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KOURULAN NESTEEN ASEMAKAAVAN JA TONTTIJAON MUUTOS
63 Kourula kortteli 11 tontti 14, kortteli 12 tontit 2 ja 3 sekä pysäköimisalue, puistoalue ja katualueet
ALOITE
Asemakaavamuutos on käynnistynyt Lappeenrannan kaupungin ja yksityisen maanomistajan aloitteista.
SUUNNITTELUALUE
Asemakaavamuutosalue sijaitsee noin kolme kilometriä Lappeenrannan ydinkeskustasta länteen Helsingintien ja Karankokadun välissä. Kaavamuutos koskee Kourulan kaupunginosan korttelin 11 tontti
14, korttelin 12 tontteja 2 ja 3 sekä pysäköimisaluetta, puistoaluetta ja osia katualueista. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 0,89 hehtaaria. Alueen sijainti ja rajaus on esitetty oheisessa kartassa punaisella. Alueen rajaus voi muuttua suunnittelun edetessä.

Kuva 1. Kaava-alueen rajaus opaskartalla.

SUUNNITTELUN TAUSTA JA TAVOITTEET
Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa entisen huoltoasematontin rakennuksen kehittäminen ja laajentaminen liiketiloina ja päivittää tontin käyttötarkoitus nykyisen käytön mukaiseksi. LiElinvoima ja kaupunkikehitys | Kaupunkisuunnittelu
PL 11, 53101 Lappeenranta | Villimiehenkatu 1 | puh. (05) 6161
kirjaamo@lappeenranta.fi | www.lappeenranta.fi
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säksi mahdollistetaan nykyisen leipomotontin kehittäminen ja laajentaminen pysäköinti- ja liikennejärjestelyjen parantamiseksi. Suunnittelussa huomioidaan alueen sijainti pohjavesialueella ja muut erityispiirteet.

Kuva 2.Ortoilmakuva suunnittelualueelta 2020. ©Maamittauslaitos.

KAAVAN VAIKUTUKSET
Kaavan toteuttamisella on vaikutuksia mm. alueen kaupunkikuvaan ja yhdyskuntatalouteen. Kaavan
toteuttamisen vaikutuksia arvioidaan kaavaprosessin aikana jäljempänä esitetyn jaottelun pohjalta. Osa
vaikutuksista ulottuu varsinaista suunnittelualuetta laajemmalle. Vaikutusalue määritellään kunkin vaikutuksen kohdalla yksilöllisesti, sillä arvioitavat vaikutukset ovat luonteeltaan erilaisia.
Ekologiset vaikutukset
• Maisema
•

Maa- ja kallioperä

•

Luonnonympäristö ja
luontokohteet

•

Liikenteelliset vaikutukset
• Liikenneverkko ja kevyenliikenteen yhteydet,
joukkoliikenne

•

Yritysvaikutukset

•

Infraverkon toteutuskustannukset

•

Rakennukset ja rakenteet sekä yhdyskuntatekniset huollon verkostot

•

Liikennemäärät, liikenteen toimivuus ja liikenneturvallisuus

•

Kaupunkikuva

•

Pysäköinti

•

•

Liikennemelu

Rakennettu kulttuuriympäristö ja kiinteät muinaisjäännökset

•

Seudullisten suunnitelmien toteutuminen

Pinta- ja pohjavesi

Taloudelliset vaikutukset
• Aluetaloudelliset vaikutukset

Kulttuuriset vaikutukset
• Yhdyskuntarakenne

Sosiaaliset vaikutukset
• Palvelujen saatavuus
•
•

Ihmisten elinolot ja
elinympäristö
Ulkoilureitistöt ja viheralueet

Valtakunnallisten
alueidenkäyttötavoitteiden
toteutuminen

Lisäksi selvitetään mahdollisten haittojen lieventämismahdollisuudet
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3 (4)

OSALLISET
Suunnittelussa ovat osallisia ainakin seuraavat viranomaistahot ja sidosryhmät:
Viranomaiset
• Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
o Ympäristö ja luonnonvarat
•

Etelä-Karjalan liitto

•

Etelä-Karjalan museo

•

Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Lappeenrannan kaupunki
• Elinvoima ja kaupunkikehitys (maaomaisuuden hallinta, kadut ja ympäristö, rakennusvalvonta)
•

Hyvinvointi- ja sivistyspalveluiden toimiala (liikuntatoimi)

•

Lappeenrannan Energiaverkot Oy

•

Lappeenrannan seudun ympäristötoimi
o
o

Ympäristönsuojelu
Ympäristöterveydenhuolto

Alueen asukkaat, yrittäjät ja yhdistykset
• Kuusimäen, Kourulan ja Lavolan asukasyhdistys
•

Alue- ja asukasneuvosto

•

Vammaisneuvosto

•

Vanhusneuvosto

Maanomistajat, vuokralaiset ja naapurit
• Yksityiset maanomistajat
Muut
• Telia Sonera Oyj
•

Elisa Oyj

•

mahdolliset muut osalliset

OSALLISTUMISEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN
Kaavoituksen vireille tulosta ilmoitetaan lehtikuulutuksella kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä
Etelä-Saimaassa.
Kaikista merkittävistä kuulemis- ja päätöksentekovaiheista ilmoitetaan kaupungin ilmoitustaululla sekä
Etelä-Saimaassa. Lähialueen asukkaita ja maanomistajia informoidaan henkilökohtaisilla kirjeillä asemakaavaluonnoksen nähtävillä olosta.
Kaava-aineistot pidetään koronavirustilanteen vuoksi poikkeuksellisesti nähtävillä Lappeenrannan kaupungintalon asiakaspalvelukeskus Winkissä osoitteessa Villimiehenkatu 1 (1. kerros) ja kaupungin internet-sivulla www.lappeenranta.fi/fi > Rakentaminen ja maankäyttö > Nähtävillä olevat kaavat.
Mahdolliset luonnosvaiheessa annettavat mielipiteet ja ehdotusvaiheen muistutukset toimitetaan kirjallisina Lappeenrannan kaupungin kirjaamoon osoitteella PL 11, 53101 Lappeenranta tai kirjaamo@lappeenranta.fi.
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KAAVAPROSESSI
TYÖN KÄYNNISTÄMINEN
• Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) laatiminen (MRL 63 §).
• Alustavien luonnosvaihtoehtojen laadinta.
• Asemakaavaluonnoksen laadinta ja ympäristövaikutusten yleispiirteinen selvittäminen.
ASEMAKAAVALUONNOS
• Nähtävillä olo ja valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 §, MRA 30 §).
o Asemakaavaluonnoksen, OAS:n ja kaavan valmisteluaineiston asettaminen nähtäville 2. –
23.11.2020. Lausunnot viranomaisilta ja kaupungin hallintokunnilta.
• Asemakaavaluonnoksen tarkistaminen saadun palautteen pohjalta. Kaavanlaatijan vastineet
annettuihin mielipiteisiin ja lausuntoihin.
Osallistuminen
Osallisilla on mahdollisuus antaa kirjallinen mielipide kaavaluonnoksesta.
ASEMAKAAVAEHDOTUS
• Kaavaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville (MRA 27 §)
o Kaupunkikehityslautakunnan ja kaupunginhallituksen käsittelyt. Kaupunginhallitus asettaa kaavaehdotuksen nähtäville 30 päiväksi (MRA 27 §). Nähtäville asettamisesta tiedotetaan lehtikuulutuksella.
o Tarvittaessa lausunnot viranomaisilta (MRA 28 §). Tarvittaessa viranomaisneuvottelu (MRA 26
§) lausuntojen saavuttua.
Arvioitu aikataulu
Kaavaehdotus pyritään asettamaan nähtäville 12/2020 – 1/2021.
Osallistuminen
Osallisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus kaavaehdotuksesta.
• Kaavanlaatijan vastineet mahdollisiin muistutuksiin ja lausuntoihin.
• Asemakaavaehdotuksen mahdollinen tarkistaminen ja kaavaehdotuksen asettaminen tarvittaessa uudelleen nähtäville tai niiden kuuleminen erikseen, joita muutokset koskevat (MRA 32 §).
KAAVAN HYVÄKSYMINEN
Kaupunkikehityslautakunnan käsittely (MRL 52 §). Tiedottaminen hyväksymispäätöksestä (MRL 67 §).
MUUTOKSENHAKU KAAVAN HYVÄKSYMISESTÄ
•

