noin 200 metrin
matkan. Rakkolanjoen ekologinen tila on luokiteltu huonoksi (Suomen ympäristökeskus
2014). Jokea kuormittavat Lappeenrannan kaupungin jätevedenpuhdistamon jätevedet ja
hajakuormitus (Lappeenrannan kaupunki 2014). Sekä Rakkolanjoen että Haapajärven
tilaa on pyritty parantamaan kunnostustoimilla (Lappeenrannan Energia Oy 2013). Nykyinen puhdistettujen jätevesien purkupaikka on Toikansuolla Karijoen varrella, mutta
uutta puhdistamoa suunnitellaan Hyväristönmäelle (Lappeenrannan Energia Oy 2014a).
Rakkolanjoen tilan parantamiseksi siihen on alettu johtaa lisävettä Saimaan kanavasta
(Lappeenrannan Energia Oy 2014b). Lisäveden johtamista varten uoma on äskettäin
perattu selvitysalueen itäosasta Karijoen liittymiskohdasta alkaen yläjuoksulle päin.
Selvitysalueella ei ole luokiteltuja pohjavesialueita (OIVA-palvelu 2015).
4.2

Kasvillisuus
Selvitysalue sijoittuu eteläboreaaliselle kasvillisuusvyöhykkeelle Järvi-Suomen alueelle
(OIVA-palvelu 2015). Eliömaakuntana on Etelä-Savo ja maisemamaakuntana eteläisen
rantamaan kaakkoinen viljelyseutu (OIVA-palvelu 2015). Selvitysalueen pinta-alasta on
peltoa noin kolmasosa ja loput metsää. Alue oli pääpiirteissään samanlainen 1970-luvun
alussa, mutta eteläosaan on raivattu sen jälkeen uutta peltoa ja pieni osa Rakkolanjoen
varresta on metsitetty (kuva 4).
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Kuva 4. Ote vuoden 1970 kartasta selvitysalueen kohdalta. Maanmittauslaitoksen vanhat
kartat http://www.maanmittauslaitos.fi/aineistot-palvelut/verkkopalvelut/vanhat-painetut-kartat.

Selvitysalueen metsäalueiden pinta-alasta suuri osa on nuoria ja varttuvia kasvatusmetsiä ja taimikoita (kuvat 5 ja 6). Enimmäkseen ne ovat lehtipuuvaltaisia tai koivun, kuusen ja männyn sekapuustoa. Varttunutta kuusivaltaista sekametsää on pohjoisosassa Pahaojantien varressa sekä pienialaisesti Rakkolanjoen varressa. Vallitsevana kasvillisuustyyppinä metsäalueilla on tuore kangas, jonka lajistoon kuuluvat mm. mustikka, puolukka, maitohorsma, vadelma, sananjalka, kielo ja metsäkastikka. Kumpareiden lakialueella on paikoin kasvillisuudeltaan hieman karumpia kohtia ja juurella pieniä soistumia,
jotka eivät kuitenkaan kasvillisuudeltaan eroa ympäristöstään. Lehtomaista kangasta on
jokivarressa ja kuusikoissa.
Hyväristönmäen eteläpuolella pellon reunassa kulkevan maakaasuputken kohdalla kasvaa koivun ja pajun vesoja sekä rehevää heinä- ja ruohovaltaista niittykasvillisuutta kuten metsäkurjenpolvea, koiranputkea, maitohorsmaa, poimulehteä, ojakellukkaa, hiirenvirnaa ja sananjalkaa. Metsän reunassa on pienialaisesti kuivaa ketoreunusta, jossa kasvaa mm. huopakeltanoa. Maakaasuputken pohjoispuolella on Rakkolanjokeen rajoittuva
noin kahden hehtaarin laajuinen metsäarboretum, johon on istutettu puiden erikoismuotoja ja jalostettu niitä.

Kuvat 5 ja 6. Koivutaimikkoa Hyväristönmäellä kesällä 2013 ja järeä haapa nuoressa koivu-kuusimetsässä keväällä 2015.
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4.3

Eläimistö
Selvitysalueen eläimistössä on todennäköisesti metsä- ja peltolajistoa ja jokiympäristöjen lajistoa. Lounaasta selvitysalueelle ulottuvan noin 10 hehtaarin metsä- ja peltoalueen
luontoselvityksessä todettuja huomionarvoisia lintulajeja olivat pyy ja varpushaukka
(Kuitunen 2010). Muita metsälajeja olivat peippo, pajulintu, metsäkirvinen, punarinta,
räkätti-, punakylki- ja laulurastas, hippiäinen, rautiainen, kirjosieppo, tali- ja sinitiainen,
käpytikka ja sepelkyyhky. Pellonreunojen lajeja olivat pensas- ja hernekerttu, punavarpunen ja keltasirkku. Lintulajisto on todennäköisesti samantyyppistä myös Hyväristömäen alueella. Kesäkuussa 2015 havaittuja lajeja olivat edellä mainittujen kangasmetsälajien lisäksi mm. peukaloinen ja lehtokurppa. Rakkolanjoella havaittiin rantasipipoikue, telkkäpoikue, tavipoikue ja ruokaileva naurulokki. Lisäksi lepakkoselvityksen
maastokäynneillä kuultiin sekä itä- että lounaisosan pelloilla ruisrääkkä ja tarkemmin
määrittämättömässä paikassa eteläosassa kehrääjä (Karri Kuitunen, kirjallinen tiedonanto 21.10.2015). Lajeista pyy, ruisrääkkä ja kehrääjä kuuluvat lintudirektiivin liitteen I
lajeihin. Rantasipi ja punavarpunen on arvioitu silmälläpidettäviksi (NT) (Rassi ym.
2010).
Keväällä 2015 tehdyssä liito-oravaselvityksessä todettiin luontodirektiivin liitteen IV(a)
lajeihin kuuluvan uhanalaisen (VU) liito-oravan elinpiirit Rakkonlanjoen varressa ja
Hyväristönmäellä. Lisäksi selvitysalueen kautta kulkee papanahavaintojen perusteella
liito-oravien liikkumisreittejä. Aikaisemmin liito-oravasta on tehty havaintoja Saviahon
pellon ympäristössä selvitysalueen pohjoispuolelta (Pöyry Finland Oy 2014b). Lisäksi
selvitysalueen eteläpuolelta Hernemäen rinteestä on papanahavaintoja (Kuitunen 2010).
Liito-oravalle parhaiten soveltuvaa elinpiiriä ovat varttuneet kuusivaltaiset sekametsät,
joissa lajin oleskelun paljastavat pesä- ja ruokailupuiden alta löytyvät ulostepapanat
(Sierla ym. 2004). Liito-oravat ovat paikkauskollisia eläimiä, jotka elävät koko aikuisikänsä samalla alueella. Naaraiden elinpiiri on keskimäärin noin 8 ha ja urosten
noin 60 ha. Liito-oravan pesä on tavallisesti kolopuussa tai vanhassa oravan pesässä,
mutta voi olla myös rakennuksessa tai linnunpöntössä.
Lepakkoselvityksessä (liite 2) tehtiin kolmella kartoituskierroksella yhteensä 109 lepakkohavaintoa vähintään 2−3 lajista (pohjanlepakko, vesisiippa, todennäköisesti isoviiksitai viiksisiippa). Havaintojen perusteella Rakkolanjoki on lepakoille tärkeä ruokailualue
(II luokan lepakkoalue), ja joella on todennäköisesti merkitystä myös lepakoiden siirtymäreittinä. Lisäksi alueelta rajattiin kaksi muuta lepakoiden käyttämää aluetta (III luokan lepakkoalue). Varmoja lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoja ei havaittu,
mutta alueella on kolopuita ja pönttöjä, jotka saattavat soveltua lepakoille ainakin levähdyspaikoiksi. Lepakot ovat liito-oravan tavoin luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeja.
Rakkolanjoen pohjaeläinyhteisö on kärsinyt orgaanisesta kuormituksesta, mutta tilan
arvioidaan parantuvan uuden puhdistamon myötä (Pöyry Finland Oy 2014a). Venäjän
puoleisella Rakkolanjoen alaosalla on luontaisesti lisääntyvä meritaimen- ja lohikanta,
ja myös Suomen puolella on kunnostettu Haapajärven alapuolisiin koskiin lohikaloille
sopivia lisääntymis- ja poikastuotantoalueita (Pöyry Finland Oy 2014a). Joki saattaa
ainakin tulevaisuudessa soveltua elinympäristöksi myös luontodirektiivin liitteen IV(a)
lajeihin kuuluville saukolle ja kirjojokikorennolle.

Lappeenrannan kaupunki: Hyväristönmäen osayleiskaavan luontoselvitys

16X271679
6

5

LUONTOARVOILTAAN MERKITTÄVÄT KOHTEET
Kohteiden rajaukset on esitetty liitteessä 1.
1. Rakkolanjoki
Rakkolanjoki virtaa selvitysalueen kohdalla 2–3 metriä leveänä mutkittelevana jokena
noin kilometrin matkan. Enimmäkseen uoma on savi- ja mutapohjainen ja siellä täällä
näkyy kiviä. Eteläosassa on noin 200 metrin mittainen kivikkoinen virtaosuus, jonka
kohdalla joen ylittää tie. Uoman perkauksista peräisin olevia kivi- ja maakasoja erottuu
muutamissa kohdissa joen reunoilla. Osana joen viimeaikaisia kunnostustöitä uoman
reunoilta on raivattu pois pensaita ja pieniä lehtipuita.
Selvitysalueen itäosassa Rakkolanjokea reunustavat pellot ja eteläpuolen nuori kasvatusmetsä. Hyväristönmäen kohdalla etelään kääntyvän joenmutkan jälkeen on noin puolen kilometrin mittainen metsäinen osuus, jonka kohdalla on joen reunapuustossa varttuneita ja nuorempia kuusia ja koivuja sekä haapoja, harmaaleppää ja tuomea (kuva 7).
Lahopuuna on harvakseltaan lehtipuupökkelöitä, riukukuusia ja muutamia majavan kaatamia haapoja. Eteläosassa arboretumin kohdalla on joen molemmin puolin nuorempaa
puustoa, mutta alempana koskiosuuden kohdalla kasvaa taas järeähköjä kuusia, mäntyä,
harmaaleppää, tuomia ja haapoja.
Joen reunojen rehevään kasvillisuuteen kuuluvat mm. mesiangervo, hiirenporras, karhunputki, ojakellukka, nokkonen, korpikaisla ja kastikat. Tulvatasanteilla erottui alkukesällä myös mm. suokelttoa ja huopaohdaketta. Loppukesällä joenvarret olivat lähes
yhtenäisten jättipalsamikasvustojen vallassa (kuva 8). Sinne on levinnyt myös rikkapalsamia, raunioyrttejä, maahumalaa ja karhunköynnöstä. Jätti- ja rikkapalsami ja karhunköynnökset kuuluvat Suomessa haitallisin vieraslajeihin (Maa- ja metsätalousministeriö
2012). Vesikasveista tavataan melko runsaasti palpakkoa (todennäköisesti rantapalpakko).
Rakkolanjoen reunametsiin sijoittuu ainakin yksi liito-oravaesiintymä (kohteet 2 ja 4) ja
jokivarsipuusto toimii todennäköisenä liito-oravien liikkumisyhteytenä. Lepakkoselvityksessä (liite 2) joen alueella havaittiin ruokailevina 2−3 lepakkolajia (pohjanlepakko,
vesisiippa ja todennäköisesti isoviiksi- tai viiksisiippa).
Arvo: Rakkolanjoki rantametsineen on muu huomionarvoinen luontokohde huolimatta siitä, että
sen luonnontila on muuttunut mm. ruoppausten ja jätevesien takia. Rantametsiin sijoittuu liitooravaesiintymiä, ja yhtenäisenä jatkuva jokivarsipuusto muodostaa liito-oraville sopivan liikkumisyhteyden. Lepakkoselvityksen (liite 2) mukaan jokiympäristö on lepakoiden ruokailualuetta (II
luokan lepakkoalue). Veden laadun parantuminen tulevaisuudessa on todennäköisesti hyväksi
jokialueen luontoarvoille.
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, mutta voi
olla mahdotonta.
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Kuvat 7 ja 8. Rakkolanjoki alkukesällä ja jokivarren jättipalsamikasvustoja loppukesällä.

