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LEIRI (5), korttelit 57–72, 74–75 ja 81

KAAVANLAATIJAN VASTINEET
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 15.4.2016, joka oli nähtävillä 18.4.–16.5.2016.
LAUSUNNOT
1. Puolustusvoimat, 1.Logistiikkarykmentti
a) Puolustusvoimat ilmoittaa olevansa viranomaisena osallinen kaavoitusprosessissa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman kohtaan Osalliset=>viranomaiset,
pyydetään lisäämään Puolustusvoimat.
b) Kaavoitusprosessissa pyydetään käsittelemään seuraavat, puolustusvoimien toiminnan kannalta merkittävät asiakokonaisuudet siten, että ne tulevat huomioiduiksi kaavoituksen mahdollistamissa rakennus- ja maansiirtotöissä: Rakennusym. töitä tehdessä tulee huomioida alueella ja läheisyydessä mahdollisesti kulkevat puolustusvoimien kaapelilinjat. Mahdollisten kaapelilinjojen sijainti tulee selvittää hyvissä ajoin, vähintään kymmenen (10) työpäivää ennen aiottua rakentamista. Kaikki kaapelinäytöt tilataan Suomen Turvallisuusverkko Oy:ltä (STUVE);
asiakaspalvelu.stuve@erillisverkot.fi.
c) Jatkotyöskentelystä mahdollisesti aiheutuvien, olemassa olevien kaapelireitin siirtojen, kaapeleiden rakentamisenaikaisten suojaamisen tai muiden muutosten
osalta kustannukset on kohdennettava muutoksen aiheuttajaIIe.
Vastine:
a) Lisätty osallistumis- ja arviointisuunnitelman osalliset –luetteloon
b) Lisätty alustavaan asemakaavaluonnokseen.
c) Asiaa ei ratkaista asemakaavoituksella.
2. Uudenmaan rakuunarykmentin säätiö
a) Jo hyväksytyssä asemakaavassa merkittyjen rakennusten lisäksi alueelle ei tulisi
enää sallia lisärakentamista ja asemakaavaan merkittyjen rakentamattomien rakennusten koon ja ulkomuodon tulisi vastata alueen yleisilmettä niin, että massiivisten rakennusten rakentamista ei sallittaisi (esim EKSOTE nuorisotalo),
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b) Alueen nimistössä (kadut, kujat, aukiot jne) tulisi käyttää varuskunnallisia erityisesti ratsuväkeen liittyviä nimiä kuten on kiitettävällä tavalla tapahtunutkin, kun
Adolf Ehrnroothin aukio on ainoa tilava aukio kaupungin keskusta-alueella, tulisi
se varata erilaisten tapahtumien ja yleisötilaisuuksien paikaksi ottaen erityisesti
huomioon sillä oleva sodissamme kaatuneiden ratsuväen sotilaiden muistomerkki,
c) Kun Puolustusvoimat vähitellen luopuu eri rakennuksista. tulisi kaupungin ohjata
niiden käyttötarkoitusta ja varmistaa niiden alkuperäisen ilmeen säilyminen,·
d) Upseerikerhon ja sotilaskodin käyttötarkoitus tulisi määrittää kokous- ravintolamuseo käyttöön sopivaksi,
e) Alueelle ei tulisi enää rakentaa lisää katuja ja liikenne pitäisi rajoittaa välttämättömään.
Vastine:
a) Alustavassa asemakaavaluonnoksessa on osoitettu kaksi uutta rakennuspaikkaa, joista toinen on hyväksytyn osayleiskaavan mukainen. Toinen rakennuspaikka sijoittuu voimassa olevan asemakaavan AL-korttelialueelle.
Molempien rakennuspaikkojen rakennusalat on määritelty siten, että uudisrakennukset sopivat alueen yleisilmeeseen.
b) Alueelle ei ole alustavassa asemakaavaluonnoksessa osoitettu uutta nimistöä.
c) Alustavassa asemakaavassa on osoitettu puolustusvoimien käytöstä poistuville rakennuksille uudet käyttötarkoitus- ja suojelumerkinnät.
d) Alustavassa asemakaavaluonnoksessa on Upseerikerholle ja sotilaskodille
osoitettu merkintä ”Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Alueelle voidaan sijoittaa majoitus-, ravintola-,
museo- ja kokoontumistiloja.”
e) Alustavassa asemakaavaluonnoksessa on rajoitettu alueen liikennettä, alueen katuverkosto on hyväksytyn osayleiskaavan mukainen.
3. Uudenmaan Rakuunarykmentin Upseerikerho ry
a) Kaavoitustoiminnan tulee tukea Rakuunamäen ainutlaatuisen kulttuuriympäristön
säilyttämistä.
b) Upseerikerhorakennus - samoin kuin sotilaskotirakennus - arvokkaine puitteineen
voisi tarjota siihen tulevaisuudessa erinomaiset mahdollisuudet erityisesti siksi,
että puolustusvoimien vuokraisännyyden poistuessa nykyiset rajoitteet rakennusten käytölle ja asiakaskunnalle poistuvat. Ainakin upseerikerhorakennuksen ja sotilaskotirakennuksen käyttötarkoitusta tulisi kaavoitustoiminnalla rajoittaa edellä
kuvattuun perinne- ja museotoimintaan, kahvila- ja ravintolatoimintaan sekä kokoontumiskäyttöön.
c) Uudenmaan Rakuunarykmentin Upseerikerho ry toivookin, että kaavassa mainittu
kulttuuriympäristön ominaispiirteiden vaaliminen ja merkittävien historiallisten rakennusten ja merkittävien rakennettujen ympäristöjen säilyminen turvaaminen
otetaan vakavasti huomioon.
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d) Kerhomme toivoo myös Upseeritietä koskevan maininnan "katuna, jonka alkuperäinen luonne on säilytettävä”, "Saimaan rantaan rajoittuva laaja alue on osoitettu
lähivirkistysalueena" konkretisoituvan kaavaa käytäntöön toteutettaessa.
e) Rakuunamäkeä tulee kohdella alueen tulevaisuuden suunnittelussa ja kaavoitustoiminnassa kokonaisuutena. Huomiota ei tule kiinnittää pelkästään yksittäisiin
kohteisiin tai rakennuksiin. Kaupungin tulee ohjata kaavoitustoiminnalla arvokkaitten historiallisten rakennusten säilyttämistä ja niiden käyttötarkoitusta, jotta alueen hyvin säilynyt kokonaisuus säilyy. Alueen lisärakentamista mukaan lukien liikenteen lisääntymisen helpottaminen ei tulisi enää sallia.
f) Kaupungin tulisi kaavoitustoiminnan lisäksi tukea Rakuunamäen oikeanlaista kehittämistä myös kaikilla muilla keinoilla, joita sillä on käytettävissään. Yksi keino
on kehittää edelleen kaupungin museotoimintojen (Linnoituksen alue ja Ratsuväkimuseo - Rakuunamäki) ja upseerikerhorakennuksessa toimivien yhdistysten ja
säätiön yhteistoimintaa muun muassa matkailutoiminnan edistämiseksi. Uudenmaan Rakuunarykmentin Upseerikerho ry on valmis jatkossakin tukemaan edellä
kuvattua kehitystä sekä pitämään arvo-omaisuutensa esillä ja yleisön nähtävillä
upseerikerhorakennuksessa, jos rakennuksen nykyisenkaltainen käyttö voidaan
turvata.
Vastine:
a) Kaavoituksen tarkoituksena on turvata kulttuuriympäristön säilyminen.
b) Alustavassa asemakaavaluonnoksessa on Upseerikerholle ja sotilaskodille osoitettu
merkintä ”Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Liike- ja toimistorakennusten
korttelialue. Alueelle voidaan sijoittaa majoitus-, ravintola-, museo- ja kokoontumistiloja.”
c) Alustavassa asemakaavaluonnoksessa on osoitettu puolustusvoimien käytöstä
poistuville rakennuksille uudet käyttötarkoitus- ja suojelumerkinnät.
d) Upseeritien merkintä on alustavassa asemakaavaluonnoksessa voimassa olevan
asemakaavan mukainen.
e) Alustava asemakaavaluonnos on laadittu koko Rakuunamäen alueelle. Lähes kaikki
alueen rakennukset ovat suojeltuja ja uudiskäyttö turvaa rakennusten säilymisen.
f) Asemakaavamääräyksillä ohjataan rakennusten käyttöä.
4. Kaakkois-suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
ELY-keskus pitää osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa hyvin laadittuna ja siitä käyvät
ilmi kaikki kaavamuutoksen perusteena olevat seikat.
5. Etelä-Karjalan museo
a) Kaava-alue on rajattu Rakuunamäen osalta osittain RKY-alueesta poikkeavasti.
Museo ehdottaa, että kaava-alueen rajausta tarkennetaan sopivin osin RKY aluetta vastaavaksi esimerkiksi siten, että rajaus ulottuu Taipalsaarentien, Lönnrotinkadun ja Valtakadun rajaamalle alueelle, pois lukien tuoreet asemakaavat
mm. Valtakatu 10–16:n ja Pallon entisen päiväkodin kohdalta. Museon näke-
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myksen mukaan esimerkiksi Lönnrotin koulun, lyseon ja Rakuunamäen historiaan olennaisesti liittyvän Lappeenrannan kirkon tulisi olla kaava-alueessa mukana.
b) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa todetaan, että alueen keskeiset rakennuksen on suojeltu Rakuunamäen osayleiskaavassa (2011 ), joka sai lainvoiman vuonna 2014. Voimassa olevissa asemakaavoissa on muutamia erityyppisiä suojelumerkintöjä (esim. oas, s. 20), joiden yhdistäminen ja suojelumerkintöjen tarkistaminen uudessa asemakaavassa on tärkeää. Rakuunamäestä ei ole
tehty kattavaa rakennusinventointia/kulttuuriympäristöselvitystä. Osallistumis- ja
arviointisuunnitelmassa viitataan Lauri Putkosen/ Tengborn Arkkitehdit Oy:n
vuonna 2013/2015 Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaava 2030 varten
tehtyyn kulttuuriympäristöselvitykseen, joka kuitenkin on varsin yleispiirteinen ja
Rakuunamäen asemakaavoitusta varten aivan liian suppea. KIOSKI-tietokannan
inventoinnit ovat hajanaisia ja iäkkäitä, monet 2000-luvun alkuvuosilta ja jopa
vanhempia. Koska rakennusten ja alueen kulttuurihistorialliset arvot ovat pääosin selvillä ja huomioitu osayleiskaavassa, ei varsinaiselle, koko kaava-alueen
kattavalle perusteelliselle rakennusinventoinnille välttämättä ole tarvetta. Alueella kuitenkin on kiinteistöjä, joiden osalta tarvitaan lisätietoa kaavatyöskentelyn tueksi.
c) Museo esittääkin, että tulevassa viranomaisneuvottelussa keskustellaan, missä
määrin rakennushistoriallisia selvityksiä tarvitaan suojelumääräysten yhdenmukaistamiseksi ja kehittämiseksi, ja kuinka laajoja täydennysinventointien tarpeita
alueella on.
d) Samoin museo toteaa, että vuosina 1998 ja 2000 laaditut rakentamisohjeet (Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy) ja vuodelta 1998 oleva maisemasuunnitelma
(Maisemaarkkitehdit Byman & Ruokonen Oy) on tärkeää päivittää asemakaavatyön yhteydessä. Rakuunamäellä tulee jatkossa olemaan monien rakennusten
osalta käyttötarkoituksen muutospaineita, minkä vuoksi rakennetun kulttuuriympäristön säilymiseen ja erilaisiin suojelumerkintöihin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Rakennetun ympäristön analysointi inventointien kautta sekä muutosten
ohjaaminen mm. rakennustapaohjeiden avulla antavat hyvät lähtökohdat sekä
kaavatyöhön että tuleviin hankkeisiin.
Vastine:
a) Asemakaavamuutosalueen rajaus on Rakuunamäen osayleiskaavan mukainen.
b) Asemakaavoituksen yhteydessä alueelle laaditaan rakennushistoriaselvitys. Selvitys
on kaksivaiheinen, ensimmäisessä vaihe on yleispiirteinen selvitys koko alueesta,
toisessa vaiheessa laaditaan tarkempi selvitys osasta rakennuksista.
c) Viranomaisneuvottelussa ja jatkoneuvotteluissa tullaan keskustelemaan ko. aiheesta.
