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VIRANOMAISNEUVOTTELU 
 
 Osayleiskaavat (MRL 66 §, MRA 18 §) 

 
• Joutsenon keskustaajaman osayleiskaavan päivitys – paloasema, aloitusvaihe 

 
 Asemakaavat (MRL 66 §, MRA 26 §) 

 
• Veteraanikadun asemakaava, aloitusvaihe 

 
Aika torstai 15.9.2022 klo 12.15 – 12.42 

 
Paikka Teams-palaveri  
 
Osallistujat 

 Kaakkois-Suomen ELY-keskus 
   Pertti Perttola  
   Tuija Mustonen  
   Pasi Halttunen (poistui kokouksesta klo 12.37) 
   Joel Peiponen  
  Ville Salmio  
  Pyry Mäkelä  
  Kalle Maaranen  
 Lappeenrannan kaupunki 
  Maarit Pimiä  
  Matti Veijovuori 
  Annamari Kauhanen  
  Tiia Sillgren  
  Susanna Eskola    
 Lappeenrannan seudun ympäristötoimi 
  Päivi Uski  
  Päivi Roine  
  Taina Rajala 
 Etelä-Karjalan liitto 
  Topi Suomalainen    
 Etelä-Karjalan museo 
  Niina Kauria  
  Kristiina Pesola 
 Etelä-Karjalan pelastuslaitos 
  Marc Marjotie (poistui kokouksesta klo 12.21) 
 
 Kokoukseen oli kutsuttu lisäksi edustajat Lappeenrannan Energiaverkot Oy:stä ja  
 Väylävirastosta. 
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1. Kokouksen avaus 
 

Maarit Pimiä avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi Teams-
kokoukseen.  
 
Neuvottelun puheenjohtajana toimi Maarit Pimiä ja sihteerinä Taina Lind. 
 

 
2. Joutsenon keskustaajaman osayleiskaavan päivitys – Paloasema (MRA 18 §) ja 

Veteraanikadun asemakaavamuutos (MRA 26 §), aloitusvaihe 
 

a. Kaavoituksen lähtökohdat ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
 

 Tiia Sillgren esitteli osayleiskaavan ja asemakaavamuutoksen suunnittelun 
lähtökohdat ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman. 
 

 Suunnittelualue on Joutsenon keskustaajamassa vt 6:n ja Veteraanikadun välisellä 
alueella. Suunnittelualue on suojaviheraluetta sekä rakentamatonta liikerakennusten 
korttelialuetta. Osayleiskaavan muutos käsittää suojaviheralueen 
kokonaisuudessaan. Asemakaava muodostuu kahdesta eri osasta, jotka sijoittuvat 
vt 6:n rampin molemmin puolin.  

 Suunnittelualueet ovat pääosin kaupungin omistuksessa. Kaavan tavoitteena on 
kaavojen merkintöjen ja määräysten päivittäminen, kaupunkirakenteen tiivistäminen 
ja eheyttäminen, pelastuslaitoksen toiminnan kehittämisen mahdollistaminen sekä 
kaupungin strategian toteuttaminen. 

 
Kaava-alue on maakuntakaavassa keskustatoimintojen ja tuotantotoiminnan ja 
palveluiden aluetta. Alueella on Joutsenon keskustaajaman osayleiskaava 2023 
vuodelta 2011 ja asemakaava 2006. 

 
Kaavoitusta rajoittaa Teollisuustien laidassa olevat Fingridin voimalinjan suoja-alue, 
valtatien 6 suoja-alue ja suunnitellulla paloaseman tontilla oleva paineviemäri sekä 
viereisellä tontilla oleva sähkönjakeluverkko. 

 
b. Tehdyt selvitykset ja niiden riittävyys 

 
 Luontoselvitys 2022 (kenttätyöt on tehty kesällä) 
 Perusselvityskartat 
 Joutsenon keskustaajaman osayleiskaavan selvityksiä mm. kulttuuriympäristön 

selvitys ja maakuntakaavan selvityksiä hyödynnetty 
 

Alue sijaitsee E1-luokan pohjavesialueella. 
 

c. OAS palautteet 
 

Matti Veijovuori kertoi osallistumis- ja arviointisuunnitelmista saaduista palautteista.  
 
Osayleiskaavasta on saatu 10 lausuntoa, asemakaavamuutoksesta 12 lausuntoa ja 
1 mielipide.  
 