2. Rakkolanjoen keskiosan liito-oravaesiintymä
Rakkolanjoen varteen sijoittui keväällä 2015 asuttu liito-oravaesiintymä, jonka ydinalueet olivat luoteisosassa joenvarsimetsässä ja koillisosassa joenrantapellon reunassa. Papanoita löytyi myös niiden välialueelta jokivarresta ja mäkialueelta, joten alue rajattiin
yhdeksi esiintymäksi, jonka laajuus on noin 4 hehtaaria. Mahdollista on, että siellä kuitenkin on kaksi erillistä esiintymää ja niiden välinen kulkuyhteys.
Esiintymäksi rajatun alueen luoteisosassa kasvaa joen länsipuolella kaksi järeää kolohaapaa, joiden molempien alla oli sekä liito-oravan talvi- että kesäpapanoita. Lisäksi
papanoita löytyi niiden lähellä kasvavien järeähköjen kuusten alta. Ylempänä taimikkorinteessä papanoita oli kahden järeän haavan ja tilarajalla kasvavien isojen raitojen alla.
Etelään päin jokirannan metsä on hoidetumpaa kuusikkoa ja papanoita oli harvakseltaan
sekä kuusten että muutamien koivujen juurella. Taimikon reunassa on ruokailupuustoksi
sopivaa harmaaleppää.
Esiintymärajauksen eteläosassa papanahavaintoja oli enemmän joen itäpuolen kuusikossa, jossa kasvaa myös haapoja (kuva 9). Koloja ei havaittu. Aivan eteläosassa on rajattu
mukaan arboretumin alueella kasvava kuusi, jossa on liito-oravalle soveltuva linnunpönttö ja juurella papanoita. Arboretumin pohjoispuolen talousmetsäkuusikossa oli vain
yksittäisiä papanoita muutamien puiden alla.
Esiintymäksi rajatun alueen koillisosassa on varttuvaa, osittain äskettäin harvennettua
kuusimetsää, jossa kasvaa myös haapoja. Kuusissa on neljä liito-oravan pesäpaikaksi
sopivaa pönttöä, joista lähellä pellonkulmaa puron varressa sijaitsevan alla oli eniten
papanoita. Muut papanapuut olivat pellon reunan ja kuusikon haapoja ja muutamia kuusia. Liito-oravat olivat liikkuneet myös eteläreunalla maakaasuputken reunan metsikkökaistaleessa, jossa kasvaa haapoja, harmaaleppiä ja raitoja.
Esiintymältä on metsäinen kulkuyhteys pohjoiseen. Länteen päin todennäköisin yhteys
on pitkin pellon ja maakaasuputken reunan puustokaistaletta, sillä mäkialueen keskiosan
puusto on nuorta. Reunapuusto on tiheää nuorta kuusta ja lehtipuustoa, ja siitä löytyi
vähän papanoita yhden nuoren haavan ja kahden raidan alta.
Arvo: Rakkolanjoen rantametsässä oli luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeihin kuuluvan uhanalaisen liito-oravan esiintymä vuonna 2015. Todennäköisiä pesäpaikkoja ovat luoteisosan kolohaavat ja 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.
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Kuvat 9 ja 10. Rakkolanjoen liito-oravaesiintymän joenrantametsää länsiosassa ja liitooravapuita ja norouoma koillisosassa.

3. Itäosan lampare ja uoma
Selvitysalueen itäosassa on kosteaan notkelmaan ilmeisesti joskus kaivamalla tehty
lampare. Siihen laskee ojauoma maakaasuputkien ja tien eteläpuolelta. Lampareen ja
pellon välissä uoma on noin 50 metrin matkalla hiekkapohjainen, ja sen reunoilla kasvaa rentukkaa, mesiangervoa, ojakellukkaa, nokkosta ja hiirenporrasta (kuva 10). Todennäköisesti uomakin on kaivettu, koska se on suoraviivainen. Se on kuitenkin luonnontilaistunut ja muistuttaa noroa. Uoman reunoilla on liito-oravapuita (kohde 2). Uoman ympäristössä on rehevää tuoreen lehdon kasvillisuutta: karhunputkea, metsäkurjenpolvea, mesiangervoa, huopaohdaketta, sormisaraa ja syyläjuurta. Kosteammassa
alaosassa kasvillisuus on mesiangervovaltaista ja joukossa on mm. korpikaislaa, suokelttoa ja kastikoita.
Arvo: Lampare ja uoma eivät ole luonnontilaisia, niin että täyttäisivät vesilain (2:11§) suojeltujen
vesiluontotyyppien kriteerit. Uoman ympäristöä voidaan mahdollisesti pitää metsälain (10§) kohteisiin kuuluvana noron lähiympäristönä tai rehevänä lehtolaikkuna. Pienvesikohde lisää vähemmän luonnontilaisenakin alueen luonnon monimuotoisuutta.
Maankäyttösuositus: Kohde on suositeltavaa ottaa huomioon maankäytön suunnittelussa, niin
että sen ominaispiirteet säilyvät.

4. Rakkolanjoen eteläosan liito-oravaesiintymä
Selvitysalueen eteläosaan tien molemmin puolin sijaitsevan Rakkolanjoen koskiosuuden
reunametsiköistä löytyi huhtikuussa 2015 pieniä määriä liito-oravan papanoita noin
kymmenen kuusen ja yhden männyn alta. Toukokuun tarkistuskäynnillä alueelta löytyi
kaksi liito-oravalle sopivaa pönttöä. Hieman selvitysalueen eteläpuolella kasvaa järeä
haapa, jonka alla oli yksittäisiä papanoita. Metsiköt rajoittuvat peltoihin ja niiden pintaala on vajaa hehtaari, joten yksinään alue on liito-oravan elinpiiriksi liian pieni. Se saattaa liittyä Rakkolanjoen yläosan esiintymään (kohde 2), vaikka välissä onkin noin 200
metrin matkalla vain nuorta puustoa kapeana kaistaleena joen reunoilla. Liito-oravalle
sopivaa metsää on myös etelämpänä Rakkolanjoen varressa, mutta siihenkin suuntaan
puustoyhteys on katkonainen.
Arvo: Jokivarsimetsässä oli vähän luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeihin kuuluvan uhanalaisen
liito-oravan papanoita ja kaksi mahdollista pesäpönttöä keväällä 2015. Sen kautta kulkee liitooravien liikkumisyhteys tai se on osa pohjoispuolista esiintymää.
Maankäyttösuositus: Alueella olevien liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulain (49 §) perusteella kielletty. Liito-oravien kulkuyhteydet pohjoiseen ja etelään tulee ottaa maankäytön suunnittelussa huomioon.
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5. Hyväristönmäen liito-oravaesiintymä
Hyväristönmäen lakialueen itäpuolella oli keväällä 2015 asuttu liito-oravaesiintymä
noin 1,4 hehtaarin alueella. Eteläosassa on matalan kallionreunan ympäristössä varttuvaa kuusivaltaista puustoa, jossa on kuusten lisäksi koivuja, haapoja, harmaaleppää ja
raitoja. Alueelta löytyi papanoita noin kymmen puun alta. Yksi puista on järeä haapa,
mutta todennäköisempi pesäpaikka on kuusessa oleva pönttö. Esiintymärajauksen pohjoisosassa Pahaojantien varressa on äskettäin harvennettua varttuvaa kuusikkoa, jossa
on muutamia haapoja. Myös tällä alueella on liito-oravan pesäpaikaksi sopiva pönttö,
jonka alla oli liito-oravan kesä- ja talvipapanoita (kuvat 11–12). Esiintymän keskiosassa
kasvaa nuorta koivikkoa, jossa on liito-oravalle ruokailupuiksi sopivia nuoria haapoja ja
harmaaleppiä. Alueelta on nuorten metsien kautta yhteys koilliseen ja lounaaseen päin
ja pellonreunametsän kautta kaakkoon. Pohjoispuolella on taimikkoalue, joka rajoittaa
liikkumista.
Arvo: Alueella oli luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeihin kuuluvan uhanalaisen liito-oravan esiintymä vuonna 2015. 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.

Kuvat 11 ja 12. Liito-oravan pönttö Hyväristönmäellä ja papanoita Korkiamäellä.

6. Hyväristönmäen kallio
Hyväristönmäen länsiosassa on noin hehtaarin laajuinen mäenlakikallio, johon liittyy
noin viisi metriä korkea lounaisrinteen jyrkänne. Kalliolla kasvaa harvakseltaan mäntyjä
ja kuusia ja katajaa. Kallion avoimin osa on poronjäkäläistä silokalliota, jossa kasvaa lisäksi mansikkaa, orvontädykettä ja vähän isomaksaruohoa. Varjoisassa jyrkänteessä
kasvaa runsaasti kieloa. Kallion laen kautta kulkee polku-ura. Sen kohdalta tehtiin lepakkoselvityksessä (liite 2) pohjalepakkohavaintoja, niin että alue arvioitiin muuksi lepakkoalueeksi (III luokka).
Arvo: Kallio on avoimelta osaltaan mahdollinen metsälain (10 §) erityisen tärkeisiin elinympäristöihin kuuluva kallio. Se on paikallisesti huomionarvoinen, mutta luontoarvot eivät ole kovin
merkittävät.
Maankäyttösuositus: Kohde on suositeltavaa ottaa huomioon maankäytön suunnittelussa, niin
että sen ominaispiirteet säilyvät.

7. Saviahon liito-oravaesiintymä ja liito-oravahavainnot
Selvitysalueen pohjoisosassa on Pahaojantien molemmin puolin varttunutta kuusikkoa,
jossa kasvaa seassa jonkin verran koivua ja haapoja (kuva 13). Tien eteläpuolella on
myös nuorempaa sekametsää ja taimikkoalue. Tien pohjoispuolella on noin 15 haavan
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ryhmä, josta löytyi keväällä 2015 vähän papanoita kolmen puun alta. Haaparyhmän
nuoressa kuusessa oli risupesä, mutta ei ole varmuutta, onko se liito-oravalle sopiva pesäpaikka. Lisäksi pohjoispuolen metsäkuvion reunoilla oli vanhoja papanoita muutamien kuusten alla. Tien eteläpuolelta papanoita löytyi niukasti kahden kuusen ja yhden
haavan alta sekä yhden kuusen alta Karijoen reunakuusikosta. Tien pohjoispuolella havaittiin vähän liito-oravan papanoita myös vuosina 2009 ja 2014 (Pöyry Finland Oy
2014b). Noin 300 metrin päässä selvitysalueelta pohjoiseen Saviahon pellon pohjoispuolella oli asuttu liito-oravaesiintymä vuosina 2009 ja 2015. Papanahavainnot liittyvät
todennäköisesti liito-oravien liikkumiseen sen ja eteläisten esiintymien (kohteet 2 ja 5)
välillä.
Arvo: Pahaojantien eteläpuolella havaittiin luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeihin kuuluvan uhanalaisen liito-oravan papanoita vähän kolmen puun alla keväällä 2015. Keväällä 2014 papanoita
ei havaittu. Heti tien pohjoispuolella havaittiin vähän papanoita vuosina 2009, 2014 ja 2015. Papanahavainnot ovat olleet niukkoja, joten aluetta ei rajattu liito-oravaesiintymänä, vaan se on todennäköinen liito-oravien liikkumisreitti. Se saattaa soveltua myös elinpiiriksi.
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.