d) Rakuunamäen alueen rakennustapaohjeet ja maisemasuunnitelma päivitetään asemakaavoituksen yhteydessä.
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MIELIPITEET
1. Mielipide
a) Adolf Ehrnrothin aukion viereen tulee rakentaa pyörätie ja kaventaa ajorataa, joka
laskee ajonopeuksia.
b) Olisi tärkeää, että henkilö- ja kuorma-autoilla ajo sallitaan Rakuunamäen läpi.
Vastine:
a) Alueelle on tarkoitus rakentaa kevyenliikenteen väylä aukion viereen.
b) Alueen läpiajo on sallittu alustavassa asemakaavaluonnoksessa.
2. Mielipide
a) Kiinteistöyhtiömme on tehnyt päätöksen hakea asemakaavan muutosta väljälle
ALtontillemme no: 1 korttelissa 66. Asiakohtaan ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan viitaten esitämme, että kiinteistöyhtiömme päätös otetaan mukaan
kaavan valmisteluun seuraavasti: Ison tonttimme ( 2778 m2) pohjoispäähän esitämme muodostettavaksi erillisen, n. 950-1000 m²:n AL- tontin ja sille rakennusoikeutta yht. n.450- 500 krs m².
Vastine:
a) Asia on huomioitu alustavassa asemakaavaluonnoksessa.
3. Mielipide
a) Asuntokorttelikadut, Väinö Valveen katu ja Ratsumestarinkatu tulee toteuttaa
yleiskaavan mukaisesti hidaskatuna, jonne toteutetaan myös rakenteelliset hidasteet.
b) Kasarmikadun ja Ratsumestarinkadun risteyksen nykyinen hidaste ei ole hyväksytyn suunnitelman mukainen. Se tulee rakentaa piir. nro 2-1232 (liittyy piir. nro
1-1521) mukaan.
c) Luvaton läpiajo saadaan loppumaan ainoastaan ”peltipoliisikameroilla” molempiin päihin.
d) Liisankadun liikennemelusta on haittaa asumisviihtyisyyteen Väinö Valveen kadun neljälle ja Liisankadun neljälle kiinteistölle. Kuorma-autoilta ja traktoreilta
ajo kiellettävä Taipalsaaren suunnasta.
Vastine:
a) Ko. kadut on osoitettu alustavassa asemakaavaluonnoksessa hidaskatuina.
b) Asemakaavoituksella ei oteta kantaa katurakenteisiin.
c) Alueen läpiajoa on rajoitettu alustavassa asemakaavassa kaavamääräyksillä, jotta ajonopeudet pysyvät alhaisina. Rakuunamäen läpi kulkee erikoiskuljetusten reitti, joten alueen läpiajaminen on sallittava.
d) Asemakaavoituksella ei oteta kantaa katurakenteisiin.
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4. Mielipide
a) Rakuunamäellä on mahdollistettava turvallinen liikkuminen alueella. Mikäli
alueen läpiajoa ei pystytä estämään, tulisi ainakin rajata läpiajoliikenteen nopeudet sellaisiksi, ettei niistä aiheudu vaaraa Rakuunamäen teillä, joista esimerkiksi Upseeritiellä ei ole kevyen liikenteen väylää ollenkaan. Lisäksi pitää
olla mahdollista ajaa Upseeritien tonteilta Upseeritielle ilman pelkoa, että
joku ajaa 80 km/h auton kylkeen. Alueella asuu paljon lapsia, minkä lisäksi
alueen läpi kulkee paljon koululaisia nuorten ja lastentalon asiakkaita, joiden
turvalliseen liikkumiseen on panostettava erityisen paljon. Erityisesti pitäisi
siis saada nopeudet kuriin riittävällä määrällä hidasteita.
b) Alueen lähivirkistysalueet on säilytettävä virkistyskäyttöä varten.
Vastine:
a) Alueen läpiajoa on rajoitettu kaavamääräyksillä, jotta ajonopeudet pysyvät
alhaisina. Upseeritielle ei ole mahdollista rakentaa kevyen liikenteen väylää,
johtuen katualueen kapeudesta. Alustavassa asemakaavaluonnoksessa Upseeritie on osoitettu hidaskatuna, jonka alkuperäinen luonne säilytetään.
b) Alueen lähivirkistysalueet säilyvät virkistyskäytössä.
5. Mielipide
a) Rakuunamäen luvaton ja kovavauhtinen läpiajo on ongelma. Kun suorin reitti
sulkeutuu, on erittäin suuri vaara läpiajon siirtymisestä asuntokaduille. Todennäköisin ongelmapaikka on Upseeritie, jonne tarvitaan vähintään sama hidastustaso kuin Ratsumestarinkadulle olisi tulossa. Ainoa varma ratkaisu on katkaista
Upseeritie Upseerikerhon kohdalta. Hälytysajoneuvo pääsisi tarvittaessa Upseerikerhon pihan kautta. Tyypillisen vauhdikkaan läpiajajan ei sinne oleta menevän. Kaavaan tai sen liitteisiin on saatava nämä merkinnät.
b) Upseerikerhon parkkipaikan tukimuuri on merkitty maastoon ja sen tieltä on kaadettu kaksi puuta jo mielipiteen jättämiseen varattuna aikana. Tukimuuri leikkaa
ketokohteeksi määriteltyä rinnettä, jonka nimenomaan alareunassa kasvaa kedon indikaattorikasvia mäkitervakkoa. Kun liikennettä on tarkoitus hidastaa ja
estää läpiajoa, on syytä tutkia, riittääkö parkkipaikoille vähäisempi rinteen leikkaaminen tai tarvitseeko sitä tehdä ollenkaan. Myös maisemallisesti olisi parempi välttää tukimuuria tai minimoida se.
c) Sivulla 21 olevassa kartassa asuntoni, kasarmialueen ensimmäisen rakennusvaiheen aikainen pesu- ja leivintupa, on jätetty vaille kaavallista suojelua. Tämä
ei varmaan ole tarkoitus, vaan suojelumerkintä säilyisi edelleen. Rakennus on
tärkeä osa kokonaisuutta Upseerikerho, komentajan talo ja Upseeritalot, toki
myös olennainen osa suojellun Upseeritien maisemaa.
d) Numerot ovat kartasta sivulta 23: Korttelissa 64 rakennuksen 13 kohdalle tulee
kaavoittaa korkeintaan pituussuuntainen ja muutenkin pari rakennukselle 15.
Tällöin jää perinnehevosille riittävä laiduntila. Paras kaavamerkintä rakennuksen
13 kohdalle edellyttää julkista rakentamista, joka aikanaan voisi täydentää rakennukseen 11 toivottavasti rakentuvaa perinne-, näyttely- ja museokokonaisuutta.
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e) Esitän Valjaskujan nimen muuttamista kaavoituksen yhteydessä Popinkujaksi.
Edesmennyt Majuri Ari Koponen tunsi tarkoin Kasarmialueen historian. Hän kertoi valjaita säilytetyn muualla kuin Valjaskujan alueella. Jääkärikoira Popin tarina
on erikoinen osa alueen historiaa. Popin hautamuistomerkki Örebron päiväkodin
takana on merkittävä suojelluksi ja estettävä sen joutuminen yksityispihan aitojen taakse.
f) Adolf Ehrnroothin aukion itäpuolella erottuu aukion kasvillisuudessa sodassa palaneen hevostallin kivijalka. Tälle on saatava suojelumerkintä-ehkäpä osana aukion pinnan suojelua: ei sepeliä eikä satunnaisia hiekoitusmurskeita, vaan tarvittaessa pintaan ruskeaa kivituhkaa. Kasvillisuus olisi edelleenkin paahteiselle
alueelle tunnusomaista kävelyn ja perinneratsastuksen kestävää.
Vastine:
a) Alueen läpiajoa on rajoitettu alustavassa asemakaavaluonnoksessa kaavamääräyksillä, jotta ajonopeudet pysyvät alhaisina. Upseeritielle ei ole mahdollista rakentaa kevyen liikenteen väylää, johtuen katualueen kapeudesta. Alustavassa
asemakaavaluonnoksessa Upseeritie on osoitettu hidaskatuna, jonka alkuperäinen luonne säilytetään.
b) Asemakaavoituksella tutkitaan tarvittavat pysäköintipaikat ja osoitetaan tarvittaessa niiden sijainnit.
c) Kyseessä oli tekninen virhe, joka on korjattu. Suojelumerkintä on päivitetty
OAS:aan ja rakennuksen suojelumerkintä on myös alustavassa asemakaavaluonnoksessa.
d) Kortteliin 64 on osoitettu lisärakentamista siten, että uudisrakennus olisi mahdollista rakentaa väärinpäin käännetyn U-kirjaimen muotoon.
e) Alustavassa asemakaavaluonnoksessa ei ole esitetty alueelle uutta nimistöä.
Koiran hautamuistomerkin osoittamista asemakaavassa muistomerkkinä tutkitaan asemakaavoituksen yhteydessä.
f) Palaneen hevostallin kivijalan suojelua asemakaavalla ei ole nähty tarpeelliseksi. Kivijalka tullaan huomioimaan aukion rajauksessa, käytössä ja materiaalivalinnoissa.
6. Mielipide
a) Liisankadun ja Mannerheiminkadun risteysalue mukaan kaavaan, liikenneturvallisuuden parantaminen portin kohdalla.
b) Alueen rakentamistapaohjeen päivitys asemakaavamuutoksen yhteydessä.
c) Kevyen liikenteen turvallisuuden parantaminen koko alueella oleellista.
d) Katosten rakentaminen koko alueella harkittava tarkkaan; soveltuvuus historiallisesti arvokkaalla alueelle, perinteisesti avoimiin näkymiin harkittava tarkkaan kaavassa.
e) Tonttimme itälaitaan merkitty istutettava puurivi ei ole mahdollinen, sillä tällä kohtaa tontillamme on tukimuuri ja rakennuksen välinen kuilu, johon ei voi puita istuttaa. Katualueella olevat vaahterat olisi syytä säilyttää.
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f) Haluaisimme tontillemme lisärakennusoikeutta vanhalla juuresvarastollemme,
jotta yläkertaan voi vanhan rakennusmassan sisälle sijoittaa kerrosalaan laskettavia tiloja.
g) Tontillamme olevan piharakennuksen merkintä on nyt at, jonka haluaisimme muutettavan t=talousrakennus, kuten se on aiemmassa asemakaavassa ollut. Merkintä ei saa estää sijoittamasta piharakennukseen liiketoimintaa.
h) Emme tule hyväksymään asemakaavan eteläpuoliselle tontille tonttien rajalle autokatoksen tai –tallin rakennusalaa.
Vastine:
a) Risteysalue on rajattu kaavamuutosalueen ulkopuolelle, koska Liisankadun ja
Mannerheiminkadun osalta ei ole suunnitteilla muutoksia, jotka vaikuttaisivat katualueen rajauksiin.
b) Rakuunamäen rakentamistapaohjeet päivitetään asemakaavoituksen yhteydessä.
c) Alueen kevyenliikenteen turvallisuus paranee asemakaavassa osoitetuilla ratkaisuilla.
d) Alustavaan asemakaavaluonnokseen on osoitettu autokatoksille erilliset rakennusalat ja rakennusoikeudet. Lisäksi pysäköimisalueet on merkitty p-2: Pysäköimispaikka, alueelle ei saa sijoittaa katoksia.
e) Istutettava puurivi on osoitettu katualueelle Kasarmikadun varrelle,
f) Rakennusoikeutta on lisätty alustavaan asemakaavaluonnokseen.
g) Piharakennukselle on osoitettu alustavassa asemakaavaluonnoksessa 100 kerros-m² rakennusoikeutta.
h) Ko. alueelle on osoitettu alustavassa asemakaavaluonnoksessa p-2 –merkintä
sekä talousrakennuksen rakennusala olemassa olevan talousrakennuksen kohdalle.
7. Mielipide
a) Kasarmikadun läpiajon estäminen puomein, hidastein.
b) Kevyen liikenteen turvallisuudet turvaaminen jalkakäytävällä/pyörätiellä Kasarmikadun puuttuvalta osalta. Lisäksi Rakuunamäen katuvalaistuksen parantaminen.
c) Rakuunahevosten tallien ja hevoshaan turvaaminen.
d) Osayleiskaavan määrittämän rakennusalueen rajan kunnioittaminen NCC:n tontilla.
e) Venelaituri ja tenniskenttä olisivat hyviä.
Vastine:
a) Alueen läpiajoa on rajoitettu kaavamääräyksillä, jotta ajonopeudet pysyvät alhaisina.
b) Alueelle on tarkoitus rakentaa kevyenliikenteen väylä aukion viereen.
c) Rakuunahevoset ovat siirtymässä Leirikentälle, kuten muutkin puolustusvoimien
toiminnot.
d) Ko. tontti on alustavassa asemakaavaluonnoksessa osayleiskaavan mukainen.

