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Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen lausunto, Joutsenon Palstakujan asemakaavan muutos ja
tonttijako, valmisteluvaihe
Lausunto koskee 27.4.2018 päivättyä asemakaavaluonnosta.
Asemakaavamuutos koskee Joutsenon Kesolan kaupunginosan korttelin
85 rakentamattomia tontteja 1 ja 2. Suunnittelualue sijaitsee valtatie 6:n
pohjoispuolella, noin kilometrin päässä Joutsenon keskustasta.
Suunnittelualuetta rajaavat Palstakuja, Yläpappilantie, Rantatie sekä
rakennetut rivitalotontit. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 0,5 ha.
Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa päiväkodin
rakentaminen yhdistämällä kaksi rakentamatonta rivitalotonttia yhdeksi
tontiksi ja muuttamalla alueen käyttötarkoitus päiväkotitoiminnan
sallivaksi.
Suunnittelualueella on voimassa kaupunginvaltuuston 18.4.2011
hyväksymä Joutsenon keskustaajaman yleiskaava 2030. Yleiskaava on
oikeusvaikutteinen. Yleiskaavassa suunnittelualue on osoitettu
pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AP).
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen lausunto
Kaavaluonnosaineisto on hyvin valmisteltu, perusteltu ja selkeä. ELYkeskuksella ei ole huomautettvavaa kaavaluonnoksesta.
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LAPPEENRANTA, Joutsenon Palstakujan asemakaavamuutos ja tonttijako
Lappeenrannan kaupunki on pyytänyt Museoviraston lausuntoa Joutseno Kesolan
kaupunginosassa Palstakujalla sijaitsevaa kahta rakentamatonta rivitalotonttia koskevasta
asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja asemakaavan
muutosluonnoksesta. Kaavoitettava alue sijaitsee Rantatien, Yläpappilantien ja Palstakujan
rajaamalla alueella. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa päiväkotirakentaminen.
Museovirasto antaa lausuntonsa arkeologisen kulttuuriperinnön osalta.
Kaava-alueelta ei ole tiedossa muinaismuistolain (295/1963) rauhoittamia kiinteitä
muinaisjäännöksiä tai muuta arkeologista kulttuuriperintöä. Arkeologisen kulttuuriperinnön
osalta ei tarvita lisäselvityksiä.
Museoviraston ja maakuntamuseon välisen yhteistyösopimuksen mukaan rakennetun
ympäristön osalta lausunnonantaja on Etelä-Karjalan museo.
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Lappeenrannan elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialan
kaupunkisuunnittelu on pyytänyt hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen
lausuntoa (MRL 62 §) koskien valmistelussa olevaa
asemakaavan muutosta Joutsenoon Kesolan kaupunginosaan
Palstakujalle.
Asemakaavamuutos koskee kahta rakentamatonta rivitalotonttia,
jotka sijaitsevat Rantatien, Yläpappilantien ja Palstakujan
rajaamalla alueella. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa
päiväkotirakentaminen muuttamalla alueen käyttötarkoitus ja
yhdistämällä kaksi tonttia yhdeksi tontiksi.
Aloitteen asemakaavan muuttamiseksi on tehnyt Hoivaneliö Oy.
Asemakaavamuutoksen
laatiminen on käynnistynyt alkuvuodesta 2018. Palstakujan
päiväkotiin on suunniteltu tulevan neljä ryhmää.
Asemakaavamuutosselostuksessa todetaan mm., että
•

•

•

voimassa olevan asemakaavan rivitalojen ja muiden
kytkettyjen asuinrakennusten korttelialuetta (RA)
muutetaan julkisten lähipalvelurakennusten korttelialueeksi
(YL),
tontin kokonaisrakennusoikeutta on laskettu 570
kerrosm2:lla 750 kerros-m2:een ja rakennusalaa on
pienennetty riittävän pysäköintialueen toteuttamiseksi,
muutos lisää alueen liikennemääriä selvästi verrattuna
nykytilanteeseen ja voimassa olevan kaavan