Kaupunkikehityslautakunnan päätöksestä voi valittaa Itä-Suomen Hallinto-oikeuteen (MRL 188
§) ja edelleen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos Korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

KAAVAN LAATIJAN YHTEYSTIEDOT
Kaavasuunnittelija Hanna-Maija Marttinen puh. 040 809 8657
Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662
Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä puh. 040 653 0745
Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
OAS:a voidaan suunnittelun kuluessa tarvittaessa muuttaa ja täydentää.
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KOURULAN NESTE ASEMAKAAVAN JA TONTTIJAON MUUTOS
Liite osallisista, joita on kuultu kirjeitse tai sähköpostitse
MIELIPITEET:
Kartta kiinteistöistä, joiden maanomistajia on kuultu kirjeitse tai sähköpostitse:

Asemakaava-alue

Kaupungin maanomistus

Naapurikiinteistöt
LAUSUNNOT:
Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Ympäristö ja
luonnonvarat
Etelä-Karjalan liitto
Etelä-Karjalan museo
Etelä-Karjalan pelastuslaitos
Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala
• Maaomaisuuden hallinta
• Kadut ja ympäristö
• Rakennusvalvonta
Hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimiala
•

Liikuntatoimi

Kourulan Neste asemakaavan ja tonttijaon muutos

Lappeenrannan Energiaverkot Oy
Lappeenrannan seudun ympäristötoimi
• Ympäristöterveys
• Ympäristönsuojelu
Alue-ja asukasneuvosto
Vammaisneuvosto
Vanhusneuvosto
Telia Sonera Finland Oyj
Elisa Oyj
Kuusimäen, Kourulan ja Lavolan asukasyhdistys
30.10.2020

LIITE 2b
Lausunto

Elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus
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KASELY/1779/2020

23.11.2020

Lappeenrannan kaupunki
PL 11
53101 LAPPEENRANTA

Lausuntopyyntönne 30.10.2020 (Dnro LPR/1310/10.02.03.00/2020)

Kaakkois-Suomen ElV-keskuksen ennakkolausunto, Kourulan Nesteen asemakaavan
ja tonttijaon muutos
Lausuntopyyntö
Lappeenrannan kaupunki valmistelee asemakaavamuutosta Kourulan
kaupunginosan korttelin 12 tonteille 2 ja 3, pysäköintialueelle sekä osille
puisto- ja katualueista. Suunnittelualue sijaitsee noin kolme kilometriä
Lappeenrannan ydinkeskusta länteen Helsingintien ja Karankokadun
välissä.
Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa tontin ja
sillä sijaitsevan entisen huoltoasemarakennuksen kehittäminen ja
laajentaminen liiketiloina. Alueen asemakaavamerkintä päivitetään
nykyisen käytön mukaiseksi.
Meluntorjunta
Kaava-alue itsessään ei sisällä melulle herkkiä kohteita ja toimistotilojen
osalta melusuojaustarve on tunnistettu. Alue jää kuitenkin Helsingintien
sekä kerrostaloalueen ja osin pientalojen väliin. Selostusluonnoksessa
olevan melukartan mukaan näyttää siltä, että melun ohjearvot ylittyvät tai
voivat ylittyä näillä nyt ja tulevaisuudessa. Melututkimuksen aikaan
olemassa olleet rakennukset toimivat osin meluesteenä.
Suunnittelukohteen uudisrakennusten sijoittelussa tulisi ottaa huomioon
viereisten melulle herkkien kohteiden suojaus.
Lopuksi
Asemakaavamuutos on ansiokkaasti laadittu. Se toteuttaa valtakunnallisia
alueidenkäyttötavoitteita ja MRL:n mukaiset asemakaavan
sisältövaatimukset toteutuvat hyvin. Valmisteluaineisto muodostaa hyvän
pohjan asemakaavamuutoksen jatkotyöstöön
Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty viraston sähköisessä
asianhallintajärjestelmässä. Asian on esitellyt arkkitehti Tuija Mustonen ja
ratkaissut alueidenkäyttöpäällikkö Pertti Perttola.

Tiedoksi

Etelä-Karjalan liitto
Etelä-Karjalan museo
Lappeenrannan seudun ympäristötoimi

Tämä asiakirja KASELY/1779/2020 on hyväksytty sähköisesti/ Detta dokument KASELY/1779/2020 har
godkänts elektroniskt
Mustonen Tuija 23.11.2020 09:02
Perttola Pertti 23.11.2020 09:03
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Lappeenrannan kaupunki
kirjaamo@lappeenranta.fi

Lausunto Kourulan Nesteen asemakaavan ja tonttijaon muutoksesta
Asemakaavamuutoksella muutetaan oleva huoltoasemien korttelialue (AM) liikerakennusten korttelialueeksi (KL). KL-korttelialueeseen
on liitetty myös Raitapuiston puistoaluetta (P) ja yleistä pysäköintialuetta (LP).Tonttiin liitetyt alueet ovat olleet jo vuosia vuokrattuina
jakeluaseman käyttöön.
Asemakaavamuutos on Etelä-Karjalan voimassaolevan maakuntakaavan mukainen. Maakuntakaavassa suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta (A). Suunnittelualue kuuluu kaupunki-/ taajamarakenteen kehittämisen kohdealueeseen (kk). Merkinnällä osoitetaan
laatukäytävän taajamarakenteeseen liittyvät osa-alueet, joissa on erityistä painetta tarkastella ja suunnitella aluetta toiminnallisena kokonaisuutena.Suunnittelualue kuuluu myös kasvukeskusalueen laatukäytävä -vyöhykkeeseen (lk).
Suunnittelualue on osoitettu myös pohjavesialueena (pv). Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on vesiensuojelunäkökohdat otettava huomioon siten, ettei alueen käyttöä vedenhankintaan vaaranneta.
Suunnittelualueen pohjoisreunaan on merkitty yhdystie tai kokoojakatu (yt). Lisäksi suunnittelualueen pohjoisreunaan on merkitty kevyenliikenteen laaturaitti. Merkinnällä osoitetaan keskeiset työssäkäyntialueen kehitettävät kevyen liikenteen väylät. Maakuntakaavan
merkinnät ja suunnittelu määräykset on otettu hyvin kaavassa huomioon.
Etelä-Karjalan liitto pitää erittäin hyvänä, että asemakaavassa on
otettu huomioon suunnittelualueen sijoittuminen näkyvälle ja avoimelle paikalle kaupungin sisäänajoväylän varrelle.

Kauppa katu 40 D
53100 Lappeenranta
Finland

Tel +358 (5) 613 001
V-tunnus 0869462-5

etunimi.sukunimi@ekarjala.fi
kirjaamo@ekarjala.fi
www.ekarjala.fi
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Asemakaavan yleismääräyksen mukaan uudisrakennuksen arkkitehtuurissa, julkisivumateriaaleissa, julkisivun jäsentelyssä ja värityksessä tulee käyttää korkeatasoisia materiaaleja ja huomioida rakennuksen sijainti aluekeskuksessa.
On erittäin tärkeää huolehtia siitä, että tämä asemakaavan yleismääräys otetaan huomioon alueen jatkosuunnittelussa ja toteuttamisessa.

Satu Sikanen
maakuntajohtaja

Kauppa katu 40 D
53100 Lappeenranta
Finland

Marjo Wallenius
aluesuunnittelujohtaja

Tel +358 (5) 613 001
V-tunnus 0869462-5

etunimi.sukunimi@ekarjala.fi
kirjaamo@ekarjala.fi
www.ekarjala.fi
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Lappeenrannan kaupunki
Elinvoima ja kaupunkikehitys/kaupunkisuunnittelu

Viite:

Lausuntopyyntö 30.10.2020

LAUSUNTO KOURULAN NESTEEN ASEMAMAAKAVAN MUUTOS:
KOURULAN KAUPUNGINOSA (63), Kortteli 12, tontit 2 ja 3 sekä pysäköinti-, puisto- ja
katualueet
Lappeenrannan kaupunki valmistelee asemakaavan muutosta Kourulan
kaupunginosaan. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa tontin ja sillä
sijaitsevan entisen huoltoasemarakennuksen kehittäminen ja laajentaminen
liiketiloina. Alueen asemakaavamerkintä päivitetään nykyisen käytön
mukaiseksi eli liikerakennusten korttelialueeksi (KL).
Asemakaavamuutos koskee Kourulan kaupunginosan korttelissa 12 olevia
tontteja 2 ja 3 sekä pysäköintialuetta ja osia puisto- ja katualueista.
Suunnittelualue sijaitsee noin kolme kilometriä Lappeenrannan
ydinkeskustasta länteen Helsingintien ja Karankokadun välissä.
Suunnittelualueen pinta-ala on noin 0,62 hehtaaria.
Suunnittelualueella on sijainnut Nesteen huoltoasema, joka on purettu
kaikkine maanpäällisine ja maanalaisine rakenteineen, Maaperä on tutkittu
purkamisen yhteydessä. Entisessä huoltoasemarakennuksessa toimii tällä
hetkellä useita erityyppisiä liikeyrityksiä.
Lausunto:
Lappeenrannan ympäristönsuojeluviranomainen on tarkastanut
asemakaavaluonnoksen sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja toteaa
siitä seuraavaa:
Huoltoaseman purkamineen liittyvässä loppuraportissa todetaan, että kohteen
alueelta otetuissa jäännöspitoisuusnäytteissä ei todettu kunnostustavoitteet
ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia, joten toimenpidealueella ei ole tarvetta
jatkotoimenpiteille.