Lausunnot on saatu: 
 Ely-keskus 
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 Etelä-Karjalan museo 
 Fingrid Oy 
 Lappeenrannan Energiaverkot 
 Elisa Oyj 
 Vanhusneuvosto 
 Ympäristötoimi, Ympäristönsuojelu  
 Ympäristötoimi, Ympäristöterveys  
 Rakennusvalvonta 
 Maaomaisuuden hallinta 
 Kadut ja ympäristö 
 Telia Finland Oy 
 
 

d. Kaavaluonnosten esittely, keskustelu 
 

Tiia Sillgren esitteli alustavaa osayleiskaavaluonnosta. Alueelle tulee palvelujen ja 
hallinnon alue (P) sekä työpaikka-alue (TP). Luonnoksen aluevaraukset jatkavat 
suunnittelualuetta ympäröiviä aluevarauksia. Yleisissä määräyksissä mainitaan 
mm. että  
 
 kaava-alue kuuluu 1E-luokan pohjavesialueeseen ja pohjaveden pilaantumista 

aiheuttava toiminta on kielletty,  
 maalämpöjärjestelmän rakentaminen vaatii vesilain sekä maankäyttö- ja 

ympäristölain mukaisen luvan 
 alueella pyritään Lappeenrannan hulevesienhallinnan ohjelman periaatteiden 

mukaisesti hulevesien luonnonmukaiseen ja kokonaisvaltaiseen hallintaan 
 radon on huomioita yksityiskohtaisemmassa suunnitelmassa 

 
Alustavassa asemakaavaluonnoksessa on kaksi vaihtoehtoa tulevan paloaseman 
tontille, joka on käyttötarkoitukseltaan Yleisten rakennusten korttelialue. Alueelle 
saa rakentaa palo- ja pelastusaseman (Y-2): 
 VE 1 paineviemäri siirretään pois tulevan palolaitoksen tontin keskeltä 
 VE 2. paineviemäri jää entiselle paikalleen 

 
Vt 6:n rampin toisella puolella oleva alue on merkinnällä KTY: toimitilarakennusten 
korttelialue. Tämän korttelin rakennusoikeutta tarkistetaan ja mahdollisuus 
bensiinijakeluun poistetaan. 
 
Valtatien suoja-alueet sekä voimalinjan johtoalue on huomioitu suunnittelussa.  
 

Viranomaisten näkemyksiä 
 
Etelä-Karjalan liitto/Topi Suomalainen: Etelä-Karjalan liitto ei antanut lausuntoa 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, soveltuu maakuntakaavaan ilman ristiriitoja. 
 
Ely-keskus/Pyry Mäkelä: luontoselvitys täyttää sille osoitetut toiveet. Luontoasiat 
eivät ole isossa roolissa. Vieraslajien asianmukainen käsittely. 
 
Ely-keskus/Joel Peiponen: OAS-lausuntoon ei ole lisättävää.  
 
Ely-keskus/Ville Salmio: Joutsenonkankaan E1 pohjavesialueella. Pohjavesi 
sijaitsee syvällä eikä vedenottamoita ei ole lähellä. Ei olla myöskään 
vedenottamoiden suoja-alueella. Maaperän pilaamiskielto olisi hyvä lisätä 
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yleiskaavaan pohjaveden pilaamiskiellon lisäksi.  
 
Ympäristönsuojelu/Päivi Uski: olemassa olevia meluselvityksiä voi hyödyntää. 
Hulevesikysymykset on ratkaistava.  
 
Ympäristöterveys/Taina Rajala: ei erityistä huomioitavaa. 
 
Etelä-Karjalan museo/Kristiina Pesola: ei kommentoitavaa 
 
Kaupunkisuunnittelu/Matti Veijovuori: eli ei lisäselvitystarpeita. Koska kohde toimii 
”käyntikorttina” alueelle, tullaan tienvarsinäkymä huomioimaan 
asemakaavamääräyksissä. 
 

e. Jatkotoimenpiteet 
 

Rakentamista ohjaavat määräykset tarkentuvat suunnittelun edetessä. Sekä 
osayleiskaavan että asemakaavan luonnosvaihe loppuvuodesta 2022. 
 

 
3. Kokouksen päättäminen 

 
Kokous päätettiin klo 12.42. 
 
Muistion vakuudeksi 
 
 
Taina Lind 
sihteeri 
 
 
 

Jakelu  Osallistujat 
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