Kuvat 13 ja 14. Varttunutta kuusimetsää Pahaojantien pohjoispuolella ja kuusten erikoismuotoja ja visakoivuja metsäarboretumin alueella.

8. Sähkölinjan haavikko
Hyväristönmäen koillisosassa on sähkölinjan eteläpuolella pieni haapametsikkö, jossa
kasvaa yli 20 järeää haapaa. Muu puusto on nuoria kuusia, koivuja ja haapoja. Alueella
ei havaittu keväällä 2015 merkkejä liito-oravista. Kolopuita on ainakin yksi, ja siinä oli
käpytikan pesä. Metsikkö sijoittuu liito-oravien todennäköiselle liikkumisyhteydelle
Rakkolanjoen ja Saviahon välillä (kohteet 2 ja 7).
Arvo: Metsikkö sijoittuu luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeihin kuuluvan uhanalaisen liito-oravan
mahdolliselle liikkumisreitille ja voi olla tai voi tulla osaksi liito-oravaesiintymää. Järeillä haavoilla
voi olla arvoa myös mm. kolopesijöille ja hyönteisille.
Maankäyttösuositus: Haaparyhmän 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.

9. Korkiamäen liito-oravaesiintymä
Korkiamäen itäosassa välittömästi selvitysalueen länsipuolella oli asuttu liitooravaesiintymä keväällä 2015. Se sijoittui tienvarren varttuneeseen kuusikkoon sekä
pieneen sekapuustoiseen metsikköön sen pohjoispuolelle. Välialueella on nuorta lehti-
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puustoista metsää, jossa on liito-oraville sopivaa ruokailupuustoa. Liito-oravan talvi- ja
kesäpapanoita löytyi paikoin runsaasti molemmilta alueilta (kuva 12). Varttuneessa
kuusikossa on ainakin neljä liito-oraville sopivaa pesäpönttöä. Yhteydet selvitysalueella
sijaitseviin esiintymiin (kohteet 2 ja 5) voivat kulkea nuoren lehtipuustoisen metsän
kautta tien ja sähkölinjan ympäristöissä.
Arvo: Alueella oli luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeihin kuuluvan uhanalaisen liito-oravan esiintymä keväällä 2015.
Maankäyttösuositus: Alueella olevien liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulain (49 §) perusteella kielletty. Esiintymä sijoittuu selvitysalueen ulkopuolelle, mutta se tulee ottaa huomioon selvitysalueen maankäytön suunnittelussa, niin että liikkumisyhteydet säilyvät.

10. Rakkolanjoen metsäarboretum
Hyväristönmäen kaakkoisosassa on peltoon ja Rakkolanjokeen rajoittuva noin 2 hehtaarin alue, johon on istutettu havu- ja lehtipuiden erikoismuotoja ja jalostettu niitä (kuva
14). Maa-alueen omistajalta saatujen tietojen mukaan alueella on yli 800 erikoismuotoa
ja puuta (Pekka Rantanen 9.3.2015). Joukossa on ainakin mäntyjä, kuusia (eri lajeja),
lehtikuusia, pihtoja, hemlokkeja, tuijia, tervaleppiä, haapoja ja poppeleita, koivuja, jalavia, pihlajia, tervaleppiä, saarnia, tammia ja pajuja. Rakkolanjoen varren entiselle niitylle on lisäksi istutettu visakoivuja ja puuerikoisuuksia, kuten eri kantoja olevia surukuusia ja kultakuusia. Kaikki alueen puut ovat nuoria. Jalostamisessa on käytetty varttamistekniikka, joka on etenkin havuvartteiden osalta erityinen. Arboretumin alueelle sijoittuu varastorakennuksia ja muutamia linnunpönttöjä, joista yhden alla oli keväällä 2015
liito-oravan papanoita (kts. kohde 2).
Arboretumin keskiosassa erottuu noin 100 metrin mittainen noro, johon liittyy pohjoispuolen taimikosta ojauomia ja joka eteläosassa loppuu pellon reunaan. Ojan ylittää tieura ja pohjoisosassa on vedenottoa varten tehty rakennelma. Noron luonnontilaisimmat
osat ovat tieuran molemmin puolin, jossa se virtaa osin kivikossa piilopurona. muutamissa kohdissa noron varrella kasvaa korpikaislaa ja ojakellukkaa.
Arvo: Arboretum on muu huomionarvoinen kohde, jolla ei kuitenkaan luonnonvaraisen luonnon
kannalta ole erityistä arvoa liito-oravan pönttöä lukuun ottamatta. Noro ei ole luonnontilainen,
niin että sitä voitaisiin pitää vesilain (2:11§) suojeltuna vesiluontotyyppinä. Maanomistajan mukaan noro on rajattu metsälain (10 §) erityisen tärkeänä elinympäristönä.
Maankäyttösuositus: Arboretumin alue on suositeltavaa ottaa maankäytön suunnittelussa
huomioon.

6

EKOLOGISET YHTEYDET
Hyväristönmäen pohjoispuolelle on osoitettu maakuntakaavassa viheryhteystarve/ekologinen käytävä -merkintä, joka ulottuu luoteesta valtatien 6 varresta Hämmänauteensuon Natura-alueen tienoille kaakossa (Etelä-Karjalan liito 2011). Maakuntakaavan merkinnällä on osoitettu virkistysalue- tai ekologiseen verkostoon liittyviä
olemassa olevia tai tavoitteellisia valtakunnallisia, maakunnallisia ja seudullisia yhteystarpeita. Sitä koskee seuraava suunnittelumääräys: Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on huolehdittava ulkoilu- ja retkeilypolkujen jatkuvuudesta virkistys-, luonto-,
matkailu- ja palvelualueiden välillä sekä otettava huomioon lähialueen kansallispuistoihin liittyvät yhteydet sekä se, että yhteystarpeiden merkitys eläinlajien liikkumisalueena ei heikenny. Viheryhteyksiin liittyvissä yksityiskohtaisemmissa suunnitelmissa tulee
ottaa huomioon alueen maisema-arvot, arvokkaiden luontokohteiden säilyminen ja lajiston liikkumismahdollisuudet myös liikenneväylien suhteen. Kaavaselostuksen mukaan
merkintää on käytetty Lappeenrannassa valtatien 6 kohdalla virkistysreittien epäjatku-
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vuuskohdissa. Virkistysreitit voivat joissakin tapauksissa toimia myös eläinten kulkureitteinä, mutta maakunnallisesti merkittävän ekologinen yhteyden tulisi olla leveä yhteys laajojen luonnonmaantieteellisten kokonaisuuksien välillä (Väre & Rekola 2007).
Karttatarkastelun perusteella Hyväristönmäki sijoittuu metsäiselle mäkialueelle, jonka
länsipuolella ovat Hanhijärven pellot ja itäpuolella Kalliokosken pellot. Lajien liikkumisen kannalta ekologisen yhteyden paras paikka olisikin Hyväristönmäen kohdalla. Yhteys ei välttämättä ole maakunnallisesti merkittävä, sillä pohjoisessa tulee vastaan rakennettu kaupunkialue. Se voi kuitenkin toimia paikallisesti merkittävänä ekologisena
yhteytenä ainakin joillekin lajeille. Esimerkiksi kaupunkikeskustan eteläosan Hyrymäen, Villumäen ja Lakiakallion liito-oraville se on mahdollinen yhteys laajemmille metsäalueille etelässä. Paikallisen tason ekologinen yhteys on yhtenäinen vaihtelevan levyinen metsävyöhyke tai vastaava elinympäristöjen ketju, jonka kautta lajit voivat siirtyä alueelta toiselle (Väre & Rekola 2007).
7

JOHTOPÄÄTÖKSET
Selvitysalueella ja sen lähiympäristössä on melko monipuolisesti luontoarvoja, vaikka
se on suhteellisen pienialainen ja suuri osa pinta-alasta on nuoria metsiä ja osa peltoa.
Keväällä 2015 tehdyn liito-oravaselvityksen perusteella alueella on merkitystä etenkin
liito-oravien elinpiirinä. Osittain tämä johtuu siitä, että alueelle on ripustettu liitooraville sopivia pesäpönttöjä lajin elinympäristöiksi sopiviin metsiköihin. Alueella kasvaa myös runsaasti haapoja, joiden joukossa on liito-oravalle pesäpuiksi sopivia kolopuita ja ruokailupuita. Esiintyminä rajatut elinpiirien ydinalueet sijoittuvat Rakkolanjoen varteen, Hyväristönmäelle ja selvitysalueen läheisyyteen Korkiamäelle ja Saviaholle.
Lisäksi alueen kautta kulkee papanahavaintojen perusteella liito-oravien liikkumisreittejä. Liito-orava tulee ottaa kaavassa huomioon ympäristöministeriön ohjeen ”Liitooravan huomioon ottaminen kaavoituksessa” (9.11.2005) mukaisesti, jotta vältetään sen
lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen. Liito-oravan pesäpuita ja mahdollisia pesäpuita sekä niiden läheisiä puita ei saa kaataa ja esiintyminä rajatut
alueet tulisi säilyttää yhtenäisinä, niin ettei niitä voimakkaasti muuteta esimerkiksi rakentamisella. Esiintymiä ympäröivillä laajemmilla metsäalueilla tulee huomioida liitooravien kannalta tarpeellisten liikkumisyhteyksien säilyminen.
Rakkolanjokea voidaan pitää myös muuten huomionarvoisen luontokohteena, vaikka
sen luonnontila onkin muuttunut. Jätevesikuormituksen väheneminen parantanee Rakkolanjoen ekologista tilaa ja luontoarvoja tulevaisuudessa. Rakkolanjoki laskee noin 10
kilometriä alempana Haapajärveen, joka sisältyy Natura 2000-verkostoon lintudirektiivin perusteella (FI0411002, SPA, 221 ha). Jäteveden puhdistamon sijoittamisella Hyväristönmäelle ei hanketta varten tehdyn ympäristövaikutusten arvioinnin mukaan ole
merkittävää heikentävää vaikutusta Haapajärven Natura-alueeseen (Pöyry Finland Oy
2014a). Muita huomionarvoisia luontokohteita alueella ovat Hyväristönmäen kallio ja
itäosan pieni noro- ja lamparekohde. Alueelle sijoittuu myös metsäarboretum, johon on
istutettu havu- ja lehtipuiden erikoismuotoja. Lepakkoselvityksen (liite 2) mukaan Rakkolanjoki on lepakoille tärkeä ruokailualue (II luokan lepakkoalue) ja lisäksi alueella on
kaksi muuta lepakoiden käyttämää aluetta (III luokan lepakkoalue). Tärkeä ruokailualue
on suositeltavaa ottaa huomioon maankäytön suunnittelussa.