Lappeenrannan seudun ympäristötoimi
PL 302, 53101 Lappeenranta | Pohjolankatu 14 | puh. (05) 6161 | faksi (05) 4530 146
ymparistotoimi.kirjaamo@lappeenranta.fi | www.lappeenranta.fi
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Huoltoaseman purkamisen yhteydessä jäi joitakin rakenteita edelleen
kiinteistölle. Purkamatta jääneiden rakenteiden osalta loppuraportissa
todetaan seuraavaa:
”Kohdekiinteistön lounaiskulmassa sijaitseva betonibunkkeri päätettiin jättää
purkutöiden yhteydessä paikalleen. Vuonna 2002 bunkkerin alapuolisesta
maaperästä 5 m syvyydestä viistokairauksella otetusta maanäytteestä todettiin
21 mg/kg MTBE:tä (Ympäristöarviointi 24.4.2002 Golder Associates Oy).
Bunkkeri poistettiin käytöstä vuonna 2003 huoltoaseman muutostöiden
yhteydessä, mutta se jätettiin sillan rakennusteknisistä syistä purkamatta.
Vuonna 2003 bunkkerin länsipuolelta otetuissa maanäytteissä ja bunkkerin
alle tehdyissä koekuopissa ei todettu laboratorion määritysrajan ylittäviä
pitoisuuksia öljyhiilivetyjä (Toimenpideraportti 20.2.2004 Golder Associates
Oy). Vuonna 2019 tehdyssä tutkimuksessa ei myöskään todettu öljyhiilivetyjä
bunkkerin länsipuolelta otetuissa näytteissä (Tutkimusraportti 14.10.2019
Golder Associates Oy). Jakeluaseman purun yhteydessä vuonna 2020
bunkkerin itäpuolelta otetuissa näytteissä ei todettu laboratorion määritysrajan
ylittäviä pitoisuuksia öljyhiilivetyjä. Bunkkeri sijaitsee suurelta osin
naapurikiinteistön (405-63-12-2) alueella.
Betonibunkkerin lounaispuolella sijaitsevat kaksi polttoaineenerotuskaivoa
(PEK) sekä näytteenottokaivo (NOK) päätettiin myös jättää purkamatta. Kaivot
sijaitsevat lähellä käytössä olevaa liikerakennusta ja rakennuksessa toimivan
autopesulan jätevedet johdetaan kaivojen kautta viemäriverkostoon.”
Ympäristönsuojeluviranomainen katsoo, että alueella tapahtuvaa rakennusten
laajempaa purkamista ja uudisrakentamista varten tulee kaavamääräyksiin
lisätä mahdollisesta maaperän pilaantumiseen liittyvästä tutkimusvelvoitteesta
määräys.
Ympäristönsuojeluviranomaisella ei ole kaavamuutoksesta muuta lausuttavaa.

Sara Piutunen
ympäristönsuojelupäällikkö
Tämä asiakirja on allekirjoitettu digitaalisesti, allekirjoituksen voi
tarkistaa Lappeenrannan seudun ympäristötoimen kirjaamosta.
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Lappeenrannan kaupunki
Elinvoima ja kaupunkikehitys/kaupunkisuunnittelu

Viite:

Lausuntopyyntö 2.11.2020

LAUSUNTO ASEMAMAAKAVAN MUUTOS: Kourulan Neste,
KOURULA (63), Kortteli 12, tontit 2 ja 3
Lappeenrannan kaupunki valmistelee asemakaavan muutosta Kourulan
kaupunginosaan, Helsingintien, Honkakadun ja Karankokadun kulmauksessa.
Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa tontin ja
sillä sijaitsevan entisen huoltoasemarakennuksen kehittäminen
ja laajentaminen liiketiloina. Alueen asemakaavamerkintä päivitetään nykyisen
käytön mukaiseksi.
Suunnittelualueella on entinen huoltoasemarakennus, jossa toimivat tällä
hetkellä mm. autokatsastus, autopesula, autovuokraamo, kioski sekä
varastointitiloja. Jakeluaseman toiminta loppui v. 2019 lopussa ja
jakeluaseman rakenteet on purettu.
Alue sijaitsee vedenhankinnan kannalta tärkeäksi luokitellulla
pohjavesialueella (Huhtiniemi 0540501A) ja sen pohjaveden
muodostumisalueella. Suunnittelualueen asfaltoidulta piha-alueelta (tontti nro
2) pintavedet johdetaan hulevesiviemäriin. Tontti nro 3:n hulevesikaivot ja
putkistot on purettu polttoaineen jakeluaseman ja maanalaisten säiliöiden
purkamisen yhteydessä. Alue on asfaltoitu kesällä 2020, mikä hidastaa alueen
sadevesien imeytymistä maaperään.
Lausunto:
Lappeenrannan seudun ympäristötoimen ympäristöterveydenhuollon
palveluyksikkö Lappeenrannan terveydensuojeluviranomaisena on tarkastanut
asemakaavaluonnoksen sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja toteaa,
että sillä ei ole huomautettavaa asemakaavan muutoksesta.
Päivi Roine
terveysvalvonnan johtaja
Tämä asiakirja on allekirjoitettu digitaalisesti, allekirjoituksen voit
tarkistaa Lappeenrannan seudun ympäristötoimen kirjaamosta.
Lappeenrannan seudun ympäristötoimi
PL 302, 53101 Lappeenranta | Pohjolankatu 14 | puh. (05) 6161 | faksi (05) 4530 146
ymparistotoimi.kirjaamo@lappeenranta.fi | www.lappeenranta.fi

1 (1)

Lausunto
17.11.2020

Dnro
LPR/1310/10.02.03.00/2020

Kaupunkisuunnittelu

Ennakkolausuntopyyntö 30.10.2020
Kourulan Nesteen asemakaavan ja tonttijaon muutos
Lappeenrannan kaupungin elinvoiman ja kaupunkikehityksen
kadut ja ympäristö -vastuualueella ei ole huomautettavaa
otsikon mukaiseen asemakaavan muutosluonnokseen liittyen.

Olli Hirvonen
Kaupungininsinööri
Tämä asiakirja on allekirjoitettu digitaalisesti, allekirjoituksen voit
tarkistaa Lappeenrannan kaupungin kirjaamosta.

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

Dnro
LPR/1310/10.02.03.00/2020

Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala
Kaupunkisuunnittelu

Lausunto pyyntö 30.10.2020
Kourulan Nesteen asemakaavan ja tonttijaon muutos
Rakennusvalvonta ilmoittaa, että Kourulan Nesteen vireillä olevasta
asemakaavan ja tonttijaon muutoksesta rakennusvalvonnalla ei ole
muuta huomautettavaa kuin, että
LPA-alue tonttien välissä tulisi liittää asemakaavan muutoksen
ulkopuolella olevaan tonttiin, koska kyseiset autopaikat LPA-tontin
alueelle on osoitettu kyseiselle tontille. Näin vältyttäisiin rasitteiden
muodostamiselta kiinteistöjen välillä.