Rakuunamäen asemakaavan ja tonttijaon muutos

Kaavanlaatijan vastineet
26.6.2017

e) Lähivirkistysalueella sijaitseva tenniskenttä säilyy. Venelaituria ei ole tarpeen
merkitä asemakaavaan, vaan se voidaan sijoittaa rantaan ilman kaavamääräystä.

8. Mielipide
a) Jos muu läpiajo estetään fyysisesti Kasarmikadulla, niin on otettava käyttöön
keinot, ettei tämä liikenne siirry esim. Upseeritielle. Liikennemerkkikielloilla ei
ole merkitystä. Mahdollisesti Upseeritie poikki Upseerikerhon kohdalta.
Vastine:
a) Alueen läpiajoa on rajoitettu kaavamääräyksillä, jotta ajonopeudet pysyvät alhaisena. Alustavassa asemakaavaluonnoksessa Upseeritie on osoitettu hidaskatuna, jonka alkuperäinen luonne säilytetään.
9. Mielipide
a) Adolf Ehrnroothin aukion läpiajon katkaiseminen mahdollisimman pikaisesti, jo
ennen asemakaavan valmistumista.
b) Rakuunahevoset pysyttävä Rakuunamäellä. Tallien ja hevoshaan säilyminen.
c) Osayleiskaavassa määritetyn rakennusaluealan kunnioittaminen.
d) Venelaiturin rakentaminen
Vastine:
a) Alueen läpiajoa on rajoitettu kaavamääräyksillä, jotta ajonopeudet pysyvät matalina. Rakuunamäen läpi kulkee erikoiskuljetusten reitti, joten alueen läpiajo on sallittava
b) Rakuunahevoset ovat siirtymässä Leirikentälle, kuten muutkin puolustusvoimien
toiminnot.
c) Alustavassa asemakaavaluonnoksessa korttelialueet ovat voimassa olevan
osayleiskaavan mukaisia.
d) Venelaituria ei ole tarpeen merkitä asemakaavaan, vaan se voidaan sijoittaa rantaan ilman kaavamääräystä.
10. Mielipide
a) Laadittaessa asemakaavaa on jo siinä määriteltävä liikennesuunnittelu riittävän tarkasti ja läpiajoa estäväksi. Huonona esimerkkinä voidaan pitää Kasarmikadun liittymistä Taipalsaarentiehen. Nyt liittymä on toteutunut liian laajana ja osaltaan läpiajoon
houkuttelevana täysin asemakaavan puitteissa. Tämä virhe on vältettävä Valtakadun
liittymän osalta. Paras vaihtoehto olisi läpiajon kokonaan estävä asemakaava. Mikäli
tonteille ajo Taipalsaarentieltä ja Valtakadulta (ja samalla läpiajo) sallitaan on läpiajon
periaatteet jo asemakaavassa määriteltävä riittävän tarkasti: Riittävästi mutkitteleva
läpiajo reitti.
b) Osa Kasarmikadusta ja Väinö Valveen kadusta on oltava "pp/t" katua. Hidasteet on
määriteltävä jo asemakaavassa.
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c) Ennen kapeita katuosuuksia ja läpiajon kieltäviä liikennemerkkejä on oltava "läpiajoliikenteen" kääntymisen mahdollistavat kääntöpaikat. Erikoiskuljetusten läpiajo tulee
mahdollistaa alueen keskeltä erityisjärjestelyin.
d) Kasarmikadun Valtakadun puoleista päätä ei tule kaavoittaa suoraviivaisesti varuskunnan portilta ylös mäkeen vaan kierrättää 1. kasarmirakennuksen edestä ja Väinö
Valveen kadun kautta.
e) Nykyisen osayleiskaavan mukaan Kasarmikatu välillä Ratsuväenraitti- Väinö Valveen
katu on määritelty jalankululle ja polkupyöräilylle varatuksi katualueeksi (pp/t jolla tontille ajo ja Rakuunamäen sisäinen liikenne on sallittu. Tämä tulee toteuttaa myös asemakaavassa.
f) Kasarmikatu 6 tontilla on asemakaavassa merkitty rakennusoikeutta 304m². Kaikki
tämä kerrosala on myös rakennettu. Pyydän, että asemakaava päivitettäessä autotalli ja vinttihuoneet otetaan huomioon rakennusoikeudessa ja uudeksi rakennusoikeudeksi määritettään 460m².
Vastine:
a) Alustavassa asemakaavaluonnoksessa on yksi suunnittelun lähtökohdista ollut läpiajoliikenteen ajonopeuksien hidastaminen rakenteellisesti. Alustavan luonnoksen
laadinnassa ollut mukana katusuunnittelijoita.
b) Osa Kasarmikadusta on osoitettu alustavassa asemakaavaluonnoksessa pp/t –katuna.
c) Kääntöpaikoille ei ole tarvetta alustavan asemakaavaluonnoksen mukaan rakennettaessa.
d) Katu tekee loivan s-kirjaimen muotoisen lenkin Väinö Valveen kadun risteyksessä.
e) Katualue on osoitettu pp/t merkinnällä ja katualuetta on kavennettu, jotta kaksi rinnakkaiskatua pensasaidan molemmin puolin selkiytyy.
f) Asia huomioitu alustavassa asemakaavaluonnoksessa.
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LIITE 3F MRA 27 §:n kuulemisessa saadut lausunnot ja muistutukset

