
Joutsenon keskustaajaman osayleiskaavan päivitys

Luonnosvaiheen asukastilaisuus 23.11.2022

Veteraanikadun asemakaavan muutos



Kaavamuutosten tavoitteet

• Uuden paloaseman sijoittaminen hyvien 

liikenneyhteyksien äärelle

• Mahdollistaa Pelastuslaitoksen toiminnan 

kehittäminen, toimintavarmuuden 

turvaaminen sekä Suur-Saimaan alueen 

saavuttamisen edistäminen vaara-, 

onnettomuus- ja häiriötilanteissa

• Edistää Veteraanikadun liiketonttien 

rakentumista

• Tukea kaupungin strategian toteutumista

• Kaupunkirakenteen tiivistäminen ja 

eheyttäminen 
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Sijaintivaihtoehtojen tarkastelu

Paloaseman tontin tarpeet:

- Noin hehtaarin kokoinen 

tontti

- Tilaa paloaseman lisäksi 

paloautojen kääntämiselle, 

30-40 pysäköintipaikalle 

sekä harjoittelualueelle

- Paloasemalla toimisto- ja 

henkilöstötilat sekä 

kalustohalli- ja huoltotilat
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Sijainti

osayleiskaavan 

suunnittelualue

asemakaavan 

suunnittelualue



Maanomistus

osayleiskaavan 

suunnittelualue

asemakaavan 

suunnittelualue



Kaavoituksen lähtökohtia - Maakuntakaava
Kaavoitusta ohjaavat Etelä-Karjalan maakuntakaava, 2011 ja Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava –

Kauppa, matkailu, elinkeinot ja liikenne (2015)
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Kaavoituksen lähtökohtia - Joutsenon keskustaajaman osayleiskaava 2030

KV 18.4.2011
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Kaavoituksen lähtökohtia - Ote ajantasa-asemakaavasta

KV 25.9.2006, KV 20.3.2019 (katualue)

Liikerakennusten korttelialue. 

Alueelle saa sijoittaa polttoaineen 

jakeluaseman.

Suojaviheralue. Suojaviheralueen 

puuston ja kasvillisuuden 

käsittelyä koskevat puistoa 

koskevat periaatteet.

Rakennuksen julkisivupinnan ja 

vesikaton leikkauskohdan ylin 

korkeusasema.

Merkintä osoittaa rakennusalan 

sivun, jonka puoleisten 

rakennuksen ulkoseinien sekä 

ikkunoiden ja muiden rakenteiden 

ääneneristävyyden liikennemelua 

vastaan on oltava vähintään 35 

db(A).



Palaute osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmista (OAS)

Osayleiskaavamuutoksesta 10 lausuntoa, asemakaavamuutoksesta 12 lausuntoa ja 1  

mielipide. OASit olivat nähtävillä 19.8.-12.9.2022.

• ELY-keskus: 

• VT6:n suoja-alueet: rampin (R2) kohdalla 20 m, muulla osuudella 30 m. Jatkossa VT6 

muuttuessa moottoriliikennetieksi suoja-alue on 50 m.

• Pohjavesialue, pohjaveden suojelutavoite, ja vesienhoidon tavoitteet tulee huomioida

• Hulevesien hallinta

• Luontoselvityksen päivitystarve

• Etelä-Karjalan museo:

• Ei arkeologisia tai huomioon otettavia rakennusperintökohteita tai kulttuurimaisemia, 

joihin kaavamuutos vaikuttaisi

• Museolla ei ole huomautettavaa suunnitelmista



Palaute osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmista

• Fingrid Oyj: 

• Voimajohtoa varten varattuna alueen osana käytetään johtoalueen kokonaisleveyttä

• Toimintojen sijoittamisessa huomioitava voimajohtoalueen rajoitteet, toiminta ei saa 

aiheuttaa ristiriitaa ympäristön sähköturvallisuudelle

• Kasvillisuudella korkeusrajoitus voimajohtoalueella

• Lappeenrannan Energiaverkot:

• Paineviemärin ja kaapeleiden huomioiminen suunnittelussa rasittein

• Rakennettu vesiliittymä ei täytä palovesiaseman vaatimuksia

• Elisa Oyj:

• Tietoliikennekaapeleiden huomioiminen suunnittelussa



Palaute osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmista

• Vanhusneuvosto

• Kaavan päivittäminen on tärkeää, jotta mahdollistetaan palveluverkon kehittäminen ja 

palvelujen saatavuuden parantaminen sekä uuden paloaseman rakentamisen. Uusi 

paloasema palvelee hyvin Suur-Saimaan aluetta vaara - ja onnettomuustilanteissa

• Lappeenrannan seudun ympäristötoimi, Ympäristönsuojelu

• Vaikutukset arvioitava riittävän laajasti, myös läheiset asuinalueet huomioiden

• Pohjavesi ja kaavojen vaikutus pohjavesiin. Jos alueelle suunnitellaan polttoaineen 

jakelua, on huomioitava, että luvan myöntämien edellytykset arvioidaan 

ympäristölupaprosessin yhteydessä. Uuden jakelupisteen sijoittaminen 1E 

pohjavesialueelle ei ole välttämättä mahdollista

• Meluvaikutukset arvioitava suunnittelualueen toiminnallisen liikenteen sekä VT6:n 

liikenteen yhteisvaikutuksena



Palaute osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmista

• Ei huomautettavaa

• Lappeenrannan seudun ympäristötoimi, Ympäristöterveys

• Rakennusvalvonta

• Maaomaisuuden hallinta

• Kadut ja ympäristö

• Telia Finland Oyj



Palaute osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmista

• Mielipide

• Vastustaa uuden paloaseman sijoituspaikkaa 

• Hälytysajoneuvojen sireenien korkeat hälytysäänet häiritsevät ja heikentävät 

elinoloja ja elinympäristöä, lisää huomattavasti liikennemelua

• Paloasemaa ei tulisi sijoittaa näin lähelle asuinalueita olisipa sen sijainti muutoin 

kuinka hyvä tahansa

• Toteuttamattoman asuinalueen tonttien myynti vaikeutuisi ja tonttien arvo laskisi 

(alue sijaitsee VT6:n eteläpuolella, Annukan ja leipomon vieressä. Asemakaava on 

hyväksytty 1982, mutta alue ei ole toteutunut. Joutsenon yleiskaavassa alue on 

osoitettu työpaikka-alueeksi. Alueella kaupungin ja yksityisen maita)



Osayleiskaava luonnos 16.11.2022

Nykyinen kaavatilanne



Asemakaavaluonnos 16.11.2022



Paloaseman tontti
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KTY-kortteli
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Yleiset määräykset
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Havainnekuva 16.11.2022
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Vaikutusten arviointi
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Osayleis- ja asemakaavan yhteydessä on arvioitu kaavan toteuttamisen vaikutuksia kattavasti.

Maisema ja taajamakuva

• Metsäinen maisema muuttuu rakennetuksi ympäristöksi. Valtatien varteen jää vähintään 10 
m leveä istutettava alueen osa, jolla olemassa oleva puusto on säilytettävä eikä maaston 
muotoja saa muokata. 

• Uudesta paloasemasta voi muodostua maamerkki ja portti Joutsenon taajamaan.

• Kaava eheyttää ja tiivistää taajamarakennetta ja luo rakennettua ympäristöä pääväylien 
läheisyyteen

• Luonto

• Luontoselvityksen perusteella alueelle ei ole uhanalaisia lajeja tai luontokohteita.

• Tavanomaisten kaupungissa viihtyvien lajien elinympäristöt ja reitit saattavat muuttua. Alue 
sijaitsee kahden suuren väylän sekä voimalinjan rajaamalla alueella, joilla on iso 
estevaikutus. Sen vuoksi alueen kautta ei ole merkittävää viheryhteyttä

• Kaavassa on istutettavilla alueen osilla lievennetty haittavaikutuksia ja alueen reunoilla 
säilyy viheryhteydet.



Vaikutusten arviointi
Pohjavesi

• Kaavamuutoksella on poistettu mahdollisuus toteuttaa alueelle polttoaineen jakeluasema.

• Paloasemalla tai toimitilarakennuksilla ei ole haitallisia vaikutuksia vesienhoidon tavoitteisiin.

• Ympäristömääräysten mukaisesti toteutettuna alueen rakentamisesta tai käytöstä ei arvioida 
aiheutuvan haitallisia vaikutuksia Joutsenonkankaan pohjaveden laadulle.

Liikenne

• Veteraanikadun tai Teollisuustien liikennemäärät eivät kasva merkittävästi. Voimassa olevan 
kaavan mukaan Veteraanikadun varteen olisi voinut toteuttaa huoltoaseman.

• Katuosuuksilla on nykyiselläänkin raskasta liikennettä, joka suuntautuu suurteollisuusalueelle. 
Kaava ei lisää oleellisesti raskaan liikenteen määrää.