Lappeenrannassa 16.11.2020

Päivi Salminen
rakennustarkastaja

Elinvoima ja kaupunkikehitys | Rakennusvalvonta
PL 38, 53101 Lappeenranta | Villimiehenkatu 1 | puh. (05) 6161
kirjaamo@lappeenranta.fi | www.lappeenranta.fi
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Päiväys
2.11.2020

Lappeenrannan kaupunki
Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala
Kirjaamo
PL 11
53101 Lappeenranta

LPR/1310/10.02.03.00/2020
Lausuntopyyntö 30.10.2020
LPR/1310/10.02.03.00/2020 Kourulan Nesteen asemakaavan muutos, 63 Kourula kortteli
12 tontit 2 ja 3 sekä pysäköinti-, puisto- ja katualueet
Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan tontin ja sillä sijaitsevan
toiminnan kehittäminen ja laajentaminen.
Asemakaava-alueella on kaupungin ja yksityisen maanomistusta.
Maaomaisuuden hallinta neuvottelee tulevan tontin 19 tontinosien
myymisestä nykyisen tontin 2 omistajalle sekä LPA-alueen
luovuttamisesta asemakaavan ulkopuolisen tontin 14 käyttöön.
Maaomaisuuden hallinnalla ei ole muuta huomautettavaa
kaavamuutosluonnokseen.
Lappeenrannassa 5.11.2020
Riitta Ruutiainen
kaupungingeodeetti

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

Elinvoima ja kaupunkikehitys | Maaomaisuuden hallinta
PL 38, 53101 Lappeenranta | Villimiehenkatu 1 | puh. (05) 6161
kirjaamo@lappeenranta.fi | | www.lappeenranta.fi
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10.11.2020

Dnro
LPR/1310/10.02.03.00/2020

Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala
Kaavoitus

Viite
Hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen lausunto Kourulan Nesteen
asemakaavaluonnoksesta
Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa tontin ja sillä
sijaitsevan entisen huoltoasemarakennuksen kehittäminen ja
laajentaminen liiketiloina. Alueen asemakaavamerkintä päivitetään
nykyisen käytön mukaiseksi. Kaavamuutoksella halutaan
mahdollistaa mm. pienen päivittäistavarakaupan sijoittaminen
tontille. Tarkoituksena on yhdistää alueen tontit ja yksityiselle
vuokratut alueet yhdeksi tontiksi.
Hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimialalla on toimintaa otsikossa
merkityn alueen läheisyydessä Kourulan päiväkodissa. Lisäksi
toimintaa on Sammonlahden koulun Kuusimäen toimipisteessä
siihen saakka, kunnes Sammontalo valmistuu. Kourulan päiväkodin
tilatelementtitilat on otettu käyttöön elo-syyskuussa 2020. Tiloissa
tullaan tarjoamaan Sammontalon valmistumisen jälkeen
varhaiskasvatusta, esiopetusta ja perusopetusta vuosiluokille 1-2.
Kaavamuutos ei vaikuta Kuusimäen koulun alapuolella olevan
urheilukentän käyttöön.
Hyvinvointi- ja sivistyspalveluilla ei ole huomautettavaa suunniteltuun
asemakaavamuutokseen.
Hyvinvointi- ja sivistyspalvelut
Tuija Willberg
Toimialajohtaja

Hyvinvointi- ja sivistyspalvelut
53100 Lappeenranta | Villimiehenkatu 1 | puh. 05 6161
kirjaamo@lappeenranta.fi | www.lappeenranta.fi
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16.11.2020

Dnro
LPR/1310/10.02.03.00/2020

Lappeenrannan kaupunki/
Elinvoima ja kaupunkikehitys
Kaupunkisuunnittelu

Viite: Lausuntopyyntö 2.11.2020
LAPPEENRANTA, KOURULA, NESTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS
Lappeenrannan kaupunkisuunnittelu on pyytänyt Etelä-Karjalan
museon lausuntoa otsikon asemakaavan muutokseen liittyen.
Kyseessä on kaavan luonnosvaihe. Museo on osallinen hankkeessa
rakennetun kulttuuriympäristön suojelun osalta.
Asemakaavamuutos koskee Lappeenrannan Kourulan
kaupunginosan korttelin 12 tontteja 2 ja 3 sekä pysäköintialuetta ja
osia puisto- ja katualueista. Suunnittelualue sijaitsee noin kolme
kilometriä Lappeenrannan ydinkeskustasta länteen Helsingintien ja
Karankokadun välissä.
Suunnittelun tavoitteena on mahdollistaa Kourulan Nesteen tontin ja
sillä sijaitsevan entisen huoltoasemarakennuksen kehittäminen ja
laajentaminen liiketiloina. Alueen asemakaavamerkintä päivitetään
nykyisen käytön mukaiseksi.
Seloslteessa todetaan, että Lappeenrannan keskustaajaman
osayleiskaavan keskusta-alueelle laaditun rakennetun
kulttuuriympäristön selvityksen mukaan Kourulan keskuksen
punatiiliset yleiset rakennukset betoniterasseineen muodostavat
kompaktin kokonaisuuden asuntoalueen laidalla. Arkkitehtuuriltaan
ne liittyvät läheisiin saman ikäisiin kerrostaloihin. Aluekeskuksessa
toimivat liikeyritysten lisäksi mm. Kuusimäen koulu, Kourulan
päiväkoti, liikuntakeskus ja seurakuntakoti. Alue on paikallisesti
merkittävä aluekeskus 1970- ja 1980 -lukujen vaihteesta.
Suunnittelualueen voidaan katsoa liittyvän aluekeskukseen lähinnä
kaupunkirakenteellisesti. Sen sijaan arkkitehtuurinsa ja
kaupunkikuvansa puolesta se rajautuu kyseisen, leimallisesti
punatiilisen alueen ulkopuolelle. Suunnittelualueella tai sen
välittömässä läheisyydessä ei ole valtakunnallisesti merkittäviä
rakennettuja kulttuuriympäristöjä. Suunnittelualueella ei ole
myöskään maakunnallisesti merkittäviä rakennetun
kulttuuriympäristön kohteita.

Hyvinvointi- ja sivistyspalvelut | Museotoimi
PL 239, 53101 Lappeenranta | Kristiinankatu 9 | puh. 05 6161
museot@lappeenranta.fi | www.lappeenranta.fi
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Etelä-Karjalan museo katsoo, että asemakaavan muutoksella ei ole
merkittäviä vaikutuksia arkkitehtonisesti ja ajallisesti yhtenäiseen,
paikallisesti arvokkaaseen Kourulan aluekeskukseen.
Kaavaselosteessa alueen rakennuskanta ja tontin rakentumisen
vaiheet ovat kuvattu havainnollisesti ja kattavasti.
Museolla ei ole huomautettavaa Kourulan Nesteen asemakaavan
muutoksesta.
Etelä-Karjalan museo
Tämän asiakirjan ovat hyväksyneet sähköisesti intendentti Leena
Räty ja amanuenssi Sini Saarilahti.
Tiedoksi: Museovirasto / Itä- ja Pohjois-Suomi,
Kaakkois-Suomen ELY-keskus / Pertti Perttola, Tuija Mustonen
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13.11.2020
Lappeenrannan kaupunki
Elinvoima ja kaupunkikehityksen toimiala
Kirjaamo
PL 11
53101 LAPPEENRANTA

Lausuntopyyntö 10.10.2020
LAUSUNTO KOURULAN NESTEEN ASEMAKAAVAN JA TONTTIJAON MUUTOKSESTA

Lappeenrannan Energiaverkot Oy:llä on kyseisellä alueella olemassa olevaa
sähkönjakeluverkkoa. Kyseinen verkko tarvitsee asemakaavaan liitekarttaan
merkittyyn kohtaan asianmukaisen johtorasitteen.
Lappeenrannan Energiaverkot Oy: llä ei ole asemakaavasta ja tontti jaosta
muuta lausuttavaa.

LAPPEENRANNAN ENERGIAVERKOT OY

Jouni Harppu
Rakennuttajapäällikkö

LIITTEET

Sähkön jakeluverkko

Lappeenrannan Energiaverkot Oy I Puh. 020 177 6111 I Simolantie 18 I PL 191 • 53101 Lappeenranta I lappeenrannanenergia.fi
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LAUSUNTO
23.11.2020

Lappeenrannan kaupunki
elinvoima ja kaupunkikehitys
kirjaamo(at)lappeenranta.fi

Asia:

Kourulan Nesteen asemakaavan ja tonttijaon muutos

Viite:

Lausuntopyyntökirjeenne 30.10.2020, Dnro LPR/1310/10.02.03.00/2020

Lappeenrannan Lämpövoima Oy vastaa Energia-konsernissa
yhdyskunnan vesihuollon laitosten toiminnasta ja kehittämisestä.
Mainittu kaavasuunnittelualue sijaitsee I-luokan pohjavesialueella,
jossa sijaitsee Lämpövoiman Lappeenrannan päävedenottamona
toimiva Huhtiniemen tekopohjavesilaitos.
Esitetty kaavaratkaisu muuttaa moottoriajoneuvojen korttelialueen
liikerakennusten korttelialueeksi. Lämpövoima näkee tämän
muutoksen myönteisenä siten, että tällä alueella aiemmin toimineen
polttonesteiden jakeluaseman kaltaista riskitoimintaa ei nyt
kaavoituksellisesti mahdollisteta vedenottamon läheisyyteen.
Asemakaavamuutoksessa on Lämpövoiman arvion mukaan riittävällä
tavalla annettu pohjavesien ja maaperän suojeluun tähtäävät
kaavamääräykset, eikä siten Lappeenrannan Lämpövoima Oy:llä ole
huomauttamista esitettyyn suunnitteluratkaisuun.