8
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Liite 2

Tiivistelmä
T:mi Ympäristötutkimus Karri Kuitunen selvitti Lappeenrannan kaupungin toimeksiannosta lepakoiden esiintymistä kolmella detektorikartoituksella Lappeenrannan Hyväristönmäessä 19.−20.6.,
20.−21.7. ja 14.−15.8. 2015.
Selvityksessä ei havaittu uhanalaisia lepakkolajeja eikä erityisen hyvin niiden elinympäristöksi soveltuvia alueita. Lepakkokartoituksessa tehtiin 76 havaintopaikalla yhteensä 109 lepakkohavaintoa vähintään 2−3 lajista (pohjanlepakko, vesisiippa, todennäköinen isoviiksisiippa/viiksisiippa). Selvityksessä ei havaittu lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoja, vaikka sellaisia saattaa kuitenkin olla
esim. kolopuissa. Selvitysalueella ei ole tiedossa lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikoiksi soveltuvia luolia, bunkkereita tai vanhoja taloja. Rakkolanjoen varsi on Suomen lepakkotieteellisen yhdistyksen ohjeessa tarkoitettu tärkeä saalistusalue (luokan II lepakkoalue), jonka huomioiminen maankäytön suunnittelussa on suositeltavaa. Lisäksi havaittiin kaksi muuta huomionarvoista lepakkoaluetta (luokka III).
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Liite 2

1. Aineisto ja menetelmät
1.1. Selvitysalueen yleiskuvaus
Selvitysalue sijaitsee noin neljä kilometriä Lappeenrannan kaupungin eteläpuolella pienten peltojen
kirjomalla kuusimetsävaltaisella alueella. Alue rajautuu luoteessa Pahaojantiehen, koillisessa peltoon,
kaakossa maakaasulinjaan sekä etelässä peltoihin ja metsäalueeseen (kuva 1). Yhtenäisempiä hakkuilta säästyneitä metsiä on lähinnä Hyväristönmäen ympäristössä sekä alueen itä- ja kaakkoisosassa.
Selvitysalueen eteläosassa on nuorta koivikkoa, jossa on muutamia ajouria. Sähkölinja ulottuu alueen
läpi noin koillisen ja lounaan suuntaisena. Hyväristönmäen eteläpuolella on suunnilleen luoteen ja
kaakon suuntainen hiekkatie. Rakkolanjoki virtaa alueen itäosan halki.
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Kuva 1. Lepakkoselvityksen mustalla katkoviivalla merkitty alue Lappeenrannan Hyväristönmäessä
vuonna 2015. Selvityksessä käytetty kulkureitti (6,8 km) on merkitty punaisella katkoviivalla. © MML
2015.

1.2. Selvitysmenetelmät
Kartoituksen tarkoituksena oli lepakkolajiston, lepakkoaktiivisuuden ja tärkeimpien elinympäristöjen
selvittäminen. Lepakkokohteiden merkityksen arvioinnin perusteena käytettiin Suomen lepakkotieteellisen yhdistyksen (2012) ohjetta. Lepakkolajistoa ja lepakkoaktiivisuutta havaintojen lukumäärän
perusteella arvioituna selvitettiin noin 6,8 kilometrin pituisella kuuntelureitillä kesä-, heinä- ja elo3
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kuussa vuonna 2015 (kuva 1). Pääosa reitistä kuljettiin läpi jalan ja osa tieosuuksista polkupyörällä.
Ensimmäinen kartoituskierros tehtiin 19.−20.6. klo 23.40−2.40, toinen 20.−21.7. klo 23.55−3.15 ja
kolmas 14.−15.8. klo 23.19−2.05. Kartoitukset tehtiin tyynessä/heikkotuulisessa ja pääasiassa sateettomassa säässä. Lämpötila kartoitusta aloitettaessa oli 19.6. +15 °C, 20.7. +12 °C ja 14.8. +9 °C. Lepakoita havainnoitiin ensimmäisellä kierroksella Echometer EM3+ -merkkisellä tallentavalla detektorilla. Toisella ja kolmannella kierroksella käytettiin Pettersson D1000X -merkkistä tallentavaa detektoria. Kartoitusreitillä kuljettaessa detektorilla havainnoitiin jatkuvasti ja haarukoitiin heterodynemenetelmällä pääasiassa taajuusalueella 20−50 kHz. Echometer EM3+ -laitteella havainnoitaessa
käytettiin myös full spectrum -toimintoa.

Kuva 2. Esimerkit pohjanlepakon (yläkuva) ja vesisiipan kaikuluotausäänistä Lappeenrannan Hyväristönmäen selvitysalueella 21.7.2015 Audacity-ohjelmalla esitettynä. Pystyakseli kuvaa taajuutta
kilohertseinä (kHz) ja vaaka-akseli aikaa sekunteina. Pettersson D1000X -detektorilla tallennettujen
äänien välit on tiivistetty, jotta useampia pulsseja näkyisi samassa kuvassa.
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Lepakkohavainnoksi tulkittiin ohilento (äänen ilmestymisestä äänen katoamiseen). Samanaikaishavainto esimerkiksi kahdesta lepakkoyksilöstä tulkittiin kahdeksi ja samanaikaishavainto kolmesta yksilöstä kolmeksi havainnoksi jne. Lepakkoyksilö tulkittiin saalistavaksi, kun detektorilla kuultiin surahtava äänipulssien tihentymä (eng. feeding buzz) tai muu saalistukseen viittaava muutos kaikuluotausäänien rytmissä. Lajintunnistuksen perusteina olivat näköhavaintojen lisäksi kaikuluotausäänien taajuus, pulssipituus, pulssiväli, pulssin muoto, rytmi ja sointi. Referenssinä käytettiin keskeistä
lepakoiden määrityskirjallisuutta (esim. Barataud 1996 ja 2015, Russ 2012, Skiba 2009). Lepakkohavaintojen koordinaatit ja havainnon tyyppi (ohilento, saalistus) tallennettiin gps-paikantimeen. Osa
äänistä tallennettiin tietokonetarkastelua (Audacity-äänieditori) varten (kuva 2).

2. Tulokset
Selvityksessä ei havaittu uhanalaisia lepakkolajeja eikä erityisen hyvin niille soveltuvia elinympäristöjä (Rassi ym. 2010). Kolmella kartoituskierroksella tehtiin 76 havaintopaikalla yhteensä 109 lepakkohavaintoa vähintään 2−3 lajista (pohjanlepakko, vesisiippa, todennäköisesti isoviiksi- tai viiksisiippa; kuvat 3 ja 4). Havainnoista 67 koski pohjanlepakkoa, 15 vesisiippaa, 20 määrittämätöntä siippaa,
4 määrittämätöntä siippatyypin (FM) lepakkoa ja 3 määrittämätöntä lepakkoa. Määrittämättömien
siippojen joukossa on useita mahdollisia viiksi- tai isoviiksisiippoja. Lepakkohavaintojen määrä oli
16,0/km.

Kuva 3. Lepakkohavaintojen määrä kolmella eri kartoituskerralla Hyväristönmäen lepakkoselvityksessä 19.6.−15.8.2015.
5
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Kuva 4. Lepakoiden havaintopaikat (76 havaintopaikkaa ja yhteensä 109 havaintoa) sekä Suomen
lepakkotieteellisen yhdistyksen (2012) ohjeen mukaiset lepakkoalueiden rajaukset. Kuva: Pöyry Finland Oy 2015. Pohjakartta Maanmittauslaitoksen avoimien aineistojen karttapalvelu 2015, peruskarttarasteri 01/2015, lisenssi: Creative Commons, http://www.maanmittauslaitos.fi/avoimentietoaineiston-cc-40-lisenssi.
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3. Tulosten tarkastelu
Suomen lepakkotieteellisen yhdistyksen (2012) ohjeessa lepakkoalueet jaetaan merkityksensä perusteella kolmeen luokkaan:
Luokka I: Lisääntymis- ja levähdyspaikka
·

Kaikki Suomen lepakkolajit mainitaan luontodirektiivin IV a liitteessä ja siten niiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä (Luonnonsuojelulaki
49 §, Neuvoston direktiivi 92/43/ETY; luontodirektiivi).

Luokka II: Tärkeä ruokailualue tai siirtymäreitti
·

Tärkeät ruokailualueet sekä päiväpiilon ja ruokailualueen väliset siirtymäreitit tai muut kulkureitit eivät ole luonnonsuojelulailla suojeltuja, mutta niiden huomioiminen maankäytön suunnittelussa on vahvasti suositeltavaa.

·

Suomi liittyi Euroopan lepakoidensuojelusopimukseen (EUROBATS) vuonna 1999 (Valtiosopimus 104/1999). Sopimuksen mukaan jäsenmaiden tulee pyrkiä säästämään lepakoille tärkeitä ruokailualueita.

·

Tärkeillä ruokailualueilla saalistaa a) monta lajia ja/tai merkittävä määrä yksilöitä, b) aluetta
käyttää harvinainen tai harvalukuinen laji.

Luokka III: Muu lepakoiden käyttämä alue
·

Maankäytössä mahdollisuuksien mukaan huomioitava alue.

·

Lepakoiden käyttämä alue, jossa laji- ja/tai yksilömäärä on pienempi kuin luokan II kohteilla.

·

Ei luonnonsuojelulailla suojeltu.

·

Ei suosituksia EUROBATS-sopimuksessa.

Hyväristönmäen lepakkokartoituksessa tehtyjen lepakkohavaintojen (yhteensä 109 ja 16,0 havaintoa/km) ja lepakkolajien määrä (vähintään 2−3; pohjanlepakko, vesisiippa ja mahdollisesti viiksisiippa/isoviiksisiippa) on kohtalainen. Vertailukohtana Hyväristönmäen havaintomäärälle ovat esimerkiksi Imatran Vuoksella 6.−9.9.2014 yhdelle automaattidetektorille tallentuneet noin 2350 lepakon
ohilentoa, jotka koskevat 4−5 lajia. Vuoksi on Etelä-Karjalan merkittävimpiä lepakoiden saalistusalueita (Karri Kuitunen, julkaisematon). Lepakoiden yksilömäärän arvioiminen detektorilla on vaikeaa,
jos samanaikaisesti ääntelee enemmän kuin kolme yksilöä. Hyväristönmäen lepakkoselvityksessä oli
todettavissa, että suurin osa havainnoista koski vain yhtä lepakkoyksilöä. Rakkolanjoen varressa sijaitsevalla saalistusalueella havaittiin kesäkuussa kuitenkin samanaikaisesti enimmillään vähintään
kaksi pohjanlepakkoa ja heinäkuussa kolme vesisiippaa. Kaksi pohjanlepakkoa havaittiin myös elokuun käyntikerralla selvitysalueen länsiosassa Pahaojantien läheisyydessä.
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Kartoitushavaintojen perusteella Rakkolanjoen varsi selvitysalueen eteläosassa olevalta sillalta koillisosan pellolle saakka on Lepakkotieteellisen yhdistyksen (2012) ohjeessa tarkoitettu tärkeä ruokailualue (useita yksilöitä ja lajeja, havaintoja kaikilla kartoituskerroilla; kuva 4). Joella on todennäköisesti merkitystä myös lepakoiden siirtymäreittinä. Tärkeät ruokailualueet eivät ole lailla suojeltuja,
mutta niiden huomioiminen maankäytön suunnittelussa on suositeltavaa. Esimerkiksi Rakkolanjoen
saalistusalueen välittömään ympäristöön kohdistuvat laajat avohakkuut voisivat olla haitallisia, mikäli
joen varteen ei jäisi suojaavaa puustoa. Muita huomioarvoisia lepakoiden käyttämiä alueita (luokka
III) rajattiin kaksi (kuva 4). Näillä kohteilla havaittiin saalistavia lepakoita useammalla kuin yhdellä
käyntikerralla, mutta havainnot koskivat vain yhtä lajia ja yksittäisiä yksilöitä. Luokan III lepakkoalueita voidaan huomioida maankäytön suunnittelussa mahdollisuuksien mukaan. Selvitysalueen eteläosassa sijaitsevalla nuorella koivikolla ei vuoden 2015 havaintojen perusteella ole merkitystä lepakkoalueena (Hyväristönmäen eteläpuolella kulkevan hiekkatien eteläpuolinen alue).
Lisääntymis- ja levähdyspaikat
Lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä (Luonnonsuojelulaki 49 §, Neuvoston direktiivi 92/43/ETY; luontodirektiivi). Hyväristönmäen selvitysalueella ei tiettävästi sijaitse lepakoiden levähdyspaikoiksi soveltuvia luolia ja bunkkereita eikä vanhoja
taloja. Selvitysalueen eteläosassa sijaitsevan pellon pohjoispuolella on muutamia vajarakennuksia,
joita lepakot saattavat ajoittain käyttää levähdyspaikkoina, mutta ei kuitenkaan talvehtimispaikkona.
Lepakoiden käyttämiä levähdyspaikkoja sijaitsee todennäköisesti myös esimerkiksi alueen kolopuissa
etenkin selvitysalueen keski- ja pohjoisosan metsäalueilla. Sen sijaan Hyväristönmäen eteläpuolella
noin luoteen ja kaakon suunnassa kulkevan hiekkatien eteläpuolisessa tiheässä nuoressa koivikossa ei
todennäköisesti sijaitse lisääntymis- eikä levähdyspaikkoja.