LIITE 3G
KAAVANLAATIJAN
VASTINEET
12.12.2019
Dnro
634/10.02.03.00/2018
RAKUUNAMÄEN ASEMAKAAVAN JA TONTTIJAON MUUTOS
LEIRI (5), korttelit 55, 57–72, 75 ja 81. L ähivirkistys-, puisto-, hautausmaa-, katu- ja
vesialuetta. Kaupunginosan rajan siirto.
KAAVANLAATIJAN VASTINEET
MRA 27 §:n kuulemisessa saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin.
Kaavaehdotus 14.2.2019 oli nähtävillä 14.3.–15.4.2019.
LAUSUNNOT
1. Kaakkois-Suomen ELY-keskus:
Vuorovaikutus ja kaavaprosessin sujuvuus
Vuorovaikutus kaavaa valmisteltaessa on järjestetty esimerkillisesti suunnittelun vireilletulosta lähtien. Oikea-aikainen ja osalliset tavoittava vuorovaikutus on sujuvoittanut asemakaavamuutoksen etenemistä hallitusti ja perustellusti hyvään lopputulokseen. Kaavan lähtötiedot ja laaditut selvitykset ovat kattavia ja ne on otettu kaavasuunnittelussa huomioon.
Vastine: OK.
Asemakaavan sisältö ja kaavamääräykset
Asemakaavamuutos täyttää MRL:n asemakaavalle asettamat sisältövaatimukset ja edistää
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutumista. Kaavaselostukseen tulee selkeyden vuoksi vielä täydentää perustuvatko asemakaavamuutoksen rakennussuojelumääräykset MRL 57.2 § vai 57.3 §. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan määräykset ovat maanomistajalle kohtuullisia ja perustuvat MRL 57.2 §.
Vastine: Rakennussuojelumääräykset perustuvat MRL 57.2 §:ään, mikä on lisätty
asemakaavaselostukseen lukuun 5.8.
Asemakaava ja ilmastotavoitteet
Rakuunamäen rakennetun ympäristön elinkaaren jatkaminen toteuttaa konkreettisesti valtakunnallisia ilmastonmuutoksen hillintään liittyviä tavoitteita. Olemassa olevan kestävän rakennuskannan elinkaaren jatkaminen edistää vähähiilistä rakentamista. Olemassa olevan
rakennetun ympäristön tehokas ja laadukas hyödyntäminen on resurssien viisasta käyttöä.
Hyvä sijainti kaupunkirakenteessa hyödyntää olemassa olevaa infraa. Palveluiden läheisyys
ja viihtyisä ympäristö ovat omiaan lisäämään jalankulkua ja pyöräilyä autoilun vaihtoehtona.
Vastine: OK.
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Lopuksi
Rakuunamäki suunnittelukohteena on laaja, ja lähtökohdiltaan erittäin herkkä ja vaativa.
Lappeenrannan kaupunki on oivaltanut alueen arvon ja mahdollisuudet kaupungin kehittämiseksi, ja johdonmukaisesti ajantasaistanut yleiskaavan ja asemakaavan ohjaamaan
muuttuvaa tilannetta. Rakuunamäen tavoitteellinen kehittäminen on hyvä esimerkki siitä,
miten kaupunki voi aktiivisesti edistää olemassa olevan rakennuskannan käyttöä ja kulttuuriympäristön arvojen säilymistä. Rakuunamäellä on jo nyt nähtävissä viitteitä alueen hallitusta muuttumisesta kiinnostavaksi osaksi kaupunkilaisten elinympäristöä. Ympäristö koetaan vetovoimaiseksi ja rakennusten elinkaari jatkuu. Asemakaavan toteutuessa Rakuunamäellä on hyvät edellytykset kehittyä elinvoimaiseksi ja viihtyisäksi asuin- ja työympäristöksi.
Vastine: OK.
2. Etelä-Karjalan museo
Rakuunamäen asemakaavaa suunniteltaessa vuorovaikutus ja yhteistyö museoviranomaisen kanssa ovat olleet tiivistä ja kiitettävää kautta linjan. Suojelumääräykset on laadittu yhteisymmärryksessä ja ne tukevat alueen ainutlaatuisia kulttuurihistoriallista arvoja.
Vastine: OK
3. Rakuunamäen asukasyhdistys
Rakuunamäki on Euroopan parhaiten säilynyt varta vasten ratsuväelle rakennettu kasarmialue, jonka kulttuurihistoriallista henkeä on syytä kunnioittaa. Se on myös Suomessa monestakin syystä ainutlaatuinen.
Vastine: Asemakaavamääräyksillä on edistetty kulttuurihistoriallisten arvojen säilymistä useilla eri tavoilla. Historiallinen rakennuskanta on kokonaisuudessaan suojeltu
rakennuskohtaisin suojelumerkinnöin. Lisäksi kaavassa on määrätty mm.: ”Kaava-alue
on valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä. Rakentamisessa
sekä muissa alueelle kohdistuvissa toimenpiteissä on erityisesti otettava huomioon
alueen kulttuurihistorialliset arvot.”
Kun ketojen, puistometsien tai pihan puutarhojen alueet pienenevät, siinä kärsii tärkeä luonnon monimuotoisuus.
Vastine: Rakuunamäen laajat puisto- ja virkistysalueet on kaavassa säilytetty lähestulkoon ennallaan. Puisto- ja virkistysaluetta on kaava-alueella yhteensä noin 9,5 hehtaaria ja kaavamuutoksella puisto- ja virkistysalueet ovat pienentyneet vain noin 0,05
hehtaaria.
Myös valokatteet vievät alueen henkeä. Erityisen ruma ja tarpeeton olisi nyt toimistokäytössä olevien tallien välinen valokate.
Vastine: Kortteliin 67 osoitettu valokate sisältyy jo voimassa olevaan asemakaavaan.
Valokatteisen tilan rakentaminen kortteleissa 64 ja 67 monipuolistaa rakennusten käyttömahdollisuuksia ja edistää sitä kautta rakennusten uudelleenkäyttöä ja säilymistä.
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Etenkin tontilla 3 sijaitsevat rakennukset sijaitsevat vain noin kuuden metrin päässä
toisistaan, jolloin valokate mahdollistaa rakennusten kytkemisen yhdeksi kokonaisuudeksi. Valokatteisten tilojen osoittamista ei ole kritisoitu kaavaluonnoksesta saaduissa
viranomaislausunnoissa.
Onnistuneesti on aikaisemmin kunnostettu kaksi Kasarmikadun viereistä tallia autohalleiksi.
Näin pitää vieläkin tehdä, missä se on mahdollista. Parkkipaikkojen kanssa tulee muuten
ongelmia.
Vastine: Rakuunamäellä on pystytty osoittamaan riittävät autopaikat tonteille, joten
alueen rakennuksia ei ole autopaikkojen vuoksi tarpeen osoittaa autotalleiksi. Kaavassa on osoitettu autopaikkamääräykset ja havainnekuvassa sekä lähiympäristösuunnitelmassa on kuvattu autopaikkojen sijoittuminen Rakuunamäen alueelle.
Adolf Ehrnroothin aukio on pidettävä luontaisena kenttänä. Sinne ei kuulu lumien varastointi.
Autojen pysäköintiä saisi olla vain yhdellä reunalla kuin oli varuskunnan aikana.
Vastine: Asemakaava ei salli Adolf Ehrnroothin aukion käyttöä pysäköintipaikkana
eikä lumenkaatopaikkana. Alue on osoitettu asemakaavassa katuaukioksi/ toriksi. Lisäksi aukiolle on annettu määräys: ”Alue, jolla ympäristö säilytetään. Kunnostus- ja
muutostöiden yhteydessä alue on rakennettava sen kulttuurihistorialliset arvot ja ominaispiirteet säilyttävällä tavalla. Aluetta koskevista suunnitelmista on pyydettävä museoviranomaisen lausunto.”
Lähin pysäköintialue on aukion itäpuolella, johon on osoitettu LPA-8-korttelualue, eli
”Autopaikkojen korttelialue, jonka kautta saa järjestää ajoyhteyden siihen rajoittuville
tonteille ja jonka kautta tulee sallia yleinen jalankulku. Alueen rakentamisesta ja kunnossapidosta vastaavat korttelialuetta käyttävien kiinteistöjen omistajat. Alueella tulee
sallia vuoropysäköinti.”
Varusmiesten ruokala ja sitä vastapäätä olevat tallit on merkittävä kaavaan niin, että ne pysyvät perinteen mukaisessa käytössä. Siitä on hyötyä kaupunkilaisille, alueen yrittäjille ja
matkailun kannalta.
Vastine: Ruokalarakennus on osoitettu K-9 merkinnällä, eli ”Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Alueelle voidaan sijoittaa myös asuin-, majoitus- ja ravintolatiloja,
päiväkoti sekä vanhusten palveluja”. Vastapäiset tallit on osoitettu K-12 merkinnällä,
”Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Alueelle voidaan sijoittaa myös majoitus-,
ravintola-, museo- ja kokoontumistiloja, päiväkoti sekä asumista siihen erikseen osoitetulle rakennusalalle.” Varuskuntaruokala ja kaksi Adolf Ehrnroothin aukion länsipuolen tallia pysyvät julkisessa perinteitä kunnioittavassa käytössä, sillä molempia koskevat tarkat suojelumääräykset, ja koska asumisen osuutta on tallirakennuksissa rajoitettu voimakkaasti niin, että asuintilaa on mahdollista toteuttaa vain 8 prosenttia/ 2
asuntoa itäisemmän tallin pinta-alasta.
Örebron päiväkodin rakennukset olisivat paras yhdistyksien kokoontumis- ja harrastustilana.
Niistä ei pidä tulla yksityisasuntoa. Tämä on merkittävä kaavaan.
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Vastine: Örebron päiväkoti on osoitettu asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (AL), mikä sallii rakennukselle useita eri käyttötarkoituksia, myös käytön yhdistyksien kokoontumis- ja harrastustilana. Käyttötarkoitusta ei ole kuitenkaan tarkoituksenmukaista rajata pelkästään kokoontumis- ja harrastustilaksi, koska näiden kysyntää on vaikea ennakoida, ja koska kaavan ensisijainen tavoite tulee kuitenkin olla vanhan rakennuskannan uudelleenkäytön edistäminen. Tämä tapahtuu parhaiten monipuoliset käyttötarkoitukset mahdollistavalla käyttötarkoitusmerkinnällä.
Myönteistä kaavamuutoksessa on edelleenkin pyrkimys torjua luvatonta ja ylinopeuksilla tapahtuvaa läpiajoa. Tärkeä on myös pyöräilijöiden turvallisuus, johon on kiinnitetty huomiota.
Vastine: Läpiajo on kaavassa sallittu, mutta ajonopeuksia on hillitty hidaskatumerkinnällä ja linjauksella. Lisäksi katusuunnitelmassa voidaan sijoittaa kaduille tarvittaessa
rakenteellisia hidasteita.
LAUSUNNOT KUULEMISAJAN JÄLKEEN
Lappeenrannan kaupunkisuunnittelu pyysi Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta Tukesilta ja
Gasum Oy:ltä lisälausuntoa, joka koski Pallon venttiiliaseman suojavyöhykettä ja asemakaavaehdotuksessa osoitettua kaavamerkintää.
4. Gasum Oy