Tuomo Parviainen
toimitusjohtaja

Riitta Moisio
vesi- ja ympäristöpäällikkö

Lappeenrannan Lämpövoima Oy• PL 191 • 53101 Lappeenranta• p. 020 690 505 (arkisin klo 8-16, mpm/pvm) • asiakaspalvelu@lreoy.fi • lappeenrannanenergia.fi
Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signeri/ Elektronisk underskrevet
https://sign. visma. neUfi/document-check/3d 1 f5d69-41 ac-4c37 -bd43-a3d0012aca4f

VISMA S1gn
www.vismasign.com

Lähettäjä:
Vastaanottaja:
Aihe:
Päiväm äärä:

Deski /Telia Finland Oyj /Tampere
YP LPR Kirjaamo Lappeenrannan kaupunki
RE: Lausuntopyyntö - Kourulan Nesteen asemakaavan ja tonttijaon muutos
maanantai 2. marraskuuta 2020 14.51.30

Hei,
Telialla ei huomautettavaa kaavamuutokseen.

Terveisin,
Henrik Myller
Production Desk
Telia Company

p. 020 1332710
www.telia.fi/televerkko

From: Lind Taina <Taina.Lind@lappeenranta.fi>

Sent: maanantai 2. marraskuuta 2020 9.31
To: Lind Taina <Taina.Lind@lappeenranta.fi>

Subject: Lausuntopyyntö - Kourulan Nesteen asemakaavan ja tonttijaon muutos
Hei
Lappeenrannan kaupunki valmistelee asemakaavamuutosta Kourulan kaupunginosan korttelin 12
tonteille 2 ja 3, pysäköintialueelle sekä osille puisto- ja katualueista. Suunnittelualue sijaitsee
noin kolme kilometriä Lappeenrannan ydinkeskusta länteen Helsingintien ja Karankokadun
välissä. Asemakaava muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa tontin ja sillä sijaitsevan entisen
huoltoasemarakennuksen kehittäminen ja laajentaminen liiketiloina. Alueen
asemakaavamerkintä päivitetään nykyisen käytön mukaiseksi.
Pyydän huomioimaan oheisen lausuntopyynnön.
Hankkeen aineistolin kki: https://www.lappeenranta.fi/fi/Palvel ut/Rakentaminen-jamaa n kaytto/Kaavoitus/Vi rei I la-olevat-kaavat/La n sia I ue/Kou ru la n-Neste
Ystävällisin terveisin
Taina Lind
Lappeenrannan kaupunki
Konsern ipalvel ut/ Assistenttitiimi
Puh. 040 164 9611

LPR/1310/10.02.03.00/2020 Kourulan Nesteen asemakaavan muutos, 63 Kourula kortteli 12 tontit 2 ja 3
sekä pysäköinti-, puisto- ja katualueet

Lappeenrannan kaupungin asukas- ja alueneuvosto toteaa
Kourulan Nesteen asemakaavanmuutoksesta seuraavaa:
Asukas- ja alueneuvosto pitää alueen kaavamuutosta yleisesti
ottaen hyvänä.
Alueella asuvat asukastoimijat ovat esittäneet huolensa
pyöräilijöiden liikenneturvallisuudesta. Uusi kevyenliikenteenväylä
on suunniteltu Karankokadun pohjoisreunalle, mutta se päättyy jo
Kesämäen leipomon itäpään kulmalla. Leipomon kohdalla
Karankokadulla on jonkin verran autoliikennettä kohdistuen
leipomon länsipäätyyn. Tuleeko paikanpäälle opastus
Nurmelanraitilla ajaville pyöräilijöille siirtyä Karankokadun
eteläreunalle?
Asukas- ja alueneuvosto esittää alueen asukkaiden toiveesta
korttelin nimen vaihtoa. Uusi korttelin nimi voisi olla Kourulan
kulma.
Terveisin
Jouni Kemppi

Jouni Kemppi

puheenjohtaja, Lappeenrannan kaupungin asukas- ja
alueneuvosto 2017-2021
19.11.2020,

From:
Sent:
To:
Subject:

Skog Susanna
Mon, 9 Nov 2020 07:35:17 +0000
YP LPR Kirjaamo Lappeenrannan kaupunki
Kourulan Nesteen lausuntopyyntö

Hei,
Vanhusneuvosto on asemakaavan kannalla. Ei lausuttavaa.
Ystävällisin terveisin
Susanna
Susanna Skog
osastosihteeri
Vanhusneuvoston sihteeri
Etelä-Karjalan lastenkulttuurikeskus Metku
susanna.skog@lappeenranta.fi
tel. +358 40 6835 509
Snellmaninkatu 2, 53100 Lappeenranta
www.lastenmetku.fi
www.lastenkulttuuri.fi
www.taidetestaajat.fi

LPR/1310/10.02.03.00/2020 Kourulan Nesteen asemakaavan muutos, 63 Kourula kortteli 12 tontit 2 ja 3
sekä pysäköinti-, puisto- ja katualueet

Lappeenrannan kaupungin vammaisneuvosto toteaa
asemakaavanmuutoksesta Kourulan Neste seuraavaa:
Lappeenrannan kaupungin vammaisneuvosto toteaa, että
Kourulan Nesteen kaavamuutos selkeyttää entisen bensaaseman tonttia.
Pysäköintipaikkojen mitoitus saattaa tosin olla liian tiukka, kun
autot ovat vuosien kuluessa "kasvaneet" niin pituudessa kuin
leveydessäkin.
Vammaisneuvosto muistuttaa riittävän monesta parkkipaikasta,
jotka tulisi varata liikkumisesteisen pysäköintitunnuksen omaaville
autoilijoille.
Terveisin

Jaana Kauppinen
Jaana Kauppinen
puheenjohtaja
Lappeenrannan kaupungin vammaisneuvosto 2017-2021
19.11.2020,

From:
Sent:
To:
Subject:

Joonas Grönlund
Fri, 20 Nov 2020 13:35:02 +0000
YP LPR Kirjaamo Lappeenrannan kaupunki
Kourulan Nesteen asemakaava

Tervehdys,
LOAS kunnioittavimmin lausuu asemakaavasta ja tonttijaon muutoksesta seuraavaa:
On hienoa, että aluetta kehitetään. Kehittämisen varaa todella on. Kyseessä olevan kiinteistön ja
leipomokiinteistön alueella pysäköinti on lounasaikaan erittäin ahdasta. Lisääntyvä liiketoimintatila lisännee
pysäköijien määrää. Tämä olisi hyvä huomioida alueen pysäköintipaikkojen määrässä.
Joonas Grönlund
toiminnanjohtaja
Lappeenrannan seudun opiskelija-asuntosäätiö sr

Joonas Grönlund - toiminnanjohtaja / Executive Director
+358 5 668 2818 - joonas.gronlund@loas.fi
LOAS - Lappeenrannan seudun opiskelija-asuntosäätiö sr. - Lappeenranta student housing foundation
Laserkatu 1 C, 53850 Lappeenranta, Finland
www.loas.fi - facebook.com/loas.fi - www.instagram.com/loas_fi/
Tämä sähköposti liitteineen voi sisältää luottamuksellista ja salassa pidettävää tietoa tai aineistoa, joka on tarkoitettu vain viestin
vastaanottajalle. Viestin tai sen liitteiden luvaton lainaaminen, käyttö, kopiointi, säilyttäminen, julkaiseminen tai levittäminen muutoin kuin
sähköpostissa määritellyllä tavalla ja tarkoituksessa on ehdottomasti kielletty. Viestin tai sen liitteiden käyttöön liittyvät pyynnöt on
toimitettava kirjallisesti tämän sähköpostin lähettäjän sähköpostiosoitteeseen. Jos olet saanut sähköpostin erehdyksessä, ole hyvä ja palauta
se välittömästi viestin lähettäjälle ja poista se sen jälkeen tietokoneeltasi. Kiitos yhteistyöstäsi.
This email and its attachments may contain confidential and secret information or materials that are intended only for the recipient of this
message. The unauthorised quotation, use, copying, storage, publication and/or dissemination of this email and/or its attachments other than
by the means or purpose as defined in the email is strictly prohibited. Requests concerning the use of this email and/or its attachments must
be made in writing to the sender of this email. If you have received this email in error, please return it immediately to the sender and then
delete it from your computer. Thank you for your cooperation.
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KAAVANLAATIJAN
VASTINEET
1.12.2020