•

•

•

•

•

mahdollistamaan maankäyttöön, mutta ennustettujen
liikennemäärien perusteella voidaan kuitenkin todeta, että
kaavaratkaisusta ei todennäköisesti aiheudu kielteisiä
vaikutuksia liikenteen toimivuuteen eikä
liikenneturvallisuuteen,
lähipalvelujen kehittäminen tukee osaltaan kaupungin
kilpailukykyä ja imagoa ja vahvistaa sitä kautta valmiuksia
kilpailla uusista asukkaista ja veronmaksajista.
Lappeenrannan kaupungin ilmasto-ohjelman, asumis- ja
maankäyttöohjelman sekä kaupunkirakenneohjelman
tavoitteisiin kuuluvat maankäytön tiivistäminen ja
yhdyskuntarakenteen eheyttäminen,
kaavaratkaisun seurauksena suunnittelualueelle ja siihen
rajoittuville asuinalueille ei aiheudu valtioneuvoston
asuinalueiden ohjearvot ylittäviä liikennemelutasoja eikä
ihmisten elinolosuhteiden heikkenemistä,
tarjoamalla varhaiskasvatuspalvelua asuinalueella, hyvien
kulkuyhteyksien päästä, täydentää ja monipuolistaa
kaavamuutos Joutsenon keskustaajaman pohjoisosan
palvelutarjontaa, ja että
kaavaratkaisu tukeutuu olemassa olevaan
kaupunkirakenteeseen ja täydentää sitä.

Yksityisen päiväkodin rakentuminen Joutsenoon on otettu
huomioon Joutsenon koulukeskuksen peruskorjaushankkeessa ja
se pienentää kaupungin omaa investointitarvetta. Vaikka lasten
määrä tulevaisuudessa pienenisi, on yksityisen päiväkodin
rakentuminen Joutsenoon tarpeellinen turvaamaan
varhaiskasvatuspalvelun riittävyys.
Lasten ja nuorten lautakunta päätti 9.11.2017 § 62 ottaa käyttöön
palvelusetelin varhaiskasvatuslain 11 a §:n mukaisiin palveluihin.
Samalla lautakunta päätti, että palvelusetelillä hankittujen
päiväkotipalvelujen määrä voi olla enintään 20 % koko
palvelukokonaisuudesta. Alueellisesti pidetään tasapaino
sellaisena, että asukkailla säilyy aito valintamahdollisuus
kunnallisen ja yksityisen varhaiskasvatuksen välillä.
Esittelijän ehdotus
Lasten ja nuorten lautakunnalla ei ole huomautettavaa
Palstakujan asemakaavamuutos ja tonttijakoehdotukseen.
Päätös

Hyväksyttiin.
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Lausuntopyyntö 7.5.2018
Joutsenon Palstakujan asemakaavamuutos ja tonttijako
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa
päiväkotirakentaminen muuttamalla alueen käyttötarkoitus ja
yhdistämällä kaksi tonttia yhdeksi tontiksi.
Maaomaisuuden hallinnalla ei ole huomautettavaa
asemakaavamuutosluonnokseen ja tonttijakoon.

Lappeenrannassa 14.5.2018
Riitta Puurtinen
kaupungingeodeetti
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Joutsenon Palstakujan asemakaavamuutos ja tonttijako
Lappeenrannan kaupungin elinvoima ja kaupunkikehityksen
Kadut ja ympäristö -vastuualueella ei ole huomautettavaa
otsikon mukaiseen asemakaavamuutos ja tonttijako luonnokseen
liittyen.
Elinvoima ja kaupunkikehitys
Kadut ja ympäristö

Olli Hirvonen
kaupungininsinööri

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

LPR/827/10.02.03.00/2018 Joutsenon Palstakujan asemakaavan muutos ja tonttijako: 207 Kesolan
kaupunginosan korttelin 85 tontit 1 ja 2; Karsturannassa sijaitsevat kiinteistöt 405-538-11-424 ja 405-53811-423 (Hoivaneliö Oy)

Rakennusvalvonta ilmoittaa, että vireillä olevasta Palstakujan asemakaavan
muutosluonnoksesta ja tonttijaosta rakennusvalvonnalla ei ole
huomautettavaa.

