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OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 15.8.2022, tark. 16.11.2022 
JOUTSENON KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN PÄIVITYS,  
PALOASEMA 

SUUNNITTELUALUE 

Yleiskaavan muutos koskee Joutsenon keskustaajamassa, Honkalahden kaupunginosassa sijaitsevaa 
suojaviheraluetta, joka sijaitsee noin 900 metrin päässä Joutsenon aluekeskuksesta luoteeseen. Mat-
kaa Lappeenrannan ydinkeskustaan on noin 18 kilometriä.  Alueeseen kuuluu osa Veteraanikadusta ja 
Puusementintiestä. Suunnittelualuetta rajaa pohjoisessa rautatie, etelässä Valtatie 6, idässä valtatien 
eritasoliittymä ja lännessä Joutsenon Elementin tontti.  Suunnittelualue on pinta-alaltaan noin 4,5 heh-
taaria. Suunnittelualueen rajaus on merkitty alla olevaan opaskarttaan punaisella, ja aluerajaus voi tar-
kentua suunnittelun edetessä. 
 

 
Kuva 1. Suunnittelualue rajattuna opaskartalle. 

SUUNNITTELUN TAVOITTEET 

Osayleiskaavatyössä tarkistetaan tulevan paloaseman alueelta osayleiskaavan merkinnät ja määräyk-
set. Alue on voimassa olevassa oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa osoitettu suojaviheralueeksi. 
Kaavan päivittäminen mahdollistaa palvelujen saatavuuden kehittämisen sekä uuden paloaseman si-
joittumisen hyvien liikenneyhteyksien varteen keskeiselle sijainnille. Yleiskaavan päivitys tukee Lap-
peenrannan kaupungin strategian 2037 tavoitteita eheyttää ja tiivistää kaupunkirakennetta. 

Joutsenon uuden paloaseman sijoittamisessa on huomioitava, että sijainti palvelee parhaiten koko 
maakunnan aluetta huomioiden paloaseman kalustolle ja henkilölle asetetut suorituskykyvaatimukset. 
Joutsenon paloaseman maantieteellinen sijainti on tärkeä myös Suur-Saimaan alueen saavuttami-
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sessa vaara-, onnettomuus- ja häiriötilanteissa. Tällä on merkitystä Saimaan alueen matkailun ja vir-
kistyskäytön pitkäjänteisessä kehittämisessä turvallisuuden hallinnan näkökulmasta. Veteraanikadun 
alue sijoittuu keskeiselle paikalle Joutsenon keskustaajamassa hyvien liikenneyhteyksien äärelle ja 
täyttää Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen asettamat kriteerit sijainnille. Veteraanikadulta on lyhyt ja no-
pea yhteys muun muassa valtatie 6:lle sekä tehdasalueelle.  
 
Osayleiskaavan rinnalla laaditaan Veteraanikadun asemakaavamuutosta, jonka tavoitteena on mah-
dollistaa uuden paloaseman rakentaminen alueelle sekä päivittää rakentamattoman liikerakennusten 
korttelin kaavamerkintöjä- ja määräyksiä vastaamaan nykyisiä tarpeita sekä poistamalla polttoaineen 
jakeluaseman rakentamisen mahdollisuus 1E-luokan pohjavesialueelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 2. Viistoilmakuva suunnittelualueelta vuodelta 2020. Suunnittelualue on rajattu keltaisella viivalla. 
© Maanmittauslaitos.  

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT  

Osayleiskaavan suunnittelua ohjaa Etelä-Karjalan maakuntakaava (2011). Maakuntakaavassa Joutse-
non osayleiskaavan muutosalueeseen kuuluvalle alueelle on merkitty muun muassa laatukäytävä, kau-
punki-/taajamarakenteen kehittämisen kohdealue sekä tuotantotoiminnan ja palveluiden alue ja erita-
soliittymä. Kaavamuutosalueen läheisyydessä on rautatieliikenteen alue/ratapiha, liikennetermi-
naali/matkakeskus sekä merkittävästi kehitettävä päärata ja valtatie. Maakuntakaavan osoittamat ke-
hittämistarpeet ja -rajoitteet huomioidaan osayleiskaavan suunnittelussa. Etelä-Karjalan 1. vaihemaa-
kuntakaavan (2015) teemana ovat kauppa, matkailu, elinkeinot ja liikenne sekä niiden edistäminen. 
1.vaihemaakuntakaavan merkinnät ei kohdistu suunnittelualueelle. Etelä-Karjalan kokonaismaakunta-
kaavaa ollaan parhaillaan päivittämässä nimellä Etelä-Karjalan maakuntakaava 2040. 