Liite 2c
Dnro:
LPR/1310//10.02.03.00/2020

KOURULAN NESTE ASEMAKAAVAN JA TONTTIJAON MUUTOS
LYHENNELMÄT MRA 30 §:N KUULEMISESSA SAADUISTA LAUSUNNOISTA JA MIELIPITEESTÄ SEKÄ KAAVANLAATIJAN VASTINEET NIIHIN
Asemakaavaluonnos on pidetty nähtävillä 2. – 23.11.2020
LAUSUNNOT:
1. Kaakkois-Suomen ELY-keskus (23.11.2020)
Kaava-alue itsessään ei sisällä melulle herkkiä kohteita ja toimistotilojen osalta melusuojaustarve on tunnistettu. Alue jää kuitenkin Helsingintien sekä kerrostaloalueen ja osin pientalojen väliin. Selostusluonnoksessa olevan melukartan mukaan
näyttää siltä, että melun ohjearvot ylittyvät tai voivat ylittyä näillä nyt ja tulevaisuudessa. Melututkimuksen aikaan olemassa olleet rakennukset toimivat osin meluesteenä. Suunnittelukohteen uudisrakennusten sijoittelussa tulisi ottaa huomioon viereisten melulle herkkien kohteiden suojaus.
Vastine: Kaavamuutosalueen olemassa olevaa entistä huoltamorakennusta ei ole
tarkoitus purkaa, vaan laajentaa itäpäädyssä. Viereisten asuintalojen melutilanne ei
huonone, vaan mahdollisesti hieman paranee, kun myös olemassa oleva rakennusosa säilyy ja estää melun leviämistä. Muodostuvan liikerakennusten korttelialueen kerrosluku on kaksi (II), mikä mahdollistaa myös olemassa olevan rakennuksen
korottamisen kerroksella. Kahta kerrosta korkeampaa rakennusta näkyvälle ja avoimelle paikalle sisäänajoväylän läheisyyteen ei kaupunkikuvallisista syistä ole haluttu sijoittaa, eikä korkeampi rakennus ole toimiva liikerakentamisessa, vaikka korkeampi rakennus toimisi melusuojauksena rakennuksen eteläpuolella sijaitseville
kortteleille.
2. Etelä-Karjalan liitto (24.11.2020)
Ei huomautettavaa.
Vastine: Merkitään tiedoksi.
3. Lappeenrannan seudun ympäristötoimi, Ympäristönsuojelu (11.11.2020)
Ympäristönsuojeluviranomainen katsoo, että alueella tapahtuvaa rakennusten laajempaa purkamista ja uudisrakentamista varten tulee kaavamääräyksiin lisätä mahdollisesta maaperän pilaantumiseen liittyvästä tutkimusvelvoitteesta määräys.
Vastine: Kaavakartan määräystä on tarkennettu siten että se kohdentuu kiinteistölle
jääneisiin rakennuksiin ja muihin rakenteisiin: Kaavamuutosalueella sijainneen polttoaineen jakeluaseman kiinteistölle jääneiden rakennusten ja rakenteiden alla oleva
maaperä tulee tutkia ja tarvittaessa kunnostaa rakentamis- tai purkamistoimenpiteiden yhteydessä ympäristölupaviranomaisen hyväksymällä tavalla.
4. Lappeenrannan seudun ympäristötoimi, Ympäristöterveys (5.11.2020)
Ei huomautettavaa.
Vastine: Merkitään tiedoksi.
5. Kadut ja ympäristö (17.11.2020)
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Ei huomautettavaa
Vastine: Merkitään tiedoksi.
6. Rakennusvalvonta (16.11.2020)
LPA-alue tonttien välissä tulisi liittää asemakaavamuutoksen ulkopuolella olevaan
tonttiin, koska kyseiset autopaikat LPA-alueella on osoitettu kyseiselle tontille. Näin
vältyttäisiin rasitteiden muodostamisesta kiinteistöjen välillä.
Vastine:
Kaavamuutosaluetta on laajennettu ja kaavaluonnoksen LPA-alue on liitetty aluetta
käyttävän liikerakennuksen tonttiin.
7. Maaomaisuuden hallinta (5.11.2020)
Maaomaisuuden hallinta neuvottelee tulevan tontin 19 tontin osien myymisestä nykyisen tontin 2 omistajalle sekä LPA-alueen luovuttamisesta asemakaavan ulkopuolisen
tontin 14 käyttöön.
Vastine: Merkitään tiedoksi.
8. Hyvinvointi ja sivistyspalvelut, liikuntatoimi (10.11.2020)
Ei huomautettavaa.
Vastine: Merkitään tiedoksi.
9. Etelä-Karjalan museo (16.11.2020)
Ei huomautettavaa.
Vastine: Merkitään tiedoksi.
10. Lappeenrannan Energiaverkot Oy (13.11.2020)
Lappeenrannan Energiaverkot Oy:llä on kyseisellä alueella olemassa olevaa sähkönjakeluverkkoa. Kyseinen verkko tarvitsee asemakaavaan liitekarttaan merkittyyn kohtaan asianmukaisen johtorasitteen.
Vastine: Kaavakarttaan on merkitty lausunnossa esitetty kolmen metrin levyinen johtoaluevaraus.
11. Lappeenrannan Lämpövoima Oy (23.11.2020)
Ei huomautettavaa.
Vastine: Merkitään tiedoksi.
12. Telia Finland Oyj (2.11.2020)
Ei huomautettavaa.
Vastine: Merkitään tiedoksi.
13. Lappeenrannan kaupungin asukas- ja alueneuvosto (19.11.2020)
a) Uusi kevyenliikenteenväylä on suunniteltu Karankokadun pohjoisreunalle, mutta se
päättyy jo Kesämäenleipomon itäpään kulmalla. Leipomon kohdalla Karankokadulla
on jonkin verran autoliikennettä kohdistuen leipomon länsipäätyyn. Tuleeko paikanpäälle opastus Nurmelanraitilla ajaville pyöräilijöille siirtyä Karankokadun eteläreunalle?
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b) Esitämme asukkaiden toiveesta korttelin nimen vaihtoa. Uusi korttelin nimi voisi olla
Kourulan kulma.
Vastine:
a) Karankokadun katusuunnitelmaluonnos on päivittynyt asemakaavan ennakkokuulemisen jälkeen. Karankokadun yhdistetty jalankulku- ja pyöräilyväylä on tarkoitus sijoittaa
koko matkalla kadun eteläreunalle. Lisäksi kaavamuutosaluetta on laajennettu ja
kaava-alueeseen on otettu mukaan Karankokatu koko pituudeltaan sekä Nurmelanraitin jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu, jolla tontille ajo on sallittu (pp/t). Liikenneturvallisuussyistä Nurmelanraitin pp/t-osuutta on lyhennetty siten, että ajoneuvoliikenne voi käyttää raittia vain ylityskohdassa. Vastaavasti Karankokadun pp/t-osuuden
etelärajalle on merkitty noin 50 metrin matkalla ajoneuvoliittymäkielto.
b) Kourulan Neste on ollut asemakaavamuutoksen työnimenä. Työnimeksi se on valittu
koska alueella vielä vuosi sitten toimi Nesteen liikenneasema ja kaupunkilaiset (muutkin kuin kourulalaiset) tunnistavat alueen helposti sillä nimellä. Kaavamuutoksen toteuduttua ja liikerakennuksen laajennuksen ja uuden toimijan myötä asemakaavan työnimi varmasti unohtuu ja asukkaat ottavat käyttöön paikasta uuden nimen.
14. Vanhusneuvosto (9.11.2020)
Ei lausuttavaa.
Vastine: Merkitään tiedoksi.
15. Vammaisneuvosto (19.11.2020)
a) Pysäköintipaikkojen mitoitus saattaa tosin olla liian tiukka, kun autot ovat vuosien kuluessa ”kasvaneet” niin pituudessa kuin leveydessäkin.
b) Vammaisneuvosto muistuttaa riittävän monesta parkkipaikasta, jotka tulisi varata liikkumisesteiden pysäköintitunnuksen omaavilla autoilijoille.
Vastine:
a) Lyhytaikaisen asiointipysäköinnin autopaikoilla, joissa on tarvetta tavarankäsittelyyn
(esimerkiksi kauppakeskuksissa), autopaikan suositeltava leveys on 2,7 metriä ja pituus 5 metriä. Liikuntaesteiselle tarkoitetut autopaikat mitoitetaan 3,6 m levyiseksi ja
auton pituuden lisäksi tarvitaan tilaa 1,5 m, jotta pyörätuolissa istuen voidaan ottaa
tavaraa auton tavaratilasta tai käyttää esimerkiksi invataksissa olevaa nostolaitetta.
Havainnekuvan autopaikat on mitoitettu edellä mainittujen mitoitussuositusten mukaisesti, mutta kuvaan ei ole esitetty liikuntaesteisten autopaikkoja erikseen. Niistä päätetään jatkosuunnittelun yhteydessä rakennuslupavaiheessa. Havainnekuvassa esitetään yksi toteutusvaihtoehto kaavan toteutusmahdollisuudesta ja havainnollistetaan
että asemakaavamääräysten mukainen autopaikkojen lukumäärä on mahdollista toteuttaa alueella.
b) Lappeenrannan kaupungin rakennusjärjestyksen mukaan liikuntaesteisiä varten tulee
toteuttaa autopaikkoja 1 paikka/ 50 normaalia autopaikkaa. Alueen toteuttajan edun
mukaista on varmasti varata riittävästi autopaikkoja myös liikuntaesteisten autopaikoiksi.
Lausunto pyydettiin myös:
•