Kaavaa laadittaessa on otettava seuraavat asiat huomioon:
Puolustusvoimien käytöstä poistuville rakennuksille suunnitellaan kaavoituksen yhteydessä
uudiskäyttöä. Jos rakennusten käyttötarkoitukset muuttuvat, on tässä otettava huomioon
rakennusten ja rakenteiden suojaetäisyydet asetuksen 551/2009 mukaan niin, että asetuksen suojaetäisyysvaatimukset täyttyvät.
Asemakaavaehdotuksessa on esitetty maanalaista saunaa Pallon venttiiliaseman läheisyyteen. Alla olevasta kaavapiirroksesta graafisesti mitattuna 25 metrin suojaetäisyys ei täyty
venttiiliaseman linjasulkuventtiilistä eikä ulospuhallusputkesta. Mahdolliset asetuksen suojaetäisyyden alitukset tulee neuvotella Tukesin kanssa. Jos maanrakennustöitä tehdään 5
metriä lähempänä kaasuputkea, on meidän valvontamme oltava paikalla.
Vastine: Maanalaisen saunan merkintä on poistettu kaavasta ja suojavyöhykkeen
merkintöjä on tarkistettu siten, että Pallon venttiiliasemalle on osoitettu 25 metrin ja 50
metrin suojavyöhykkeet.
5. Tukes

Asetuksen mukainen 25 metrin etäisyys venttiilistä saunarakennukseen ei täyty. Lisäksi Tukes katsoo, että 25 metrin etäisyys tulee täyttyä myös maakaasun Lappeenrannan haaran
siirtoputkiston ulospuhalluksesta. Ulospuhallus on normaalikäytössä periaatteessa vaaraton. Mikäli Lappeenrannan siirtoputkiston haaralla ilmenee ongelmia, linjan lopputyhjennys
(hätäulospuhallus) suoritetaan ulospuhallusten kautta. Tukesin näkemyksen mukaan sauna
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on maakaasun ulospuhalluksen läheisyyteen sijoitettuna riskitekijä. Saunan ja ulospuhalluksen etäisyyden tulee olla minimissään 25 metriä. Tukes suosittelee tätäkin suurempaa etäisyyttä.
Vastine: Maanalaisen saunan merkintä on poistettu kaavasta ja suojavyöhykkeen
merkintöjä on tarkistettu siten, että Pallon venttiiliasemalle on osoitettu 25 metrin ja 50
metrin suojavyöhykkeet.
MUISTUTUKSET
1. Muistutus
Soittokunnanraitilta kohti uutta päiväkotia, YL -alueen halki on merkitty kulkemaan yleiselle
jalankululle varattu alue. On oletettavaa, että Soittokunnanraitille ei järjestetä erillistä pyörätietä YL-korttelin kohdalle, ja että pyöräily yritetään alustavan liikennesuunnitelman mukaisesti ohjata ajoradalle. Kaava-aineiston liitteenä olevassa liikenneverkon yleissuunnitelmassa Soittokunnanraitti on varustettu merkinnällä "pp-katu". Tämä järjestely ei sovellu päiväkodin välittömään läheisyyteen. Onko ajateltu, että lapset pyöräilevät päiväkotiin ajoradalla päiväkodin saatto- ja huoltoliikenteen seassa?
Vaatimus: yleiselle jalankululle korttelissa 64 varatun alueen merkintä on korvattava merkinnällä "yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alue". Asemakaavan on mahdollistettava turvallinen pyöräily päiväkotiin myös Soittokunnanraitin suunnasta niin, että Kasarmikadun ja päiväkodin välille voidaan rakentaa yhtenäinen pyörätie.
Vastine: Soittokunnanraitti on tonttikatu, joka on osoitettu asemakaavamerkinnällä hidaskaduksi. Hidaskatu on luonteeltaan katu, jolla autoilijat kulkevat pyöräilijän ehdoilla.
Hidaskatu on pyöräilijälle siten turvallinen eikä tarvetta erilliselle kevyen liikenteen väylälle ole etenkin kun huomioidaan kadun suhteellisen vähäinen liikennemäärä.
Hankesuunnitelman mukaan päiväkodille saatto on rakennuksen pohjoispuolelta, jolloin Soittokunnanraitilla pyöräilyn osuus jää lyhyeksi, kun lapsia saatetaan päiväkotiin
pyörällä. Lisäksi tilan puutteen vuoksi ei ole mahdollista rakentaa erillistä kevyen liikenteen väylää Soittokunnanraitin varteen, sillä suojeltavien rakennusten 22 ja 23 väli
on seinästä seinään noin 17 metriä.
Helsingin kaupungin pyöräliikenteen suunnitteluohjeiden (pyoraliikenne.fi) mukaan pyöräkadun edellytyksenä on, että pyöräliikenteen määrät ovat ainakin osan aikaa vuodesta kaksinkertaiset autoliikenteeseen verrattuna. Asemakaavan selostuksessa arvioidaan päiväkodin saattoliikenteen määräksi 228 - 342 henkilöautomatkaa vuorokaudessa, jonka lisäksi
Soittokunnanraitilla tulee liikkumaan myös päiväkodin huoltoliikennettä. Asemakaavan selostuksen perusteella jää epäselväksi, odotetaanko Soittokunnanraitille pyöräkadun turvallisuuden kannalta riittävää pyöräilymäärä, joka olisi noin 500 - 600 pyöräilijää vuorokaudessa.
Vastine: Helsingin pyöräliikenteen suunnitteluohjetta ei voi sellaisenaan soveltaa Lappeenrannan kevyen liikenteen väylien suunnitteluun. Saattoliikenteen määrä on laskettu Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa -julkaisun mukaan. Julkaisun mukaan päiväkodin matkatuotosluku per päiväkotipaikka on Lappeenrannassa 4-
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6 kävijää/ hoitopaikka (saapuvaa tai lähtevää), joista henkilöautolla tehtäviä on
79 % eli 3-5 käyntiä (saapuvaa/lähtevää). Kuusiryhmäisen päiväkodin liikennetuotokseksi voidaan siten arvioida
noin 455–683 kävijää (saapuvaa tai lähtevää), joka on lisäystä nykytilanteeseen. Korkea luku johtuu siitä, että yhden lapsen saattaminen päiväkotiin on
laskettu saapuvaksi liikenteeksi ja huoltajan lähteminen on laskettu lähteväksi
liikenteeksi. Toisin sanoen Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa –julkaisussa on yhden lapsen saattoliikenteeseen laskettu yhteensä 4 matkaa,
(2 matkaa saattaminen päiväkotiin ja 2 matkaa noutaminen päiväkodista). Huoltoliikenteen osuus on vähäinen.
Asemakaavaluonnoksen liitteen 11 A-B "Lähiympäristösuunnitelma" kappaleessa 2.3.2
"Adolf Ehrnroothin aukio" sekä liitteessä 12 "Liikenneverkon alustava yleissuunnitelma" esitetään, että Adolf Ehrnroothin aukion kohdalla Rakuunamäen läpi kulkeva pyöräilyn pääreitti
kulkisi aukion laidalla eikä katualueella Kasarmikadun varressa. Lähiympäristösuunnitelmassa esitetään, että pyöräreitti aukion kohdalla olisi päällystetty kiveyksellä ja että reitin
leveys olisi 3,5m. Lähiympäristösuunnitelman kappaleessa 2.3.4. puolestaan mainitaan,
että "Ajoväylän vieressä on jalkakäytävä. Aukion kohdalla jalkakäytävä ohjataan aukion puolelle.", mutta pyörätiestä ei puhuta mitään. Tällainen reitti ei sovellu pyöräilyn pääreitiksi leveytensä, mutkittelevan linjauksensa ja päällystemateriaalinsa vuoksi.
Pyöräilyn ja jalankulun erottelu pyöräilyn pääreitillä edellyttää vähintään 4m poikkileikkausta
ja pyörätien asfalttipinnoitetta. Pyöräilylle on hyvin tilaa lehmusrivin ja Kasarmikadun väliin
jäävällä alueella oheisen luonnoksen mukaisesti. Asemakaavaluonnoksessa osoitettu katualue on riittävän leveä, jotta pyörätie mahtuu siihen.