Suunnittelualueella on voimassa oikeusvaikutteinen osayleiskaava Joutsenon keskustaajaman 
osayleiskaava 2030 (kaupunginvaltuusto 18.4.2011). 

Kaavoituksen tueksi laaditaan tarvittaessa selvityksiä kaava-alueen nykytilasta sekä hyödynnetään 
Joutsenon keskustaajaman osayleiskaavan itäisen osa-alueen ja asemakaavamuutoksen selvityksiä, 
kuten luontoselvitystä, maisema- ja kulttuuriympäristöselvitystä sekä muita alueelle tehtyjä selvityksiä. 
Kaavaprosessin aikana täydennetään ja tehdään tarvittaessa lisää selvityksiä. Lisäksi kaavatyössä 
huomioidaan muut lähteet, selvitykset ja suunnitelmat, joilla voi olla vaikutuksia alueen kaavoitukseen.  
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KAAVAN VAIKUTUKSET  

Osayleiskaavan toteuttamisen vaikutuksia arvioidaan kaavaprosessin aikana jäljempänä esitetyn jaot-
telun pohjalta. Osayleiskaavan alueeseen voi kohdistua vaikutuksia myös suunnittelualueen ulkopuo-
lelta, ja osa osayleiskaavan vaikutuksista voi ulottua varsinaista suunnittelualuetta laajemmalle. Vaiku-
tusalue määritellään kunkin vaikutuksen kohdalla yksilöllisesti, sillä arvioitavat vaikutukset ovat luon-
teeltaan erilaisia. Lisäksi selvitetään mahdollisten haittojen lieventämismahdollisuudet.

Ekologiset vaikutukset 

 Maisema  

 Maa- ja kallioperä 

 Pinta- ja pohjavesi 

 Luonnonympäristö 

 Luonnonsuojelualueet 

Taloudelliset vaikutukset 

 Aluetaloudelliset vaikutukset 

 Infraverkon toteutuskustannukset 

 Yritystaloudelliset vaikutukset 

Liikenteelliset vaikutukset 

 Liikenneverkko 

 Liikennemäärät, liikenteen toimivuus ja lii-
kenneturvallisuus 

 Liikennemelu 

 Joukkoliikenne ja kevyt liikenne 

Sosiaaliset vaikutukset 

 Palvelujen saatavuus 

 Ihmisten elinolot ja elinympäristö 

 Virkistysalueet ja virkistysyhteydet 

Kulttuuriset vaikutukset 

 Yhdyskuntarakenne 

 Rakennukset ja rakenteet sekä yhdyskun-
tatekniset huollon verkostot 

 Kaupunki- ja maisemakuva 

 Rakennettu kulttuuriympäristö ja kiinteät 
muinaisjäännökset 

 Seudullisten suunnitelmien ja yleiskaavan 
toteutuminen 

Valtakunnallisten  
alueidenkäyttötavoitteiden toteutuminen

OSALLISET 

Suunnittelussa ovat osallisia alueen asukkaat ja kiinteistönomistajat sekä seuraavat viranomaistahot ja 
sidosryhmät. Osallisten luetteloon voidaan tehdä täydennyksiä ja korjauksia osayleiskaavatyön aikana. 
 
Viranomaiset 

 Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskus (ELY-keskus),  
o Ympäristö ja luonnonvarat 
o Liikenne- ja infrastruktuuri 

 Etelä-Karjalan liitto 

 Etelä-Karjalan museo 
o Rakennettu kulttuuriympäristö ja arkeologia 

 Etelä-Karjalan pelastuslaitos 

 Väylävirasto 

Lappeenrannan kaupunki 

 Elinvoima ja kaupunkikehitys 
o kadut ja ympäristö 
o rakennusvalvonta 
o maaomaisuuden hallinta 

 Hyvinvointi ja sivistyspalvelut 

 Lappeenrannan toimitilat Oy (LATO) 

 Lappeenrannan energiaverkot Oy 

 Lappeenrannan seudun ympäristötoimi 
o Ympäristöterveys 
o Ympäristön suojelu 

 Alue- ja asukasneuvosto 

 Vammaisneuvosto 

 Nuorisovaltuusto 

 Vanhusneuvosto 

Alueen asukkaat, yrittäjät ja yhdistykset 

 Maanomistajat, vuokralaiset 

 Joutsenon alueraati 

 Joutsenon kotiseutuyhdistys ry 

Muut osalliset, muun muassa: 

• Fingrid Finland Oyj 

• Telia Finland Oyj 

• Elisa Oyj 
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OSALLISTUMISEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN 

TIEDOTTAMINEN 

• Kaavoituksen etenemistä voi seurata kaavan verkkosivulla (www.lappeenranta.fi/kaavoitus > 
Vireillä olevat kaavat > osayleiskaavat > Joutsenon Keskustaajaman osayleiskaavan päivitys - pa-
loasema). 