Etelä-Karjalan pelastuslaitos

•

Kuusimäen, Kourulan ja Lavolan asukasyhdistys
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MIELIPITEET:
1. Lappeenrannan seudun opiskelija-asuntosäätiö (20.11.2020)
Kaavamuutosalueen kiinteistön ja leipomokiinteistön alueella pysäköinti on lounasaikaan erittäin ahdasta. Lisääntyvä liiketoimintatila lisännee pysäköijien määrää, mikä
olisi hyvä huomioida pysäköintipaikkojen määrässä.
Vastine: Kaavaratkaisussa kaikki rakennusalan ulkopuoliset alueet on osoitettu pysäköintiin muutamia istutettavia alueita lukuun ottamatta, jos se on liikenneturvallisuus
huomioiden ollut mahdollista.
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From:
Mustonen Tuija (ELY)
Sent:
Mon, 18 Jan 2021 14:08:56 +0000
To:
YP LPR Kirjaamo Lappeenrannan kaupunki
Cc:
YP LPR Ympäristötoimi kirjaamo;Gherghel Noora;'Etelä-Karjalan liitto';Skippari Sirpa
(ELY);Perttola Pertti (ELY);Monto Erja (ELY)
Subject:
Lausunto: Asemakaavan ja tonttijaon muutos 63 Kourula kortteli 11 tontti 14, kortteli
12 tontit 2 ja 3 sekä pysäköimisalue, puistoalue ja katualueet (Kourulan Neste), Lappeenranta

viite: Lausuntopyyntönne 15.12.2020
Asia: Asemakaavan ja tonttijaon muutos 63 Kourula kortteli 11 tontti 14, kortteli 12 tontit 2 ja 3 sekä
pysäköimisalue, puistoalue ja katualueet (Kourulan Neste), Lappeenranta
Lappeenrannan kaupungin hallitus on pyytänyt Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen lausuntoa ns. Kourulan
Nesteen kaavaehdotuksesta.
Asemakaava on asiantuntevasti laadittu ja se toteuttaa valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita sekä täyttää
maankäyttö- ja rakennuslaissa asetetut asemakaavan sisältövaatimukset (MRL 54 §). ELY-keskus pitäisi hyvänä,
että kaikessa asemakaavasuunnittelussa otettaisiin huomioon myös rakennusten toimiminen osana
meluntorjuntaa.
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksella ei ole muuta lausuttavaa asemakaavamuutoksesta.
Tuija Mustonen

Arkkitehti
tuija.mustonen@ely-keskus.fi
0295 029 201 vaihde 0295 029 000
Ympäristö ja luonnonvarat
Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Salpausselänkatu 22, PL 1041, 45101 KOUVOLA
kirjaamo.kaakkois-suomi@ely-keskus.fi
www.ely-keskus.fi/kaakkois-suomi | Kaakkois-Suomen ELY-keskus Twitterissä |
ELY-keskus Facebookissa
Tämä viesti on tarkoitettu ainoastaan henkilölle tai yhteisölle, jolle se kuuluu. Viesti saattaa sisältää luottamuksellista tietoa. Jos olet
saanut viestin erehdyksessä, sinulla ei ole siihen käyttöoikeutta. Tässä tapauksessa ilmoita siitä lähettäjälle ja poista viesti
postilaatikostasi.

Lähettäjä:
Lähetetty:
maanantai 7. joulukuuta 2020 12.55
Vastaanottaja: YP LPR Kirjaamo Lappeenrannan kaupunki
Kopio: Marttinen Hanna-Maija
Aihe:
Muistutus LPR/1310/10.02.03.00/2020
Liitteet: talonkulma.jpg
Hei,
Hanna-Maija Marttinen kehotti laittamaan Kirjaamoon muistutuksen/ mielipiteen liittyen Kourulan Nesteen
asemakaavan ja tonttijaon muutokseen
Asia koskee meitä kiinnostavaa EV-aluetta, johon on ehdotettu varattavan kulkuväylä yleiselle jalankululle
siten, että kulku olisi linjassa leipomorakennuksemme kanssa.
Suositamme kuitenkin jalankulkuväylän pitämistä vanhalla paikallaan, joka on noin 3 metriä poispäin
rakennuksestamme ja uudesta suunnitellusta linjasta. Ideaali sijainti sekään ei ole, mutta siirrettäessä
lähemmäs rakennusta jalankulku haittaa huomattavasti enemmän meidän tavaraliikennettä sekä lastausta.
Lähtevien toimitusten lastaus tapahtuu samasta päädystä, kuten kuvassa on havainnollistettu (pakettiauto
tulee vielä hieman pidemmälle rakennuksen kulmasta katsoen). Tähän kun lisätään kulku suunnitellulta
suojaviheralueen tilalle tehtävältä parkkialueelta, niin emme voi pitää kulkuväylän siirtoa ainakaan
turvallisempana ratkaisuna vrt. nykyiseen.

Ystävällisin terveisin
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KAAVANLAATIJAN
VASTINEET
19.1.2021

Liite 2e osa 2
Dnro:
LPR/1310/10.02.03.00/2020

Kourulan Neste asemakaavan ja tonttijaon muutos
LYHENNELMÄ MRA 27 §:N KUULEMISESSA SAADUSTA LAUSUNNOSTA JA MUISTUKSESTA SEKÄ KAAVANLAATIJAN VASTINE LAUSUNTOON
Kaavaehdotus on pidetty nähtävillä 17.12.2020 – 18.1.2021

LAUSUNNOT:
1. Kaakkois-Suomen ELY-keskus (18.1.2021)
Asemakaava on asiantuntevasti laadittu ja se toteuttaa valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita sekä täyttää maankäyttö- ja rakennuslaissa asetetut asemakaavan sisältövaatimukset (MRL 54 §). ELY-keskus pitäisi hyvänä, että
kaikessa asemakaavasuunnittelussa otettaisiin huomioon myös rakennusten
toimiminen osana meluntorjuntaa.
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksella ei ole muuta lausuttavaa asemakaavamuutoksesta.
Vastine:
Merkitään tiedoksi.
MUISTUTUKSET
1. Muistutus 1 (7.12.2020)
Suositamme jalankulkukäytävän pitämistä vanhalla paikallaan, joka on noin 3
metriä poispäin rakennuksestamme ja uudesta suunnitellusta linjasta. Vanhalla paikallaan yhteys haittaa huomattavasti vähemmän meidän tavaraliikennettä sekä lastausta.
Vastine:
Muistutuksen johdosta ja 12.1.2021 pidetyn maastokatselmuksen perusteella
kaavakarttaa on muutettu muistuttajan esittämällä tavalla. Muodostuvan tontin nro 1 koillisosassa yleiselle jalankululle varattu alueen osa on merkitty kulkuväylän nykyiselle paikalle.
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Asemakaavoituksen seuranta
Asemakaavan tietojen täyttölomake 1/4