4. Johtopäätökset
1) Selvitysalueella ei havaittu lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Ainakin levähdyspaikkoja
alueella kuitenkin todennäköisesti on.
2) Selvityksessä ei havaittu uhanalaisia lepakkolajeja eikä erityisen hyvin niille soveltuvia elinympäristöjä.
3) Selvitysalueella ei ole tiedossa lepakoiden levähdyspaikoiksi soveltuvia kellareita ja bunkkereita
eikä vanhoja taloja.
4) Rakkolanjoen varsi on Lepakkotieteellisen yhdistyksen ohjeessa tarkoitettu tärkeä saalistusalue.
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Perustiedot
Hyväristönmäen osa-alue Hanhihärven kylän itäpuolella
Täydentää v. 2014 inventointia Hyväristönmäen osa-alueen kohdalta, selvittää
arkisto- ja karttamateriaalin avulla onko osa-alueella kiinteitä muinaisjäännöksiä.
Kustantaja: Lappeenrannan kaupunki
Aiemmat tutkim: Antti Bilund 2014: Lappeenranta. Keskustaajaman osayleiskaavan eteläisten
alueiden 2. ja 3. vaiheen alueen historiallisen ajan kohteiden muinaisjäännösinventointi (raportti netissä: http://mikroliitti.pp.fi/1-julkisetraportit/Lappeenranta/)
Tekijät:
Mikroliitti Oy, Timo Jussila.
Tulokset:
Vuoden 2014 inventoinnissa alueen eteläreunalla havaittiin myllyn jäänteet jotka
määritettiin muinaisjäännökseksi (Hanhijärven mylly). Muualla alueella ei muinaisjäännöksiä tuolloin havaittu. Osa-alueen itäosaa ei tuolloin inventoitu. Karttamateriaalin perusteella alueella ei ole muinaisjäännöksiä.
Alue:
Tarkoitus:

Hyväristönmäen osa-alue merkitty vihreällä.
Inventointi
Hanhijärven itäpuolelle, Hyväristönmäen alueelle ollaan laatimassa Hyväristönmäen osaalueen asemakaavaa. Vuonna 2014 Antti Bilund selvitti Lappeenrannan keskustaajaman
osayleiskaavan eteläisten alueiden osa-alueiden 1-3 historiallisen ajan muinaisjäännökset
(kaksi eri raporttia 1. alue ja 2-3. alueet). Tuolloinen tutkimusalueen - v. 2014 osa-alueen 2 (nykyään osa-alue 3) - rajaus ei kuitenkaan kattanut koko Hyväristönmäen aluetta. Alueen itäosaa
ei tuolloin inventoitu eikä inventoinnissa sen maastoa arvioitu. Alueella ei ole myöskään tiettävästi käyty muissa aiemmissa inventoinneissa, kuten v. 2012, v. 1998 (Jussila) ja 2001 (Laakso) Lappeenrannan yleisinventoinneissa. Vuoden 2014 inventoinnissa Hyväristönmäen osaalueen eteläosassa tarkastettiin myllyn paikka (muinaisjäännös: Hanhijärven Mylly, Bilundin

raportin s. 21). Muuta lähialueen maastoa ei tuolloin katsottu aiheelliseksi tarkemmin tutkia,
koska vanhan karttamateriaalin perusteella, sekä paikan päällä arvioidun maaston laadun perusteella alueella ei olisi ollut odotettavissa muinaisjäännöksiä.
Koska suurinta osaa Hyväristönmäen osa-alueen maastosta ei ole paikan päällä maastossa
tutkittu ja sen itäosan muinaisjäännöspotentiaalia ei ole aiemmissa inventoinneissa arvioitu,
tilasi Lappeenrannan kaupunki osa-alueen täydentävän muinaisjäännösselvityksen Mikroliitti
Oy:ltä. Tämän selvityksen tarkoituksena on arvioida alueen muinaisjäännöspotentiaalia nykyisen ja vanhan karttamateriaalin perusteella ja sen tuloksena arvioida onko alueella syytä tehdä
vielä maastotarkastuksia.
Vuoden 2014 inventoinnissa kerätty karttamateriaali tutkittiin uudestaan ja tarkemmin Hyväristönmäen kohdilta. Maanmittauslaitoksen laserkeilausaineistosta laadittiin aluetta kuvaava
maastomalli, jonka perusteella pyrittiin arvioimaan maaston laatua, sekä tarkastelemaan onko
maastomallissa maarakenteita tms. jotka voisivat viitata mahdolliseen muinaisjäännökseen.
Alue sijoittuu hieman alle 60 m - 85 m korkeustasoille. Alueelle on ulottunut lyhytaikaisesti itämeren varhaisvaiheen Yoldiameri pian jääkauden päättymisen jälkeen n.11500-11300 vuotta
sitten. Tuon aikaista asutusta ei maastamme (eikä Suomenlahden alueelta) tunneta. Alueen
topografian perusteella voidaan todeta, että Hyväristönmäen alueella tuskin on voinut olla muinaisia järvialtaita. Rantasidonnaisia muinaisjäännöksiä ei alueella siten voi olla. Alueen itäosan
poikki kulkee Karijoen uoma. Periaatteessa uoman varsilla voisi sijaita nuorakeraaminen asuinpaikka, mutta nykyisen tiedon mukaan nuorakeraaminen asutus ei ole ulottunut rannikolta Lappeenrannan alueelle, vaikka seudulta on tehty jokunen vasarakirveslöytö. Rannikkokin on
Suomenlahden itäosassa nuorakeraamisen asutuksen äärialuetta. Nuorakeramiikan esiintyminen Hyväristönmäen alueella on siis erittäin epätodennäköistä. Rautakautista ja varhaiskeskiaikaista asutusta voi periaatteessa sijaita Hanhijärven alueella mutta suurella todennäköisyydellä
ei Hyväristönmäen alueella, alueen maaperän ja topografian sekä syrjäisyyden perusteella.
Vanhan karttamateriaalin perusteella (v. 1767 – 1954, ks. luku kartat) Hyväristönmäen alue on
ollut lähes käyttämätöntä maata. Vasta v. 1835 kartalla Karijoen reunamille on merkitty niittyjä.
Alueen eteläosassa on sijainnut Karijoen uomassa mylly ja eteläpuolella on kulkenut 1700luvulla tie Hanhijärveltä itään Karkkolaan. Tämä vanha tie on nyt metsätienä ja polkuna. Se
kulkee Hyväristönmäen eteläpuolella, alueen ulkopuolella ja pieneltä osin alueen rajalla. Vanhoilta kartoilta ei alueelle ole paikannettavissa – myllyn lisäksi – asutusta, vanhoja merkittäviä
rajoja / rajamerkkejä tai muita potentiaalisia muinaisjäännöskohteita.
Laserkeilausaineistoa, ortoilmakuvaa (vuodelta 2014) ja karttoja tarkastelemalla sekä aiempien
maastohavaintojen perusteella voi todeta alueen maaston olevan kallioista ja kivikkoista ja
maaperältään ilmeisesti pääosin hienoaineksista moreenia. Alueen metsät ovat suureksi osaksi
hiljattain hakattuja ja maaperä aurattua tai laikutettua. Alueella ei näytä sijaitsevan mitään arkeologisesti mahdollisesti mielenkiintoisia maarakenteita, kuten varustuksia ja tervahautoja.
Aiemmissa arkeologisissa inventoinneissa alue ei ole herättänyt mitään mielenkiintoa, em. myllyn paikkaa lukuun ottamatta.
Aiempien inventointien sekä tämän selvityksen perusteella on ilmeistä, että Hyväristönmäen
osa-alueelta tuskin on löydettävissä enää kiinteitä muinaisjäännöksiä tai muita suojeltavaksi
katsottavia kulttuurihistoriallisia jäännöksiä. Mielestäni kaavoitushankkeen takia ei ole tarpeellista tutkia aluetta tarkemmin maastossa.
19.2.2015

Timo Jussila

Kartat

Osa-alueen rajaus vihreällä. V. 2014 tutkimusalueen raja sinipunaisella. Muinaisjäännös Hanhijärven mylly punaisella. Vanha Hanhijärvi Karkkola tielinja punaisella.

Ote v. 1954 peruskartasta – Hyväristönmäen osa-alueen rajaus vihreällä

Ote senaatinkartasta v. 1893. Osa-alueen sijainti osoitettu sinipunaisella suorakaiteella.
Ote v. 1835 isojaon toimituskartasta (G43 13/1-8)

Ote vuoden 1767 kartasta (VKKA, V 24a:1 Ia.* 228/- -).
ja alla saman kartoituksen konseptikartasta

TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY

Lappeenrannan kaupunki

Hyväristönmäen osayleiskaava
Maisemaselvityksen täydennys 21.3.2016

SAATTEEKSI
Lappeenrannan keskustaajaman 2030 eteläisten alueiden osayleiskaavoitusta varten on
laadittu maisemaselvitys 2014, jota on kaava-alueen laajentumisen vuoksi päivitetty
2015. Selvitysalueeseen kuuluu Hyväristönmäen alue, jonne suunnitellaan jätevedenpuhdistuslaitoksen sijoittamista ja jonne laaditaan erillinen osayleiskaava. Hyväristönmäen kaava-alueen ja lähiympäristön maiseman ominaispiirteitä on kuvattu osayleiskaavaselostuksessa. Hyväristönmäen osalta maisemaselvitystä on täydennetty karttatarkastelulla ja maastoleikkauksella 2016. Tämän asiakirjan liitteenä esitetään täydennetty kartta-aineisto.
Työ on laadittu karttatyöskentelynä käytettävissä olleen lähtöaineiston pohjalta. Lähtöaineistona ovat toimineet Maanmittauslaitoksen avoimet aineistot ja maastotietokanta,
Lappeenrannan kaupungin kartta- ja ilmakuva-aineistot sekä jätevesien käsittelyn YVAmenettelyn aineistot (Lappeenrannan Lämpövoima Oy 2014).