• Kaikista merkittävistä kuulemis- ja päätöksentekovaiheista ilmoitetaan myös: 
o Lehtikuulutuksella kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä Etelä-Saimaassa ja Joutseno-leh-

dessä. 
o Lappeenrannan kaupungintalon ilmoitustaululla (Villimiehenkatu 1, 1. kerros). 
o Lähialueen asukkaita ja maanomistajia informoidaan henkilökohtaisilla kirjeillä kaavoituksen 

vireilletulosta ja kaavaluonnoksen nähtävillä olosta. Kaavaehdotuksen nähtävilläolosta infor-
moidaan kaava-alueen ulkopaikkakuntalaisia maanomistajia. 

• Kaava-aineistot pidetään nähtävillä: 
o Lappeenrannan kaupungintalolla asiakaspalvelukeskus Winkissä (Villimiehenkatu 1, 1. ker-

ros).  
o Kaupungin verkkosivulla (www.lappeenranta.fi/kaavoitus > Nähtävillä olevat kaavat).  

OSALLISTUMISTAVAT 

 Osallistumis- ja yleisötilaisuuksia järjestetään kaavaprosessin eri vaiheissa (tilanteen mukaan 
sekä lähi- että etätilaisuuksia). Tilaisuuksien muodosta (esim. esittelytilaisuus, avoimien ovien 
päivä, Internet-kysely) ja pitopaikasta sovitaan erikseen kaavatyön kuluessa. 

• Mielipiteet ja muistutukset voi toimittaa kirjallisina Lappeenrannan kaupungin kirjaamoon osoit-
teella kirjaamo@lappeenranta.fi tai PL 11, 53101 Lappeenranta. 

KAAVAPROSESSI 

Kaavaprosessi etenee vaiheittain vireille asettamisesta luonnokseen, ehdotukseen ja hyväksymiseen. 
Osayleiskaavan rinnalla laaditaan asemakaavan muutosta Veteraanikadun alueelle. Kaavaprosessin 
alustava aikataulu sekä tiedotus- ja osallistumistavat on esitetty kaavaprosessin vaiheiden yhteydessä.  

1. KAAVAN LAATIMISEN ALOITUS  

 Valmistelu: Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) laatiminen ja asettaminen nähtäville 
(MRL 62 §, 63 §). 

 Tiedottaminen:  
o Kaavoituksen vireille tulosta ilmoitetaan Etelä-Saimaassa ja Joutseno-lehdessä, kaupungin 

ilmoitustaululla, kaupunkisuunnittelun sosiaalisen median kanavissa ja kaavan verkkosivulla. 
o Lähialueen asukkaita ja maanomistajia tiedotetaan kirjeitse kaavan vireille tulosta, asukasti-

laisuudesta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta.  

 Osallistuminen:  
o Yleisötilaisuus tiistaina 30.8.2022 Joutseno-talolla. 
o Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä kirjallisena kirjaamoon 19.8.–12.9.2022. 
o Lausunnot OAS:sta viranomaisilta ja kaupungin hallintokunnilta ja muilta keskeisiltä toimi-

joilta 19.8.–12.9.2022. 
o Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu 15.9.2022. 

2. VAIHE: KAAVALUONNOS (MARRAS-JOULUKUU 2022) NYT KÄYNNISSÄ 

 Valmistelu: Kaavaluonnoksen laadinta ja ympäristövaikutusten yleispiirteinen selvittäminen.  

 Tiedottaminen:  
o Kaavaluonnoksen ja sen valmisteluaineiston asettaminen nähtäville (MRL 62 §). Kaavaluon-

nos ja kaava-aineistot ovat nähtävillä noin 3 viikkoa asiakaspalvelukeskus Winkissä ja kaa-
van verkkosivuilla. 

o Ilmoitus Etelä-Saimaassa, Joutseno-lehdessä, kaupungin ilmoitustaululla ja kaavan verkkosi-
vuilla. 

o Kaava-alueen maanomistajia ja vuokralaisia tiedotetaan kirjeitse kaavaluonnoksen nähtävillä 
olosta. 