Alueell. ympäristökeskus
Täyttämispvm

1.12.2020

Asemakaavan perustiedot
Asemakaavan nimi

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

63 Kourula kortteli 11 tontti 14, kortteli 12 tontit 2 ja 3,
pysäköimialue, puisto ja katualueet
Kourulan Neste
LAPPEENRANTA
Ayk:n kaavatunnus
405 Kunnan kaavatunnus
405K2730
Vireille tulosta ilm. pvm
31.10.2020
0,8927 Uusi ak:n pinta-ala
Ak:n muutoksen pinta-ala
0,8927
Rantaviivan Rakennuspaikkojen lkm Lomarak.paikkojen lkm
pituus km
Oma ranta Muut
Oma ranta Muut

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

Pinta-ala
%

Kerrosala
k-m2

Tehokkuus
e

0,8927

100,0

2500

0,28

0,6397

71,7

2500

0,39

Pinta-alan
muut. ha+

Kerrosalan
muut.k-m2+

-0,2227

+5
-1 113

+0,4669

+1 118

-0,2053
0,2530

28,3

-0,0389

Yhteenveto maanalaisista tiloista
Pinta-ala
ha

Pinta-ala
%

Kerrosala
k-m2

Pinta-alan
muut. ha+

Kerrosalan
muut.k-m2+

Suojeltujen rak.
k-m2

Suojeltujen rak. muutos
lkm+
k-m2+

Maan.til. yht.

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

Alueell. ympäristökeskus
Täyttämispvm

1.12.2020

Asemakaavan tunnistetiedot
Asemakaavan nimi

63 Kourula kortteli 11 tontti 14, kortteli 12 tontit 2 ja 3,
pysäköimialue, puisto ja katualueet
Kourulan Neste
LAPPEENRANTA
Ayk:n kaavatunnus
405
Kunnan kaavatunnus
405K2730

Kunta
Kuntanumero
Hyväksymispvm

Aluevaraukset
Pinta-ala
ha
Aluevar.
yhteensä

0,8927

Pinta-ala
%
100,0

Kerrosala
k-m2
2 500

Tehokkuus
e

Pinta-alan
muut. ha+

0,28

A yhteensä
AM

Kerrosalan
muut.k-m2+
+5

-0,2227
-0,2227

-1 113
-1 113

+0,4669
+0,4669

+1 118
+1 118

P yhteensä
Y yhteensä
C yhteensä
K yhteensä
KL

0,6397
0,6397

71,7
100,0

2 500
2 500

0,39
0,39

T yhteensä
-0,2053
-0,2053

V yhteensä
VP
R yhteensä
L yhteensä
Kadut
Kev.liik.kadut
LP

0,2530
0,1717
0,0813

28,3
67,9
32,1

-0,0389
+0,0480
-0,0167
-0,0702

E yhteensä
S yhteensä
M yhteensä
W yhteensä
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Pakolliset liitteet:

Muut liitteet:

0
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Selvitys omistus/hallintaoikeudesta tai
Ote taloyhtiön hallituksen/yhtiökokouksen
pöytäkirjasta
Alustava suunnitelma alueen käytöstä

Valtakirja
Karttaote

5. YHTEYSTIEDOT
/ Hakija/Hakijat

r

/ Nimi

TTV-Ki inteistöt Oy

-------------1 Postiosoite

1

1

·--- --- ·- -· ·--- --·--

Harapaisentie 7, 53500 Lappeenranta

------ - toni@hyypia.fi

---···
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1
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-

-P;;h.-virka-aik~Henkilö/V-tunnus

0400658675
2004548-4
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Yhteyshenkilö
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6. HAKIJAN/HAKIJOIDEN ALLEKIRJOITUS JA PÄIVÄYS

Haen asemakaavaa 1 asemakaavan muutosta ja sitoudun maksamaan siitä kaupungi lle kaavoitushinnas~on
mukaisen korvauksen .
Haen asemakaavaa 1 asemakaavan muutosta ja siihen liittyvää tonttijakoa ja sitoudun maksamaan siitä
kaupungille kaavoitushinnaston ja tonttijakohinnaston mukaisen korvauksen.
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. _________._·_::__j
-----

7. OHJEITA HAKIJAllE

Jos tilan/tontin omistaja"tai haltija haluaa asemakaavaa/asemakaavan muutosta voimassa olevaan asemakaavaan, hänen on haettava sitä kirjallisesti. Asemakaavaa tai sen muutosta voi hakea tällä lomakkeella tai omalla
vapaamuotoisella hakemuksella, jossa on vastaavat tiedot.
Henkilö/V-tunnukse lla varmistetaan oikea laskutusyhteys. Tunnusta ei esitetä asemakaavan hakemusta käsiteltäessä.
Ennen hakemuksenjättämistä on syytä keskustella kaupunginarkkitehdin kanssa muutoksen mahdollisuu~esta
ja tarkoituksenmukaisuudesta. Samalla voi keskustella haettavan muutoksen kustannuksista, aikatauluista,ym .
muutokseen liittyvistä a'sioista. Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä, maarit.pimia@lappeenranta.fi, puh. 040653 0745
Kirjallinen hakemus osoitetaan Lappeenrannan kaupungin kaupunkisuunnittelulle ja toimitetaan osoitteella:
Lappeenrannan kaupunki, Elinvoima ja kaupunkikehitys, Kirjaamo, PL 38, 53101 Lappeenranta .
Hakiessaan asemakaavaa tai asemakaavan muutosta hakija sitoutuu maksamaan kaupungille teknisen tautakunnan hyväksymät asemakaavan- ja tonttijaon muutoksista perittävät maksut. Kaavoituskustannukset laskutetaan sen hinnaston I'T)Ukaisesti, mikä on voimassa asemakaavan ollessa lautakunnan käsittelyssä. Jos kaava'n
hyväksyminen ei tapahdu kahden vuoden sisällä lautakunnan käsittelystä, sovelletaan kustannusten laskutuksessa kaavan hyväksymishetkellä voimassa olevaa hinnastoa (liite 1). Kaavoitusmaksu laskutetaan asemakaavan tai asemakaavan muutok~en hyväksymisen jälkeen, sen saatua lainvoima.
KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS

Merkittävissä asemakaavahankkeissa laaditaan erillinen kaavoituksen käynnistämissopimus, jossa voidaan so pia mm. kaavanlaatimisesta perittävistä kustannuksista .
MAANKÄYTTÖSOPIMUS

Lappeenrannan kaupunginvaltuuston 20.2.2017 hyväksymän maapoliittisenohjelman 2017 mukaisesti asemakaavoitettavan alueen maanomistajalla, jolle asemakaavasta aiheutuu merkittävää hyötyä käyttötarkoituksen
muutoksen tai rakennusoikeuden lisäyksen johdosta, on velvollisuus osallistua kunnalle yhdyskuntarakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin (MRL 91 a §).Korvauksesta sovitaan ensisijaisesti maanomistajan ja kaupungin
välisellä maankäyttösopimuksella. Maankäyttösopimuksella ei voida sitovasti sopia kaavan sisällöstä (MRL 91
b §).
Maankäyttösopimuksesta neuvotellaan tapauskohtaisesti kaavoituksen käynnistymisen jälkeen. Varsinainen
sopimus voidaan osapuolia sitovasti tehdä, kun kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä. Sopimus allekirjoitetaan ja mahdollinen vakuus korvaussummasta vastaanotetaan ennen kaavan hyväksymistä . Perittävällä korvauksella maanomistaja osallistuu yhdyskuntarakentamisesta kaupungille aiheutuneisiin kustannuksiin. Maankäyttökorvausvoidaan maksaa myös maanluovutuksena.
Jos asemakaavaa muutetaan asuinrakentamiseen osoitetulla alueella ja rakennusoikeutta lisätään alle 500 ker. ros-m2, maankäyttösopimusmenettelyä ei tarvita.
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LAPPEENRANNAN KAUPUNKI
Elinvoima ja kaupunkikehitys
Kaupunkisuunnittelu
HAVAINNEKUVA
63 KOURULA
kortteli 12 tontit 2 ja 3, pysäköimissalue,
puistoalue ja katualueet
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