7.5.2018,
Päivi Salminen
rakennustarkastaja
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Vastaanottaja : Lind Taina <Taina.Lind@lappeenranta.fi>
Aihe: Lausuntopyyntö -JOUTSENON PALSTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO
Hei

Lappeenrannan kaupunki valmistelee asemakaavan muutosta Joutsenoon Kesolan kaupunginosaan Palstakujalle.
Pyydän huomioituaan oheisen lausuntopyynnön.
Kaavahankkeen aineistolinkki: http://www.lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Rakentaminen-jamaankaytto/Kaavoitus/Vireille-olevat-kaavat/Joutsenon-kirkonkylan-alue/Palstakujan-asemakaavan-muutos-iatonttijeko
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LAUSUNTO ASEMAMAAKAVAN MUUTOS: PALSTAKUJA 2,
KESOLAN KAUPUNGINOSA (207), Kortteli 85, Ohjeelliset tontit 1-2
Lappeenrannan kaupunki valmistelee asemakaavan muutosta Joutsenon
kaupungin-osaan. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa
päiväkotirakentaminen alueen käyttötarkoitusta muuttamalla.
Asemakaavamuutos koskee Joutsenon kaupunginosan Kesolan kylän korttelin
85 rakentamattomia tontteja 1 ja 2. Suunnittelualue sijaitsee valtatie 6:n
pohjoispuolella, noin kilometrin päässä Joutsenon keskustasta.
Suunnittelualuetta rajaavat Palstakuja, Yläpappilantie, Rantatie sekä
rakennetut rivitalotontit. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 0,5 ha.
Suunnittelualueelta on tehty meluselvitys, jonka perusteella suunnittelualueen
kaakkoisreunan päivämelutasot ovat yli 55dB ja yli 50dB. Päällystetty alue
sekä toiminnalle varattu sijoittuvat alle 45dB:n alueelle. Rakennus vaimentaa
tieliikenteen melua omalta kohdaltaan.
Lausunto:
Lappeenrannan seudun ympäristötoimi kunnan ympäristönsuojelu- ja
terveydensuojeluviranomaisena on tarkastanut asemakaavaluonnoksen sekä
osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja toteaa siitä seuraavaa:
Alueen päivämelutasot ovat pääasiassa alle 55dB ja rakennus vaimentaa
meluvaikutusta kohdaltaan. Tontin kaakkoisreunassa on kapea yli 55dB:n
alue. päällystetyn alueen eli pysäköintialueen sijoittaminen meluttomalle
vyöhykkeelle vähentää varsinaiseen toimintaan käytettävissä olevaa
melutonta pinta-alaa. Pysäköintialueen sijoittamista muualle kuin varsinaiseen
toimintaan käytettävissä olevalle meluttomalle alueelle tulee vielä tarkastella
uudelleen.
Muilta osin asemakaavaluonnoksen sekä osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta ei ole huomautettavaa.
Lappeenrannan seudun ympäristötoimi
PL 302, 53101 Lappeenranta | Pohjolankatu 14 | puh. (05) 6161 | faksi (05) 4530 146
ymparistotoimi.kirjaamo@lappeenranta.fi | www.lappeenranta.fi

2 (2)

Ilkka Räsänen
ympäristöjohtaja
Tämä asiakirja on allekirjoitettu digitaalisesti, allekirjoituksen voit
tarkistaa Lappeenrannan kaupungin kirjaamosta.
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