Rakuunamäen asemakaavan ja tonttijaon muutos

Kaavanlaatijan vastineet

Vaatimus: pyöräreitin suorempi linjaus on merkittävä asemakaavan liiteaineistoihin, jotta
Rakuunamäelle syntyy sujuva ja turvallinen pyörätieverkko. Vaihtoehtoisesti asemakaavnselostuksessa tai kaavoittajan vastauksessa tähän mielipiteeseen on korostettava,
että lähiympäristösuunnitelmalla tai alustavalla liikennesuunnitelmalla ei ole ohjaavaa vaikutusta katusuunnitelmiin.
Vastine: Lähiympäristösuunnitelman raporttia on korjattu siten, että kyseisessä kohdassa puhutaan kevyen liikenteen reitistä jalkakäytävän sijaan.
Rakuunamäen läpi kulkeva kevyen liikenteen reitti ei ole pyöräilyn pääreitti, vaan aluereitti. Kasarmikadun jo rakennettu pohjoispää on jyrkkä ja mutkitteleva, joten katu ei
kokonaisuudessaan sovi pyöräilyn pääreitiksi.
Kevyen liikenteen väylien suunnittelussa on otettu huomioon Rakuunamäen kulttuurihistoriallinen arvo ja reittien ympäristö suunniteltu Rakuunamäen arvoon sopiviksi.
Tämä puoltaa väylän linjaamista esitetyllä tavalla aukion kautta. Lisäksi Kasarmikadun
katualueella kulkee kaasuputki, jonka vuoksi kevyen liikenteen reittiä ei voi sijoittaa
Kasarmikadun reunaa.
Kaavan yleisillä määräyksissä on määrätty, että ”Yleisillä alueilla sekä tonttien pysäköinti- ja oleskelualueilla käytettävien päällysteiden tulee perustua tämän asemakaavan liitteenä olevaan lähiympäristösuunnitelmaan.”
Lisäksi on määrätty: Katu-, aukio-, puisto- ja lähivirkistysalueille sijoitettavien rakenteiden, kuten pollarien ja tukimuurien sekä alueille sijoittuvien varusteiden tulee perustua
tämän asemakaavan liitteenä olevaan lähiympäristösuunnitelmaan.
2. Muistutus
Asemakaavaluonnoksessa ei ole määritelty polkupyörien pysäköintipaikkojen määrää muutoin kuin AL-alueiden osalta.
Rakuunamäen asemakaavassa on määrättävä YL-alueiden polkupyöräpysäköinnistä vastaavasti kuin Lappeen koulun asemakaavaluonnoksessa polkupyörien pysäköinnistä, eli:
"Polkupyöräpaikkoja tulee järjestää vähintään
- Opetustilat 1 pp / 20 kerros-m2
- Päiväkoti 1 pp / 50 kerros-m2"
Peruste on kuntalaisten yhdenvertaisuus, päiväkodeissa on noudatettava samaa pysäköintinormia, sekä päiväkotiin pyöräilyn edellysten turvaaminen.
Vastine: Asemakaavaan on lisätty määräys polkupyöräpaikoista.
Lisäksi Soittokunnanraitin eteläpuolella olevan K-10-korttelialueen tonttiliittymäkieltoa on jatkettava länteen päin, koska K-10-alueen rakennusten välistä tuleva autoliikenne muodostaisi huonojen näkemien vuoksi vaarallisen paikan päiväkotiin kulkijoille.
Vastine: Tonttiliittymäkieltoa on jatkettu länteen päin tallirakennusten välille.
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3. Muistutus
Asunto Oy Lappeenrannan Neljä Rakuunaa hakee rakennusoikeuden lisäämistä, siten, että
ko. kiinteistöllä on rakennusoikeutta 740 k-m2. Näin varasto- ja parvitilojen muuttaminen
asuintiloiksi on mahdollista.
Vastine: Rakennukselle on osoitettu ehdotettu rakennusoikeus.
4. Muistutus
Haen muutosta maasaunarakennuksen (Masa) kokonaisneliömäärään, joka nyt on merkittynä kaavaluonnokseen 40 m2 nostettavaksi 55 m2 rakennusteknisistä syistä.
Kaavassa on otettava huomioon rakennettavan alueen sijainti, jotta saunakiukaan savupiipun turvaetäisyys viereisellä tontilla olevaan Gasum:n maakaasuaseman venttiiliin säilyy
(turvaetäisyys 25m).
Vastine: Kaupunkisuunnittelu pyysi Gasumilta sekä Tukesilta erikseen lausunnot
maanalaisen saunan osoittamisesta kaavassa. Gasumin ja Tukesin mukaan sauna sijaitsee alle 25 metrin päässä linjasulkuventtiilistä ja ulostuloputkesta, jolloin asetuksen
mukainen 25 metrin etäisyys venttiilistä saunarakennukseen ei täyty.
Lisäksi Tukes katsoo, että 25 metrin etäisyys tulee täyttyä myös maakaasun Lappeenrannan haaran siirtoputkiston ulospuhalluksesta.
Ulospuhallus on normaalikäytössä periaatteessa vaaraton. Mikäli Lappeenrannan siirtoputkiston haaralla ilmenee ongelmia, linjan lopputyhjennys (hätäulospuhallus) suoritetaan ulospuhallusten kautta. Tukesin näkemyksen mukaan sauna on maakaasun
ulospuhalluksen läheisyyteen sijoitettuna riskitekijä. Saunan ja ulospuhalluksen etäisyyden tulee olla minimissään 25 metriä. Tukes suosittelee tätäkin suurempaa etäisyyttä.
Asiasta on keskusteltu muistutuksen tekijän kanssa tapaamisessa 19.8.2019 ja sovittu,
että masa-merkintä poistetaan.
5. Muistutus
Bonavan omistamalle määräalalle on asemakaavaehdotuksessa osoitettu rakennusoikeutta
1440 kerrosneliömetriä, joka liittyy asemakaavaehdotuksessa muodostettavaan korttelin 69
tonttiin 8. Olemme tyytyväisiä ehdotettuun ratkaisuun.
Vastine: OK
Asemakaavaehdotuksessa saman AL-korttelialueen länsilaitaan on osoitettu myös pienempi rakennusala. Bonava ei ole kiinnostunut 500 kerrosneliömetrin rakennusoikeudesta
osana hankettaan.
Esitetty ratkaisu on puolestamme hyväksyttävä edellyttäen, että korttelin 69 tontti 8 tulee
Bonavalle ja että tonttien muodostus voidaan toteuttaa maanvaihdoilla.
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Vastine: Kiinteistöjärjestelyistä on neuvoteltava kaupungin Maaomaisuuden hallinnan
kanssa. Kiinteistöjärjestelyt on oltava sovittuna, ennen kuin kaava viedään Kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.
Suunnitteluvaiheessa on keskusteltu mahdollisuudesta sijoittaa rasitteena 4 autopaikkaa
korttelin 69 tontilta 7 Bonavan omistamalle määräalalle. Kyseinen ratkaisu on hyväksyttävissä sillä edellytyksellä, ettei se aiheuta haittaa tulevan maankäyttöratkaisun toteuttamiselle Bonavan omistamalla määräalalla.
Vastine: Kyseistä kaavamerkintää on muutettu, sillä tontin 69-7 omistajalla ei ole enää
tarvetta kyseisille autopaikoille. Autopaikoituksesta on annettu seuraava määräys: t-6
Talousrakennuksen ja katoksen rakennusala. Alueelle ei saa sijoittaa avopaikoitusta.
6. Muistutus
Asunto Oy Lappeenrannan Kasarmitupa pyytää huomioimaan seuraavat asiat:
Suunnitellussa asemakaavakartassa on korttelin 69 tontilla nro 8 merkintä t-6 seuraavalla
selityksellä: "talousrakennuksen ja katoksen rakennusala. Alueelta on varattava neljä autopaikkaa korttelin 69 tontille 7. Alueelle ei saa sijoittaa avopaikoitusta." Asunto Oy toteaa,
että tontille 7 ei ole tarpeen varata autopaikkoja viereiseltä tontilta.
Asunto Oy:n näkemys autokatoksen tarpeesta on muuttunut, emmekä enää vaadi autokatospaikkojen varaamista viereiseltä tontilta.
Asunto Oy edellyttää edelleen aikaisemmin esitetyillä perusteluilla, että paikalle rakennetaan autokatos, jotta tontille 8 pysäköivien ajoneuvojen ajovalot eivät aiheuttaisi häikäisyhaittaa tontille 7.
Vastine: Kaavamerkintä on muutettu muotoon: t-6 Talousrakennuksen ja katoksen rakennusala. Alueelle ei saa sijoittaa avopaikoitusta..
Mikäli kaavassa on mahdollista määrittää autokatoksen materiaalit, Asunto Oy toivoo, että
rakennusmateriaalit tontin 8 autokatokselle määritetään jo kaavassa siten, että häikäisyhaittaa tontille 7 ei aiheudu. Asunto Oy toteaa myös, että tulevaisuudessa rakennustöiden alkaessa tontilla 8, autokatos tulee saattaa valmiiksi ennen muiden tontilla suoritettavien rakennustöiden alkua, jotta rakentamisesta aiheutuva haitta tontille 7 jää mahdollisimman vähäiseksi.
Vastine: Kaavassa on annettu yleismääräys uudisrakennusten julkisivumateriaaleista.
Julkisivun materiaalien ja värien tulee olla ympäristöön sopivia. Rakennusten pääasiallisena julkisivumateriaalina tulee käyttää punatiiltä. Rakennuksissa on käytettävä
harjakattoa. Kattomateriaalina tulee käyttää mustaa tai tummanharmaata konesaumattua peltiä. Kortteleissa 66 ja 67 voi rakennuksen julkisivumateriaalina käyttää myös
puuta ja värityksenä punatiilen sävyä.
Kaavamääräyksellä ei määrätä, missä järjestyksessä rakennukset tulee rakentaa.
Asunto Oy esittää kiitoksen siitä, että tulevassa kaavassa on huomioitu kevyen liikenteen
turvallinen kulku. Tällä hetkellä kevyen liikenteen kulku on paikoin vaarallista puutteellisten
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kevyen liikenteen väylien sekä ajonevojen kuljettajien piittaamattoman liikennekäyttäytymisen vuoksi.
Vastine: OK
Alueen liikennejärjestelyiden muuttaminen kaavan mukaiseksi tulee aloittaa mahdollisimman pian. Alueella aloittavien uusien kaupallisten toimijoiden ja päiväkodin rakentamisen
myötä sekä moottoroidun liikenteen että kevyen liikenteen määrä tulee kasvamaan alueella
merkittävästi.
Turvalliset liikenneolosuhteet on välttämätöntä varmistaa mahdollisimman pian, sillä nykyisenkaltaiset liikennejärjestelyt muuttuvat erityisesti kevyen liikenteen käyttäjille entistä vaarallisemmaksi liikennemäärien kasvun myötä.
Vastine: Rakentaminen voidaan aloittaa, kun kaava on saanut lainvoiman ja uusi katusuunnitelma hyväksytty.
7. Muistutus
AL 74 koillispäädyn rakennusalan laajennusta ei voi toteuttaa esitetyn laajuisena, eikä sitä
pidä merkitä asemakaavaan. Jos tarvitaan lisää pinta-alaa, silloin pitää esittää rakennusvalvontaan poikkeamislupahakemus, jonka kaupunkikuvatyöryhmä lausuisi myös museon
edustajan kanssa.
Vastine: Laajennuksen rakennusala ja -oikeus on poistettu kaavasta. Jos laajennus
halutaan myöhemmin rakentaa, voi hakea poikkeamista asemakaavasta. Poikkeamisluvan myöntää kaupunkikehityslautakunta, jos poikkeamisen edellytykset täyttyvät.
Kiinteistön AL 63 tontin länsipuolen rajaus sulkee ulkoilureitin, ja aiheuttaisi kieltomerkkejä,