https://lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Rakentaminen-ja-maankaytto/Kaavoitus/Vireilla-olevat-kaavat/Osayleiskaavat/Joutsenon-keskustaajaman-osayleiskaavan-paivitys-%E2%80%93-paloasema
https://lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Rakentaminen-ja-maankaytto/Kaavoitus/Nahtavilla-olevat-kaavat
mailto:kirjaamo@lappeenranta.fi
https://lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Rakentaminen-ja-maankaytto/Kaavoitus/Vireilla-olevat-kaavat/Osayleiskaavat/Joutsenon-keskustaajaman-osayleiskaavan-paivitys-%E2%80%93-paloasema
https://lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Rakentaminen-ja-maankaytto/Kaavoitus/Vireilla-olevat-kaavat/Osayleiskaavat/Joutsenon-keskustaajaman-osayleiskaavan-paivitys-%E2%80%93-paloasema
https://lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Rakentaminen-ja-maankaytto/Kaavoitus/Vireilla-olevat-kaavat/Osayleiskaavat/Joutsenon-keskustaajaman-osayleiskaavan-paivitys-%E2%80%93-paloasema
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 Osallistuminen:  
 Yleisötilaisuus keskiviikkona 23.11. klo 17.00 Joutsenon koululla. 
 Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä kirjallisena kaupungin kirjaamoon 17.11.-

9.12.2022.  
 Lausunnot viranomaisilta, kaupungin hallintokunnilta ja muilta keskeisiltä toimijoilta 17.11.-

9.12.2022. 

3. VAIHE: KAAVAEHDOTUS (ALKUVUOSI 2023) 

 Valmistelu: Kaavaehdotuksen laadinta. Kaavanlaatija laatii vastineet annettuihin mielipiteisiin ja 
lausuntoihin. Tarvittaessa järjestetään viranomaisneuvottelu (MRA 18 §). Kaavaehdotuksen käsit-
telee ja hyväksyy kaupunkikehityslautakunta ja kaupunginhallitus.  

 Tiedottaminen:  
o Kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville 30 vuorokaudeksi (MRA 19 §) asiakaspalvelu-

keskus Winkkiin ja kaavan verkkosivuille. 
o Ilmoitus Etelä-Saimaassa, Joutseno-lehdessä, kaupungin ilmoitustaululla ja kaupungin verk-

kosivuilla. 
o Kaava-alueen ulkopaikkakuntalaisia maanomistajia tiedotetaan kirjeitse kaavaehdotuksen 

nähtävillä olosta. 

 Osallistuminen:  
o Yleisö- ja osallistumistilaisuuksia (tilanteen mukaan sekä lähi- että etätilaisuuksia). 
o Osallisilla on mahdollisuus esittää muistutus kirjallisena kaupungin kirjaamoon kaavaehdo-

tuksen nähtävillä olon aikana. 
o Lausunnot Etelä-Karjalan liitolta sekä muilta keskeisiltä viranomaisilta ja yhteisöiltä. 

 Tarkistaminen: Kaavanlaatija laatii vastineet annettuihin muistutuksiin ja lausuntoihin. Kaavaeh-
dotuksen mahdollinen tarkistaminen ja kaavaehdotuksen asettaminen tarvittaessa uudelleen näh-
täville tai niiden kuuleminen erikseen, joita muutokset koskevat (MRA 32 §). 

4. VAIHE: KAAVAN HYVÄKSYMINEN (KEVÄT 2023) 

 Kaavan käsittelee ja hyväksyy kaupunginhallitus (tarvittaessa) ja kaupunginvaltuusto (MRL 37 §). 

 Tiedottaminen: Tiedottaminen hyväksymispäätöksestä (MRL 67 §) kaavaehdotuksesta kunnan 
jäsenille ja muistutuksen jättäneille, jotka ovat sitä kirjallisesti pyytäneet. 

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

 Tiedottaminen: Kaavan voimaantulosta ilmoitetaan kaupungin ilmoitustaululla. 

KAAVANLAATIJAN YHTEYSTIEDOT 

kaavasuunnittelija Tiia Sillgren puh. 040 663 2525 
yleiskaavainsinööri Annamari Kauhanen puh. 040 575 5590 
kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä puh. 040 653 0745 

Sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi 

Kirjaamo: kirjaamo@lappeenranta.fi tai PL 11, 53101 Lappeenranta. 
Winkki: Lappeenrannan kaupungintalon asiakaspalvelukeskus, Villimiehenkatu 1, 1. kerros 

Kaavan verkkosivut: www.lappeenranta.fi/kaavoitus > Vireillä olevat kaavat > osayleiskaavat > Jout-
senon keskustaajaman osayleiskaavan päivitys - paloasema 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään ja tarvittaessa muutetaan suunnittelun kuluessa.
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