• Hälytysajoneuvot käyttävät jo nykytilanteessa osin samoja reittejä.

• Liittymäalueissa on riittävät näkemäalueet, ei vaikutusta liikenneturvallisuuteen.

• Kaavalla ei ole vaikutusta nykyisiin kevyen liikenteen reitteihin. Veteraanikadun bussipysäkki sekä 
pyöräparkki on huomioitu riittävillä tilavarauksilla.
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Vaikutusten arviointi

Melu

• Melua aiheuttavat sekä valtatien että rautatien liikenne.

• Kaava-alueelle ei ole osoitettu melulle herkkää toimintaa 

eikä kaavan sallima toiminta lisää alueen melutasoa 

merkittävästi.

• Kaava-alueen välittömässä läheisyydessä ei ole asutusta 

tai muuta melulle herkkää toimintaa, joka häiriintyisi 

paloaseman toiminnasta.
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Ylhäällä päiväajan melun 

keskiäänitaso ja alhaalla 

yöajan keskiäänitaso 

ennustetilanteessa 2035 

(Ramboll 2015)



Vaikutusten arviointi
Sosiaaliset vaikutukset

• Ei lisää merkittävästi ympäristön häiriötekijöitä Veteraanikadun asutuksen tai läheisten 
asuinalueiden kannalta.

• Pelastustehtäviä keskimäärin 2-3 kpl vuorokaudessa. Ensihoidon tehtäviä arviolta 1500-1800 kpl  
vuodessa.

• Paloaseman tontilla oman henkilöstön koulutuksia sekä turvallisuuskoulutuksia kuntalaisille.

• Maisemassa koetut muutokset voivat vaikuttaa asumisviihtyvyyteen joko myönteisesti tai 
kielteisesti, riippuen siitä minkälaista asukas arvostaa. Kaavamääräyksillä on ohjattu rakennusten 
julkisivujen ulkonäköä sekä säilyttämään puustoa ja istuttamaan tontin reunat, jolloin alueella 
säilyy osa nykyisestä puustosta.

• Alueelle ei sijoitu sellaista toimintaa, mistä aiheutuisi maaperän tai pohjaveden pilaantumista eikä 
sellaista toimintaa, mikä heikentäisi elinoloja tai elinympäristöjä merkittävästi.

• Kaavamuutos edistää pelastustoimen toimintavarmuutta, ja turvaa nopean avun saamisen.

• Toimitilarakennusten korttelialueelle voi sijoittua monentyyppistä yritystoimintaa myymälätiloista 
tuotantotoimintaan, jotka monipuolistavat Joutsenon taajaman palveluja.
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Yleis- ja asemakaavojen kaavaprosessi ja aikataulu
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Aloitusvaihe ja 
vireilletulo

•Selvitykset

•Tavoitteiden 
asettaminen

•Alustavat 
kaavaluonnokset

•OAS kommentoitavana 
19.8.-12.9.2022

•Yleisötilaisuus 
30.8.2022

Luonnosvaihe

•Ennakkokuuleminen 
17.11.-9.12.2022

•Lausuntopyynnöt

•Osallisilla mahdollisuus 
antaa mielipide

•Asukastilaisuus 
23.11.2022

Ehdotusvaihe

•Kaupunkikehityslautakunta

•Kaupunginhallitus

•Nähtävillä 30 vrk alkuvuodesta 
2023

•Osallisilla mahdollisuus jättää 
muistutus

Hyväksymisvaihe

•(Kaupunginhallitus)

•Kaupunginvaltuusto

•mahdollisuus valittaa 
päätöksestä

•Kaavat lainvoimaisia 
keväällä 2023

•Yleiskaava 
hyväksytään ensin

Kaavahankkeiden nettisivuilta voi seurata kaavojen etenemistä: 

www.lappeenranta.fi/kaavoitus > Vireillä olevat kaavat

> Osayleiskaavat > Joutsenon keskustaajaman osayleiskaavan päivitys - paloasema

> Joutsenon kirkonkylän alue> Veteraanikadun alue



lappeenranta.fi

greenreality.fi

Kiitos!

Kysymyksiä, keskustelua.
kaavasuunnittelija Tiia Sillgren puh. 040 663 2525 

yleiskaavainsinööri Annamari Kauhanen puh. 040 575 5590
asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662 

kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä puh. 040 653 0745
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Kirjalliset mielipiteet 

kaavamuutoksista

9.12.2022 mennessä