minkä vuoksi A-merkintä on huonoin. L-merkintä toimisi, jos tontti ei ulottuisi vanhan puistometsän puolelle. Paras on kaavoittaa tämä autohalliksi, koska autopaikoista tulee väistämättä pulaa. Silloin Upseerikerholle voisi osoittaa rakennuksen päädystä lisäpaikkoja. Samalla säästyisi rakennuksen alkuperäinen aukotus, ja asevarastoaikana umpeen muuratut
oviaukot voisi palauttaa.
Vastine: Korttelin 63 länsireuna on merkitty istuttavaksi alueen osaksi, joten alueen
puustoa ei uhkaa rakennuksen laajentaminen eikä muukaan rakentaminen. Vanhan
rakennuksen kannalta arvokas ja rakennusta kunnioittava käyttötarkoitus on kaavoittajan näkemyksen mukaan muu kuin autotalli- tai varastokäyttö. Rakennuksen ulkoasun säilyminen on turvattu suojelumerkinnöillä.
Upseerikerhon autopaikoista on käyty erilliset neuvottelut. Niiden perusteella on päädytty ratkaisuun, jossa autopaikat osoitetaan kerhon tontille, rakennuksen pohjois- ja
eteläpäätyihin. Kaavamerkintä on pysäköimispaikka, alueelle ei saa sijoittaa katoksia
(p-2).
Örebron päiväkodin AL 71 asuinkäyttömerkintä on poistettava. Se uhkaa yksityistää kiinteistön, jonka alueella on jääkärikoira Popin hautamuistomerkki. Tähän tarvitaan merkintä Y
mahdollistamaan esimerkiksi yhdistysten kokoontumis- ja työpajatiloja.
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Vastine: Popin hautamuistomerkki on osoitettu kaavassa muistomerkkimerkinnällä
(mm). AL-merkintä mahdollistaa yhdistysten kokoontumis- ja työpajatilat. Käyttötarkoitusta ei ole kuitenkaan tarkoituksenmukaista rajata pelkästään kokoontumis- ja harrastustilaksi, koska näiden kysyntää on vaikea ennakoida, ja koska kaavan ensisijainen
tavoite tulee kuitenkin olla vanhan rakennuskannan uudelleenkäytön edistäminen.
Tämä tapahtuu parhaiten monipuoliset käyttötarkoitukset mahdollistavalla käyttötarkoitusmerkinnällä.
Korttelin 67 K-10 valokate vaurioittaa perinteistä näkymää. Valokatteet on hyväksyttävä
vain, jos ne edesauttavat esimerkiksi matkailua palvelevan kokonaisuuden toteuttamista.
Vastine: Kortteliin 67 osoitettu valokate sisältyy jo voimassa olevaan asemakaavaan.
Valokatteisen tilan rakentaminen kortteleissa 64 ja 67 monipuolistaa rakennusten käyttömahdollisuuksia ja edistää sitä kautta rakennusten uudelleenkäyttöä ja säilymistä.
Etenkin tontilla 3 sijaitsevat rakennukset sijaitsevat vain noin kuuden metrin päässä
toisistaan ja valokate mahdollistaa rakennusten kytkemisen yhdeksi kokonaisuudeksi.
Valokatteisten tilojen osoittamista ei ole kritisoitu kaavaluonnoksesta saaduissa viranomaislausunnoissa.
Lähiympäristösuunnitelmassa on paljon myönteistä, mistä esimerkkinä asfaltoinnin vähentäminen ja ratsuväen kaatuneiden muistomerkin hienovarainen valaisu. Suunnitelman monet asiavirheet eivät ehkä sinällään ole merkityksellisiä.
Vastine: OK
Suunnitelman soisi kunnioittavan sodassa palaneen tallin kentän kasvillisuudesta erottuvaa
kivijalkaa.
Vastine: Lähiympäristösuunnitelmassa esitetty kivipenger mukailee palaneen tallirakennuksen seinälinjaa. Näin se säilyttää muistuman tallirakennuksesta.
Ratsuväen kaatuneiden muistomerkin itäpuolella on paahteisen kentän luontaista matalaa
kulutusta kestävää kasvillisuutta, josta esimerkkinä valkoapila, pihasaunio ja hanhikit. Siinä
oli viime kesänä monenlaista pienperhosta ja hyönteistä. Tähän ei pidä turhaan kylvää niin
sanottua ketosiementä.
Vastine Lähiympäristösuunnitelman mukaan Ratsuväen kaatuneiden muistomerkin
ympäriltä poistetaan pensasistutukset, jotta muistomerkki pääsee hyvin oikeuksiinsa.
Veistosta ympäröivä ketjuaita säilytetään. Veistoksen ympärille perustetaan kukkaketo, jossa käytetään alueelle tunnusomaisia lajeja kuten ukonpalkoa.
Puistometsien Sunisenselän puolen umpeenkasvu tai pusikoituminen ei ole ongelma. Maisemaa on viime vuosina perattu aika kovalla kädellä. Luonnon monimuotoisuuden kannalta
on parempi edetä rauhallisesti.
Vastine: OK
Myönteistä asemakaavamuutoksessa on pyrkimys rajoittaa alueen läpiajoa, mutta Adolf
Ehrnroothin aukion länsireunaan suunniteltu nupukiveys voi siirtää ongelman esimerkiksi
Upseeritielle.
Vastine: Myös Upseeritie on osoitettu hidaskaduksi.
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Liikenne uuteen päiväkotikortteliin pitää sallia ilman, että se jaa umpiperään. Tästä ei tule
ongelmaa, jos reitti hidastetaan huolella, ja sen eteläosasta voisi ajaa vain yhteen suuntaan.
Vastine: Mannerheiminkatu on nykyiselläänkin kevyen liikenteen väylä, eikä ole tarkoitus muuttaa sitä moottoriajoneuvoliikenteen väyläksi.
Upseeritien toinen haara on nimetty Upseerinkaareksi. Jos nimeäminen olisi pakollista, sen
pitää olla luontevasti Upseerikaari.
Vastine: Genetiivimuoto Upseerinkaari on ammattialkuisissa kadunnimissä yleisimmin
käytetty ja luonteva nimitys, joten ei tarvetta muuttaa nimistystä.
8. Muistutus
Omistamamme kiinteistö on kaavaluonnoksessa merkinnällä AL. Esitämme lopulliseen kaavaan merkinnäksi AR, eli pelkästään asuinkäytössä oleva rakennus. Ymmärrämme muutoksen vaikutukset rakennuksen käyttötarkoitukseen.
Vastine: Kaavamerkinnän muuttamisesta kysyttiin kirjeitse uudelleen ehdotuksen
nähtävilläolon jälkeen. Omistajan lähettämän sähköpostiviestin (20.6.2019) perusteella kaavamerkintä säilytetään AL-merkintänä.
9. Muistutus
Muistutus koskee uutta rakennusoikeutta, joka on merkitty Soittokunnanraitin mutkan kohdalle. Upseeritien suuntainen rakennus sijaitsee mäen päällä rajoittuen Rakuunanpuistoon
ja rakentuisi osaksi Kasarmikadun päälle.
Rakuunamäki on Suomen ja koko Euroopan mittakaavassa ainutlaatuinen vanha ratsuväkivaruskunta, joka on luonnoltaan ja vanhoine varuskunnan rakennuksineen merkittävä historiallinen rakennettu miljöö Suomessa. Upseeripuistolla ja Rakuunanpuistolla on vahva
suojelumerkintä kaavassa.
Nyt Rakuunanpuiston yläpäätä uhkaa rakentaminen. On suunniteltu jopa kaksikerroksista
uudisrakennusta mäen päälle hyvin ahtaaseen paikkaan, mikä estää Rakuunamäellä liikkujien sekä Kasarmikatua pitkin ohikulkijoiden esteettömän maiseman Saimaalle. Tämä elämys jäisi rakentamisen jälkeen harvojen oikeudeksi. Rakuunamäelle on tulossa myös hotelli, jonka myötä myös enemmän turisteja tulee liikkumaan alueella.
Rakennus myös tuhoaisi Rakuunanpuiston luontoa ja eläinten rauhaa. Mitä enemmän rakennamme ympäristöä, sitä enemmän ympäröivä luonto ja eläimet kärsivät.
Ehdotan, että kaavaan merkityn Soittokunnanraitin suuntaisen uudisrakennuksen paikalle
rakennetaan leikkipuisto. Se olisi alueen lapsiperheiden, päiväkodin sekä Lasten ja nuorten
talossa sijaitsevan Saimaan koulun käytössä. Samalla päiväkodin pihalta avautuva maisema ei täyttyisi uudisrakennuksilla.
Lappeenranta kilpailee Euroopan vihreimmän kaupungin tittelistä (E-S 12.4.2019). Säästetään Rakuunamäen arvokas ainutlaatuinen miljöö ja luonto kaupunkilaisten ja vierailijoiden
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nautittavaksi meille ja tuleville sukupolville. Säästetään Rakuunamäki ahneelta kaavoittamiselta ja rakentamiselta.
Vastine: Asemakaava mahdollistaa varuskuntahistoriaan liittyvien toimintojen sijoittamisen ja säilymisen alueella. Alueen historia ja luonne on huomioitu ennen kaikkea
siinä, että asemakaava on luonteeltaan säilyttävä ja uudisrakentamista on osoitettu
harkiten pääosin samoille paikoille, joissa on aiemminkin ollut rakennuksia.
Uudisrakentamista on osoitettu kaavassa erittäin maltillisesti. Uusia rakennuksia on
vain viisi ja ne sijoittuvat alueen reunoille kaupunkikuvallisesti vähemmän hallitseville
paikoille. Lisäksi on määrätty mm.: ”Kaava-alue on valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä. Rakentamisessa sekä muissa alueelle kohdistuvissa
toimenpiteissä on erityisesti otettava huomioon alueen kulttuurihistorialliset arvot.” Uudisrakennusten osuus kokonaisrakennusoikeudesta on alle 6 %. Uudisrakentamisen
vaikutus alueen viheralueisiin on siten erittäin vähäinen.
Rakuunamäen laajat puisto- ja virkistysalueet on kaavassa säilytetty lähestulkoon ennallaan. Puisto- ja virkistysaluetta on kaava-alueella yhteensä noin 9,5 hehtaaria ja
kaavamuutoksella puisto- ja virkistysaluetta on pienentynyt noin 0,05 hehtaaria.
10. Muistutus
Esitän, ettei tontille ehdotettua ulkorakennuksen rakennusoikeutta nosteta 80 kerrosalaneliömetriin vaan rakennusoikeus pidetään ennallaan entisen kaavan mukaisesti. Perusteluina ovat henkilökohtaiseksi katsotut syyt, tulevaisuuden suunnitelmat, eikä ole tarvetta
lisärakennusoikeudelle, alkuperäinen ulkorakennus ja sen sijainti nykyiseen tonttiin nähden.
Vastine: Autotallin rakennusala on poistettu kaavasta.
11. Muistutus
Muistutus koskee uudisrakennuksen rakennusoikeutta. Toivoisimme, että uudisrakennuksen rakennusoikeus muutettaisiin ehdotuksessa esitetystä 120 kerros-m²:stä 95 kerrosm²:iin. Rakennusala voisi säilyä esitetyn laisena. Muutettu rakennusoikeus riittää tarpeisiimme. Muutoin meillä ei ole kaavaehdotukseen huomautettavaa.
Vastine: Uudisrakennuksen rakennusoikeus on muutettu 95 kerrosalaneliömetriksi.
Rakennusalaa on muutettu hieman siten, että se kaksi metriä tontin rajasta.
12. Muistutus
Upseerikerhon pysäköintipaikkoja tulee lisätä suuntaispysäköinnillä nykyisten pysäköintipaikkojen pohjois- ja eteläpuolelle, itäreunaan, noin 5 + 5 autopaikkaa.
Vastine: Upseerikerholle on osoitettu kaavassa kerhon etelä- ja pohjoispuolelle pysäköintipaikat. Havainnekuvan mukaan kerhon pohjoispuolella on 7 autopaikkaa ja eteläpuolella 5 autopaikkaa, sillä peruutustilaa ei ole riittävästi useammalle paikalle. Upseerikerhon autopaikkatarvetta täydentävät Upseeritien kadunvarsipaikat.
Rakuunamäen asemakaavan ja tonttijaon muutos