Kuva: Selvitysalue suhteessa Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaava-alueisiin.
Lappeenrannan kaupunki 2016.

LIITTEET
Maiseman korkeussuhteet, kartta A3
Miljöötyypit, kartta A3
Maiseman ja kulttuuriympäristön ominaispiirteet ja arvot, kartta A3
Maastoleikkaus Hyväristönmäki-Hanhijärvi, kartta A3

60

80

80

3

85

+64,5

70

70

MAISEMAN KORKEUSSUHTEET
Maaston korkeus meren pinnasta
>105 m
100...105 m

80

90...100 m

75

80...90 m
70...80 m
60...70 m
50...60 m

60

0 km

0,5 km

1 km

2 km

Suoalueet

3 km
Lähteet:
Maanmittauslaitos 2012, maastotietokanta
Lappeenrannan kaupunki 2012, kantakartat

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY

HYVÄRISTÖNMÄEN OSAYLEISKAAVA

MAISEMASELVITYS 1:10 000

Salomonkatu 17 A

00100 HELSINKI puh 0108 354 200 fax 0108 354 249

15.3.2016

www.tengbom.fi

60

80

80

85

70

MILJÖÖTYYPIT
Rakennettu ympäristö
Tehdas- ja kaivosalue

70

Liikekeskus-, pienteollisuusja satama-alue
Asuinalue
Kyläasutus, taloryhmät
Voimalinja
Junarata
Luonnonympäristöt

80

Lakialue, avokallio
Kallioselänne

75

Metsäalue, hakkuu
Peltoalue
Suo, soistuma

60

0 km

0,5 km

1 km

2 km

3 km
Lähteet:
Maanmittauslaitos 2012, maastotietokanta
Lappeenrannan kaupunki 2012, kantakartat
Ilmakuva © Lappeenrannan kaupunki

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY

HYVÄRISTÖNMÄEN OSAYLEISKAAVA

MAISEMASELVITYS 1:10 000

Salomonkatu 17 A

00100 HELSINKI puh 0108 354 200 fax 0108 354 249

15.3.2016

www.tengbom.fi

Kalliokoski

7

60

80

80

6d

85

Vasara

6
Hanhijärven kylämaisema

Hanhijärven mylly

SM e

70

SMb

MAISEMAN OMINAISPIIRTEET JA ARVOT

Luukorvenmäki
Rakennetut alueet
Metsäalueet, hakkuu

70

6b
6c

Peltoalueet
Lakialue, avokallio

Tammisto, Jaakkola

6a

Kallioselänne
Suo, soistuma

Hanhijärven entinen koulu

Merkittävä metsänreuna
Merkittävä näkymä

Vanha-Vörsti

8

0
Maiseman
solmukohta

75

Kulttuurihistoriallisesti
arvokkaat alueet
Maakunnallisesti merkittävät
kulttuuriympäristöt
Paikallisesti merkittävä
kulttuuriympäristö tai kohde

60

0 km

0,5 km

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY

1 km

HYVÄRISTÖNMÄEN OSAYLEISKAAVA

2 km

3 km

SM

Muinaismuistokohteet

Lähteet: Maanmittauslaitos 2012, maastotietokanta. Lappeenrannan kaupunki 2012,
kantakartat. Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut ympäristöt RKY 2009.
Valtakunnallisesti arvokkaat perinnemaisemat, Ympäristöministeriö 1992.
Tmi L.Putkonen, 5.2.2014. Etelä-Karjalan museo 2014-2015.
Mikroliitti Oy, historiallisen ajan kohteiden muisnaisjäännösinventointi, 2014

MAISEMASELVITYS 1:10 000

Salomonkatu 17 A

00100 HELSINKI puh 0108 354 200 fax 0108 354 249

15.3.2016

www.tengbom.fi

/1:6000

4.5.2017

Hyväristönmäen suunnitellun jätevesipuhdistamon
hajupäästöjen leviämismallinnus
Lappeenrannan Lämpövoima Oy

1

Hannu Lauri
Heimo Vepsä
Titta Anttila
Pöyry Finland Oy, Ympäristötutkimus, Oulu
Copyright © Pöyry Finland Oy
Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään muodossa ilman Pöyry Finland Oy:n antamaa kirjallista lupaa.

1

Sisäinen tarkistussivu

Asiakas
Otsikko
Projekti
Vaihe

Lappeenrannan Energia Oy
Hyväristömäen suunnitellun jätevesipuhdistamon hajupäästöjen leviämismallinnus
1.0

Työnumero
Luokitus
Piirustus/arkistointi/sarjanro.
Tiedoston nimi
Tiedoston sijainti
Järjestelmä

Hyvaristonmaki_hajumallinnus_v2.docx
Microsoft Word 14.0

Ulkoinen jakelu
Sisäinen jakelu
Contribution
Vastaava yksikkö

Revisio
Alkuperäinen
Dokumentin pvm
Laatija/asema/allekirj.
Tarkistuspvm
Tarkistanut/asema/allekirj.
A
Dokumentin pvm
Laatija/asema/allekirj.
Tarkistuspvm
Tarkistanut/asema/allekirj.
B
Dokumentin pvm
Laatija/asema/allekirj.
Tarkistuspvm
Tarkistanut/asema/allekirj.

4.5.2017
Hannu Lauri, Consultant
4.5.2017
Kristian Sahlstedt, osastopäällikkö

1

Sisältö
1

JOHDANTO

2

2

HYVÄRISTÖNMÄEN PUHDISTAMON HAJUKUORMITUS

2

3

HAJUKUORMITUKSEN ARVIOINTI

4

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

Hajupitoisuus ja hajukuormitus
Hajupäästön leviäminen
Arviointimenetelmä ja epävarmuustekijät
Ilmanlaadun raja- ja ohjearvot
Säätiedot
Maastotiedot
Hajukuormituksen arviointi
Laskentavaihtoehtojen hajukuormitus

4
4
4
5
5
7
7
7

4

TULOKSET

8

4.1
4.2
4.3

Vaihtoehto VE1
Vaihtoehto VE2
Vaihtoehto VE3

8
11
11

5

TULOSTEN TARKASTELU

14

6

MALLINNETUN HAJUPÄÄSTÖN TARKASTELU TOIKANSUON
JÄTEVEDENPUHDISTAMON ALUEELLA

14

LÄHDELUETTELO

16

7

LIITE 1: MALLINNUKSEN LÄHTÖTIETOJA

17

2

1

JOHDANTO
Tässä selostuksessa on arvioitu Lappeenrannan Energian suunnitteleman Hyväristömäen jätevesipuhdistamon aiheuttamia hajupäästöjä laitoksen lähialueelle ilmanlaatumallinnuksen avulla. Jätevesipuhdistamolle suunniteltu alue sijaitsee noin 5,5 km
Lappeenrannan keskustasta etelä-kaakkoon. Sijainti on esitetty kuvassa 1.
Hajupäästön leviämislaskelma tehtiin AERMOD - mallilla. Mallinnuksen lähtökohtana oli arvio suunnitellun laitoksen hajukuormituksesta ja lopputuloksena saatiin arvio lähialueen todennäköisistä hajupitoisuuksista. Tulokset on esitetty karttapohjalla
tilastollisina arvoina esim. siitä miten usein häiritsevä hajupitoisuus ylittyy vuodessa.
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HYVÄRISTÖNMÄEN PUHDISTAMON HAJUKUORMITUS
Suunniteltu jäteveden puhdistamon suunniteltu läpivirtaama on 20 000 m 3/d, ja asukasvastineluku 119 000. Puhdistamo toimii aktiivilieteprosessilla, jossa jäteveden
reitti on seuraava: esikäsittely (välppäys ja hiekanerotus), HYBASaktiivilieteprosessi (ilmastus ja jälkiselkeytys), sekä jälkikäsittely. Puhdistusprosessissa syntyvät lietteet sakeutetaan ja kuivataan, minkä jälkeen ne kuljetetaan jälkikäsittelyyn muualle.
Tarkastelussa käsitellään kolmea skenaariota:
− Vaihtoehdossa VE1 puhdistamolla ei käytetä hajunpoistoa
− Vaihtoehdossa VE2 hajukaasut käsitellään UV-säteilytykseen ja aktiivihiilisuodatukseen perustuvalla hajunpoistolaitteistolla
− Vaihtoehdossa VE3 käytetään vaihtoehdon VE1 hajupäästöjä kaksinkertaisena (ns.
worst case scenario)
Hajupäästöjen arviointi suunnitelluille laitoksille on jossakin määrin epävarmaa,
koska mallinnettavaa hajulähdettä ei vielä ole olemassa. Vaihtoehdot VE1 ja VE2
edustavat tässä todennäköistä tilannetta, vaihtoehdolla VE3 haetaan puolestaan ylärajaa, jota pienemmäksi toteutuva hajutilanne mitä todennäköisimmin jää.
Kaikissa tapauksissa jäteveden puhdistukseen liittyvät prosessit suoritetaan sisätiloissa. Tilojen ilmanvaihto ohjataan tapauksissa VE1 ja VE3 suoraan ulos ja tapauksessa
VE2 hajunpoistoprosessiin ja sitä kautta ulos. VE1 ja VE3 mallittavat siis tilannetta,
jossa puhdistamolla ei ole hajujenkäsittelyä tai hajunkäsittely on jostain syystä poissa
käytöstä. Tarkemmat päästöparametrit on arvioitu liitteessä 1.
Puhdistetut jätevedet
Puhdistetut jätevedet johdetaan Rakkolanjokeen. Puhdistetuista jätevesistä ja purkuputkesta ei tule hajupäästöjä.
Puhdistamolietteen siirto
Jätevedenpuhdistamolla muodostuu puhdistamolietettä 60000 – 90000 t/a. Puhdistamoliete siirretään lietesiiloon ja kuljetetaan jälkikäsittelyyn muualle maanteitse. Lietteiden kuormaus on suunniteltu tapahtuvan sisätiloissa.
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Kuva 1. Hyväristönmäen jätevedenpuhdistamon sijainti. Katkoviivalla merkityn ympyrän
säde 500 m.

Kuva 2. Mallilaskennassa käytetty laitosten sijainti ja hajukuormituspisteet P1 ja P2
(esitetty punaisilla pisteillä). Kuvassa myös rakennusten korkeudet metreinä
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3

HAJUKUORMITUKSEN ARVIOINTI

3.1

Hajupitoisuus ja hajukuormitus
Hajupitoisuutta mitataan tyypillisesti hajuyksiköinä kuutiometriä kohden (HY/m3).
Hajuyksikkö on subjektiivinen, suure, joka on määritelty siten, että yhden hajuyksikön pitoisuus vastaa hajumäärää, jolla 50 % ihmistä tunnistaa hajua olevan (havaintokynnys). Noin 5 HY/m3 pitoisuus mielletään yleensä häiritsevänä hajuna.
Hajukuormitus puolestaan aiheutuu hajua aiheuttavan aineen sekoittumisesta ilmaan,
sen yksikkö on HY/s. Yhden HY/s kuormitus tuottaa sekunnissa kuutiometrin ilmatilavuuteen yhden HY/m3 hajupitoisuuden. Tyypillinen hajukuormituksen lähde on
haisevien tilojen ilmanvaihto, jonka kuormitus saadaan kertomalla ilmanvaihdon
poistoilman määrä (m3/s) poistoilman hajupitoisuudella (HY/m3).