Kaavanlaatijan vastineet

Upseerikerhorakennuksen itäpuolelle pihalle ei tule suunnitella lisäpysäköintiä pihalle, jossa
on mm. perinnetykki.
Vastine: Asemakaavaehdotuksessa pysäköintialue (p-2) on osoitettu siten, että perinnetykki jää sen ulkopuolelle.
Näkymien avaamien jatkaminen Sunisenselälle on kannatettavaa.
Vastine: Upseerikerhon länsipuolella sijaitseva Upseeripuisto on osoitettu kaavassa
Lähivirkistysalueksi, jolla ympäristö säilytetään. Alueen hoitotoimenpiteissä tulee ottaa
huomioon rinnemetsän luontoarvot. Alueelle on laadittava erillinen puistosuunnitelma,
joka on hyväksytettävä museoviranomaisella, alueellisella ELY-keskuksella ja kunnan
ympäristösuojeluviranomaisella.
Tykistöpuiston jakaminen Tykistöpuistoksi, Rakuunapuistoksi ja Rykmentinpuistoksi on
hyvä ratkaisu.
Vastine: OK.
Rakuunamäen läpiajorajoitukset ovat tarpeettomia.
Vastine: Läpiajoliikenne sallitaan, mutta sitä hidastetaan ja rajoitetaan katulinjauksella
ja materiaaleilla ym. rakenteellisilla ratkaisuilla. Läpiajoliikenne on koettu häiritsevänä
ja turvattomana. Alueen läpi/ ohikulkeva liikenne on tarkoitettu kulkevan Taipalsaarentietä pitkin.
Upseeripuiston voisi jakaa vielä Kornettipuistoksi, Ratsumestarinpuistoksi ja Everstinpuiston
Vastine: Upseeripuiston nimitys on vakiintunut, ja on tarkoituksenmukaista säilyttää
alue nimeltään yhtenäisenä.
Havainnekuvaan:
•

pysäköintipaikat, kuten edellä mainittiin,

•

pysäköintipaikkoja linja-autoille,

•

Upseeritien eteläpäässä olevat panssarivaunut tulee säilyttää nykyisillä paikoilla,

•

Rakuunamäellä tulee olla kaikista tulosuunnista opastaulut,

•

Rakennuksiin opastaulut, joissa kerrotaan lyhyesti niiden historiasta,

•

Mahdollistettava venelaiturit

•

Kohde- ja julkisivuvalaistus tulee kuvata (miten ohjaa / rajoittaa)
Vastine: Havainnekuva havainnollistaa kaavan mahdollistamia ratkaisuja. Havainnekuva on laadittu mittakaavaan 1:1000, joten kaikkia yksityiskohtia siinä ei ole mahdollista esittää.
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