3.2

Hajupäästön leviäminen
Hajun leviämisen kannalta keskeisiä meteorologisia muuttujia ovat tuulen suunta ja
nopeus sekä ilmakehän rajakerroksen korkeus ja sen stabiilius. Hajupäästön keskimääräisen kulkeutumisen suunnan ja nopeuden määrää vallitseva tuuli. Hajupäästön
sekoittuminen ohi virtaavaan ilmamassaan tapahtuu pääosin ilmakehän rajakerroksessa maan pinnan ja arvioidun rajakerroksen korkeuden välillä rajakerroksen stabiiliuden määräämällä nopeudella.
Rajakerroksen stabiiliudella tarkoitetaan rajakerroksen ilmavirtauksen pyörteisyyttä
ja siten sekoittumisen nopeutta. Pyörteisyyden syntymiseen vaikuttaa kaksi prosessia: 1) auringon lämmittämän maanpinnan lähellä oleva lämmin ilma nousee ylöspäin
ja aiheuttaa samalla sekoittumista, ja 2) maanpinnan karheus aiheuttaa kitkaa ja pyörteitä ilman virtaukselle. Suomen oloissa voimakasta sekoittumista (labiili tilanne)
esiintyy lähinnä vain kesäisin. Talvella sekoittuminen on yleensä heikkoa tai kohtalaista (stabiili ja neutraali tilanne).
Rajakerroksen korkeus on Suomessa tyypillisesti alle kilometrin, mutta voi nousta
kesäisissä olosuhteissa yli kahteen kilometriin. Sekoittumiskorkeuden ollessa pieni
pitoisuudet kohoavat erityisesti matalien päästölähteiden läheisyydessä.
Ilmanlaadun kannalta huonoin tilanne on inversio. Tällöin maanpinta ja sen lähellä
oleva ilma ovat kylmempiä kuin ylempänä oleva ilma, jolloin rajakerros on erittäin
stabiili ja sekoittuminen jää vähäiseksi. Inversiokerroksen vaikutuksesta myös tuuli
maan pinnan lähellä on yleensä heikko. Inversiotilanteissa hajupäästö ei pääse sekoittumaan ja laimenemaan, vaan kerääntyy päästölähteen läheisyyteen ja lähelle maanpintaa (Huutoniemi 2002).

3.3

Arviointimenetelmä ja epävarmuustekijät
Päästöjen leviäminen arvioitiin kaasumaisten epäpuhtauksien ja leijailevan pölyn leviämisen mallintamiseen kehitetyllä AERMOD-ohjelmistolla. Ohjelmiston on kehittänyt ja sitä ylläpitää Yhdysvalloissa U.S. EPA, liittovaltion ympäristönsuojeluviranomainen. Malli soveltuu yksi- ja monipiippu- sekä viiva- ja pintalähteiden päästöjen mallintamiseen ja se ottaa huomioon sää- ja maasto-olosuhteet. Leviämismallin
perustana on analyyttinen Gaussin jakaumaan perustuva leviämisyhtälö, joka olettaa
päästön laimenevan pysty- ja vaakasuunnassa Gaussin jakauman mukaisesti. Ohjelmisto ja sen ominaisuudet on esitelty yksityiskohtaisemmin verkkosivustolla
http://www.epa.gov/scram.
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Hajuja voidaan pitää kaasumaisena aineena, joten ohjelmisto sopii hyvin hajun leviämisen laskentaan. Mallia on käytetty myös aikaisemmin vastaavissa hajupäästöjen
leviämislaskennoissa (esim. Hulkkonen et al. 2016, Salokannel & Järvinen 2014,
Thorndyke 2013).
Epävarmuustekijät
Leviämismallilaskelmilla saatavien tulosten luotettavuuteen vaikuttavat malliin syötettävät lähtötiedot sekä itse mallin toiminta. Mallilaskelmilla kuvataan ilmiöiden tavanomaista kehittymistä pitkällä aikavälillä yksinkertaistaen jossain määrin todellisuutta. Malliin sisältyy olettamuksia ja yksinkertaistuksia, jotka ovat välttämättömiä
mallin toiminnan ja lähtötietojen puutteellisen saatavuuden vuoksi. Laskennan tuloksen saadut keskiarvopitoisuudet edustavat vallitsevaa pitoisuustilannetta pidemmillä
ajanjaksoilla. Enimmäispitoisuudet edustavat puolestaan lyhytkestoisempia episoditilanteita, jolloin meteorologinen tilanne on paikallisesti päästöjen laimenemisen ja sekoittumisen kannalta epäedullinen. Huomionarvoista on, että suurimman osan ajasta
epäpuhtauspitoisuudet ovat pienempiä kuin korkeimmat hetkelliset pitoisuudet.
Yleensä leviämismallilaskelmien tuloksiin liittyy epävarmuutta sitä enemmän mitä
lyhyemmän jakson pitoisuusarvoista on kyse. Näin ollen ilmanlaatuvaikutuksia arvioitaessa on suositeltavaa tarkastella vuosiraja-arvoon ja vuorokausiohjearvoon verrannollisia pitoisuustasoja.
Suurin epävarmuus hajupäästöjen laskennassa liittyy usein hajukuormituksen suuruuteen. Tässä kuormituksia on arvioitu päästörajojen ja referenssilaitosten avulla.
3.4

Ilmanlaadun raja- ja ohjearvot
Hajupäästöille ei ole määritelty Suomessa raja-arvoja. Esimerkiksi biokaasulaitosten
ympäristöluvituksessa on kuitenkin ohjeistettu ilmanvaihdon poistoilmalle hajupitoisuuden raja-arvoja, jotka ovat tasolla 2000 - 2500 HY/m3 (Tammisto, 2014).
Hajun esiintymistodennäköisyyksille ei myöskään ole suoria ohjearvoja. VTT:n tutkimuksessa ”Hajuohjearvojen perusteet” on arvioitu, että hajun esiintymistodennäköisyyttä 3 % vuoden tunneista voidaan pitää raja-arvona viihtyvyyshaitan esiintymiselle silloin, kun kyseessä on epämiellyttäväksi koettu haju (Arnold 1995).

3.5

Säätiedot
Mallinnuksen pintatuulen sääaineistona on käytetty MM5-mesoskaalan tuulimallilla
paikallisiin olosuhteisiin laskettua säädataa, joka on tilattu Trinity consultant- palveluntarjoajalta (www.trinityconsultants.com). Hyväristönmäkeä lähin sääasema löytyy
Lappeenrannan lentokentältä (sijainti lat 61,04º lon 28,13º) noin 5 km Hyväristönmäeltä luoteeseen.
Kuvassa 3 on esitetty MM5- säätietojen pintatuulen suunta- ja nopeusjakauma 1h välein tallennetuista säätiedoista vuosilta 2014 – 2016. Kuvassa 4 on esitetty tuulen nopeusjakauma. Tuulen keskinopeus laskentajaksolla oli 3,11 m/s.
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Kuva 3. Tuulensuunnat ja -nopeudet. Kaavio kertoo, mistä suunnasta tuuli on puhaltanut
ja millä nopeudella. Asteikko on prosentteja laskentajakson tunneista.
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3.6

Maastotiedot
Maastotiedot saatiin maastotietokannasta, korkeusmallista (Maamittauslaitos 2017),
ja Corine-2012 maankäyttödatasta (Suomen ympäristökeskus, 2017).

3.7

Hajukuormituksen arviointi
Jätevesipuhdistamolla hajuja kertyy käytännössä esikäsittelystä ja lietteenkäsittelystä.
Hajukuormitus riippuu puhdistamon toiminnasta ja kuormituksesta, sekä käsiteltävän
veden lämpötilasta. Hajukuormituksen arviointi ei ole täysin yksiselitteistä, ja suunnitellulle laitokselle hajukuormitusta ei voi arvioida mittauksilla. Paras tapa on tällöin käyttää referenssilaitoksia, ja arvioida mahdollinen hajukuormitus näiden perusteella.
Hyväristönmäen puhdistamon toiminnot on tarkoitus sijoittaa sisätiloihin. Sisätiloihin sijoitettujen jätevesipuhdistamojen hajupäästöjä on selvitetty ainakin Viikin ja
Kakolanmäen kallioluoliin sijoitettujen puhdistamojen osalta. Helsingin Viikissä
puhdistamon poistoilman hajupitoisuus on mittausten mukaan ollut 450–3 800
HY/m³, ollen keskimäärin 1700 HY/m³ ilmanvaihdolla 120 m3/s (Etelä-Suomen
AVI, 2015). Toisaalta Turun Kakolanmäen puhdistamon poistoilman hajupitoisuus
oli 1300 HY/m3 ja ilmanvaihto 44,5 m3/s (Hulkkonen et al. 2016). Hajupäästön mittaus ei ole tarkka (sen suorittaa hajupaneeli), esim. Kakolanmäen puhdistamon osalta
mittauksen keskihajonta oli 530 HY/m3. Hajupitoisuus poistoilmassa on siis näiden
kahden vertailukohteen perustella keskimäärin noin 1500 HY/m3, vaihteluvälillä
500-4000 HY/m3.
Hyväristönmäen osalta laitostilojen poistoilmamäärä on yhteensä 12,5 m 3/s. Jos kerrotaan em. referenssilaitosten keskipitoisuus varmuuskertoimella 1,3 saadaan hajupitoisuudeksi 1950 HY/m3, ja kokonaishajukuormitukseksi noin 24000 HY/s. Ilmastus- ja selkeytysaltaiden hajukuormitus on tässä oletettu pieneksi, eikä niitä ole erikseen otettu huomioon, tai niiden voidaan olettaa sisältyvän varmuuskertoimeen.

3.8

Laskentavaihtoehtojen hajukuormitus
Taulukossa 1 on esitetty lasketut hajukuormitusvaihtoehdot. Laskentavaihtoehdon
VE1 hajukuormitukset on arvioitu referenssilaitosten avulla vastaamaan todennäköistä hajukuormitusta. Laskentavaihtoehdossa VE2 oletetaan, että hajukuormitus viedään hajunpoistolaitteistoon, joka poistaa 95% hajusta. VE2 kuormitus on siis 5%
VE1 hajukuormituksesta. Vaihtoehdolla VE3 haetaan hajukuormituksen ylärajaa,
jonka alle hajukuormitus hyvin todennäköisesti jää. Kuormitusarvona on käytetty
vaihtoehdon VE1 kuormitusarvoa kaksinkertaisena.
Taulukko 1: Laskennassa käytettävät hajukuormitukset

Vaihtoehto Puhdistamo
HY/s
14400
VE1
720
VE2
28800
VE3

Lietteenkäsittely
HY/s
9600
480
19200

Yhteensä
HY/s
24000
1200
48000
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4

TULOKSET
Hajupäästön leviäminen arvioitiin vuosille 2014 – 2016. Mallinnetulta jaksolta piirrettiin karttapohjalle niiden tuntien määrä, joina hajupitoisuus ylittää annetun rajaarvon. Yksikkönä käytettiin prosenttimäärää vuoden tunneista. Hajupitoisuuden rajaarvoina käytettiin pitoisuuksia 1 HY/m3 (juuri havaittava haju), ja 5 HY/m3 (voimakas haju). Näiden rajapitoisuuksien lisäksi kartalle piirrettiin koko laskentajakson
ajalta havaittu yhden tunnin maksimipitoisuuksien jakautuminen.

4.1

Vaihtoehto VE1
Vaihtoehdon VE1 osalta havaittavan hajupitoisuuden (1 HY/m 3) ylittävien tuntien
lukumäärä vuotta kohti keskiarvotettuna kolmelta laskentavuodelta on esitetty kuvassa 5, ja selvän (3 HY/m3) ja voimakkaan hajun (5 HY/m3) tuntien lukumäärä kuvassa
6 ja 7. Laskettu tunnin kestävä enimmäishajupitoisuus koko laskentajakson ajalta on
esitetty kuvassa 8.
Haju kulkeutuu kuormituspaikalta pisimmälle länsi-luoteen, pohjoisen ja koillisen
suuntiin.. Hajupitoisuuden 1 HY/m3 ja esiintymistodennäköisyyden 1 % raja ulottuu
kuormituspisteeltä etelän ja idän suunnalla alle 500 m etäisyydelle ja lännen, luoteen,
pohjoisen ja koillisessa suunnissa noin 600 m etäisyydelle päästölähteestä.
Lännen-pohjoisen-koillisen suunnalla päästöpaikasta on pääosin metsää, missä hajupäästöstä ei aiheudu suurempaa haittaa. Lähin asutus on alueella, missä laskelmien
mukaan havaittavan hajupitoisuuden esiintyminen jää alle prosenttiin vuoden tunneista, kun hajuhaitan rajana pidetään yleensä noin 3 % esiintymistodennäköisyyttä
ja 3-5 HY/m3 hajupitoisuutta.
Voimakkaan hajun (5 HY/m3) ja 1 % esiintymistodennäköisyyden ylitysalue ulottuu
noin 100 m säteelle päästöpaikasta. Alueella sijaitsee pääasiassa jätevesipuhdistamon
toimintoja.
Enimmäispitoisuuden osalta vähintään kerran kolmessa vuodessa havaittavan voimakkaan 5 HY/m3 hajun alue ulottuu päästöpaikalta enimmillään noin 500 m etäisyydelle. Rajan sisälle jäävä alue on pääosin metsää tai jätevesipuhdistamon aluetta.
Alueen sisällä ei sijaitse asutusta.
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Kuva 5: VE1, hajupitoisuuden 1 HY ylittävien tuntien määrä prosenttiosuutena vuoden
tunneista.

Kuva 6: VE1, hajupitoisuuden 3 HY ylittävien tuntien määrä prosenttiosuutena vuoden
tunneista.
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Kuva 7: VE1, hajupitoisuuden 5 HY ylittävien tuntien määrä prosenttiosuutena vuoden
tunneista.

Kuva 8: VE1, enimmäishajupitoisuus (1h) koko laskentajakson ajalta
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4.2

Vaihtoehto VE2
Vaihtoehdon VE2 osalta tunnin kestävä enimmäishajupitoisuus koko laskentajakson
ajalta on esitetty kuvassa 9. Enimmäishajupitoisuus jää alle pääasiassa alle 1 HY/m3
aivan hajupäästön vierustaa lukuunottamatta. Hajupitoisuuden 1, 3 ja 5 HY/m3 ylittäviä tuntimääriä ei ole piirretty, ne jäävät koko alueella alle 0,5 prosentin vuoden tunneista.

Kuva 9: VE2, enimmäishajupitoisuus (1h) koko laskentajakson ajalta

4.3

Vaihtoehto VE3
Vaihtoehdolla VE3 havaittavan hajupitoisuuden (1 HY/m3) ylittävien tuntien lukumäärä vuotta kohti keskiarvotettuna kolmelta laskentavuodelta on esitetty kuvassa
10, ja selvän (3 HY/m3) sekä voimakkaan hajun (5 HY/m3) tuntien lukumäärät kuvissa 11 ja 12. Laskettu tunnin kestävä enimmäishajupitoisuus koko laskentajakson ajalta on esitetty kuvassa 13.
Haju kulkeutuu kuormituspaikalta pisimmälle lännen, pohjoisen ja koillisen suuntiin.
Hajupitoisuuden 1 HY/m3 ja esiintymistodennäköisyyden 1 % raja ulottuu kuormituspisteeltä etelän ja idän suunnalla alle 700 m etäisyydelle sekä lännen, pohjoisen ja
koillisessa suunnissa vajaan 1 km etäisyydelle päästölähteestä.
Etelän ja luoteen suunnalla päästöpaikasta on pääosin metsää, missä hajupäästöstä ei
aiheudu suurempaa haittaa. Lännessä ja koillisessa sijaitsee asutusta, joiden lähialueella esiintyy havaittavia hajua 1-3 % ajalla vuoden tunneista. Hajuhaitan raja (3 %
esiintymistodennäköisyyttä ja 3-5 HY/m3 hajupitoisuutta) ei rikkoudu.
Voimakkaan hajun (5 HY/m3) ja 1 % esiintymistodennäköisyyden ylitysalue ulottuu
noin enimmillään noin 500 m säteelle päästöpaikasta. Alueella sijaitsee jätevesipuhdistamon toimintoja ja metsää.

12

Enimmäispitoisuuden osalta vähintään kerran kolmessa vuodessa havaittavan voimakkaan 5 HY/m3 hajun alue ulottuu päästöpaikalta keskimäärin noin 1000 m etäisyydelle. Alueella on jonkin verran asutusta idässä ja lännessä.

Kuva 10: VE3, hajupitoisuuden 1 HY ylittävien tuntien määrä prosenttiosuutena vuoden
tunneista.

Kuva 11: VE3, hajupitoisuuden 3 HY ylittävien tuntien määrä prosenttiosuutena vuoden
tunneista.
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Kuva 12: VE3, hajupitoisuuden 5 HY ylittävien tuntien määrä prosenttiosuutena vuoden
tunneista.

Kuva 13: VE3, enimmäishajupitoisuus (1h) koko laskentajakson ajalta
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TULOSTEN TARKASTELU
Jätevesipuhdistamon hajupäästön pysyvät vaihtoehdoilla VE1 haitallisena pidetyn raja alla puhdistamoaluetta lukuun ottamatta. Vaihtoehdolla VE2 hajupäästöjä ei synny
havaittavissa määrin muuten kuin päästöpisteen vieressä. Yläraja-arviossa VE3 hajuhaitan raja ei ylety lähistön asutuksen alueelle. Hajupäästöt leviävät pisimmälle länsiluode-pohjoinen-koillinen -sektorille, ja jonkin verran vähemmän idän ja etelän suuntiin. Kokonaisuutena leviämisalueella on pääosin metsää ja peltoa.
Vaihtoehdossa VE1 havaittavan hajupitoisuuden ylitys 1 % ajalla ulottuu kuormituspisteeltä enimmillään länsiluoteeseen ja koilliseen noin 600 m etäisyydelle jätevedenpuhdistamosta. Alueella sijaitsee metsää ja peltoa.
Vaihtoehdossa VE2 hajupitoisuutta ei levinnyt havaittavissa määrin jätevesipuhdistamon alueen ulkopuolelle
Vaihtoehdossa VE3 havaittavan hajupitoisuuden ylitys 1 % ajalla ulottuu noin 1 km
päähän päästöpisteestä, pisimmälle koillisen ja lännen suuntiin. Aluella sijaitsee jonkin verran asutusta. Häiritsevän hajun esiintymisalue (>5 HY/m2, yli 3 % ajasta)
ulottui muutaman sadan metrin etäisyydelle päästöpisteestä. Alueella sijaitsee puhdistamon toimintoja ja metsää.

6

MALLINNETUN HAJUPÄÄSTÖN TARKASTELU TOIKANSUON
JÄTEVEDENPUHDISTAMON ALUEELLA
Kuvissa 1 ja 2 on esitetty hajumallinnusvaihtoehdon VE1 tilanne piirrettynä nykyisen
puhdistamon kohdalle. VE1 tarkoittaa referenssipuhdistamojen perusteella arvioitua
uuden Hyväristönmäen jätevedenpuhdistamon hajupäästöä siinä tapauksessa, että
puhdistamolla ei ole hajujenkäsittelytekniikkaa. Leviämislaskelmia ei ole tehty
nykyisen puhdistamon päästö-, maasto- eikä säätiedoilla, joten kuvat eivät vastaa
nykyisen puhdistamon hajupäästöjen leviämistä. Tarkastelun tarkoitus on
havainnollistaa, miten Hyväristönmäen uuden jätevedenpuhdistamon mallinnettu
hajupäästö leviäisi nykyisen puhdistamon ympäristössä. Kuvista nähdään, että
havaittavan hajuvaikutuksen piiriin jäisi sekä teollisuus- että asuinalueita.
Toikansuon jätevedenpuhdistamon toiminnan johdosta ei kuitenkaan ole tehty
hajuvalituksia viime vuosina, vaikka Toikansuon jätevedenpuhdistamon todelliset
hajupäästöt ovat todennäköisesti suuremmat kuin uuden Hyväristönmäen
jätevedenpuhdistamon päästöt. Toikansuolla esiselkeytys on avoallas ja kuivatun
lietteen lastaus tapahtuu osittain avotilassa, kun taas Hyväristönmäelle on suunniteltu
katettu esiselkeytys ja täysin suljettu lietteen lastaushalli.
Tämän vertailevan tarkastelun perusteella voidaan päätellä, että mallinnustulokset
eivät ole ylioptimistisia, ts. todellinen, asukkaiden kokema hajuvaikutus uuden
jätevedenpuhdistamon ympäristössä on korkeintaan samansuuruinen ja mahdollisesti
vähäisempi kuin mallinnettu vaikutus.
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Kuva 1: VE1, hajupitoisuuden 1 HY ylittävien tuntien määrä prosenttiosuutena vuoden
tunneista piirrettynä nykyisen puhdistamon sijaintipaikalle

Kuva 2: VE1, hajupitoisuuden 5 HY ylittävien tuntien määrä prosenttiosuutena vuoden
tunneista piirrettynä nykyisen puhdistamon sijaintipaikalle
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LIITE 1: MALLINNUKSEN LÄHTÖTIETOJA
Molemmissa vaihtoehdoissa kaikki puhdistamon altaat on katettu. Rakennukset on esitetty kuvassa 2.
Rakennusten ilmanvaihdon poistot ja hajupäästöpaikat sijoittuvat kuvan pisteisiin P1 ja P2. P1 on
puhdistamorakennuksen poistoilma, ja P2 lietteen säilytys- ja kuormausrakennuksen poistoilma.
Hajukuormitukset
VE1, HY/s
VE2, HY/s
VE3, HY/s

P1
14400
729
28800

P2
9600
480
19200

Päästötiedot
Virtausnopeus (m/s)
Aukon koko (m2)
Aukon halkaisija (m)
Päästön lämpötila
Suunta
Korkeus tasosta 75m (m)
Virtaama m3/h
Virtaama m3/s
Hajupitoisuus VE1 (HY/m3)
Hajupitoisuus VE2 (HY/m3)
Hajupitoisuus VE2 (HY/m3)
X koordinaatti (TM35FIN)
Y koordinaatti (TM35FIN)

7.5
1.04
1.15
22 °C
ylös
8
26100
7,8
1920
192
3840
566910
6765055

7.5
0.67
0.92
22 °C
ylös
6
18100
5,0
1920
192
3840
567000
6765095

Yhteensä
24000
1200
48000

Taulukko: Maankäyttötiedot sektoreittain (0-360 astetta, 10 asteen sektorit myötäpäivään pohjoisesta
lukien), molemmille päästöpisteille:
0-90
90-180
180-270
270-360
4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 2 4 4 4 4
Taulukko: Maankäyttöluokat, AERMOD classification
Luokka
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kuvaus
urban, no vegetation
agricultural
rangeland
forest
suburban, grass
suburban, trees
water
barren, desert
non-forested wetland
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