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Perusselvityskartat Joutsenon keskustaajaman 2030 osayleiskaavan päivitys - palo-
asema 

 

1.1 Suunnittelualueen rajaus 

 
Kuva 1. Kaavan suunnittelualueen rajaus. 

Joutsenon keskustaajaman osayleiskaava 2030 päivitetään valtatie 6:n ja rautatien välisen 
suojaviheralueen alueelta. Suunnittelualue sisältää Teollisuustien, Veteraanikadun ja Puu-
sementintien katualueita sekä suojaviheralueita.   
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Perusselvityskartat Joutsenon keskustaajaman 2030 osayleiskaavan päivitys - palo-
asema 

1.2 Kaavatilanne 

Kuva 2. Kaavatilanne: asema- ja osayleiskaavat. 

Kaava-alueella on voimassa oikeusvaikutteinen Joutsenon Keskustaajaman osayleiskaava 
2030 (KV 18.4.2011) (vihreä viivarasterointi). Tämä osayleiskaavan päivitys tulee korvaamaan 
suunnittelualueeltaan sen. Suunnittelualueen alueella on voimassa kolme eri asemakaavaa, 
jotka ovat hyväksytty aiemmin kuin osayleiskaava. Poikkeuksena on rata-aluetta ja Veteraa-
nikatua koskeva asemakaava, joka on hyväksytty osayleiskaavan vahvistumisen jälkeen. 

Suunnittelualueella voimassa olevat asemakaavat: 

• 173-139, kaupunginvaltuuston hyväksymä 25.9.2006 

• 405-2408, kaupunginvaltuuston hyväksymä 31.8.2009. 

• 405-2655, kaupunginvaltuuston hyväksymä 28.1.2019. 
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asema 

1.2.1 Etelä-Karjalan maakuntakaava ja 1.vaihemaakuntakaava     

Maakuntakaava                    

 
Kuva 3. Etelä-Karjalan maakuntakaava (2011). Suunnittelualueen sijainti on osoitettu mustalla nuolella. 
(Etelä-Karjalan liitto) 

Keskustaajaman osayleiskaavan suunnittelua on ohjannut Etelä-Karjalan maakuntakaava 
(2011). Suunnittelualue on siinä merkitty tuotantotoiminnan ja palveluiden alueeksi (TP-1): 
”Merkinnällä osoitetaan vähintään seudullisesti merkittäviä ympäristöhäiriöitä sisältäviä 
tuotantotoiminta- ja palvelualueita.”  

Suunnittelumääräyksen mukaan ”alueelle saa sijoittaa tuotantotoimintaa ja varastointia, 
toimistoja, logistiikan alueita sekä alueelle soveltuvia palveluita. Alueen 
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota rakenteeseen sopeutuvan, 
laadukkaan ja tasapainoisen työpaikka- ja palveluympäristön toteuttamiseen, rakennettavan 
ympäristön hyvään laatuun, tienvarsinäkymiin, toteuttamisjärjestykseen ja ajoitukseen. 
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ottaa huomioon sujuvat sekä toiminnalliset 
liikenneyhteydet pääväyliin, taajamiin ja asutukseen. Alueiden kehittämistä tulee suunnitella 
harkitusti ottaen huomioon pohjavedet, maisema-arvot sekä luonnon- ja elinympäristö.” 

Maakuntakaavassa on osoitettu merkittävät liikenneväylät (päärata ja valtatie 6) sekä Fingridin 
voimalinjat (z). 

Suunnittelualue kuuluu myös kasvuskeskusalueen laatukäytävään (lk) ja kaupunki-
/taajamarakenteen kehittämisen kohdealueeseen (kk). Kasvukeskusalueen laatukäytävän 
merkinnällä osoitetaan Etelä-Karjalan keskeinen työssäkäynti- ja kasvuskeskusalue. 
Kaupunki-/taajamarakenteen kehittämisen kohdealueen merkinnällä osoitetaan alueet, joissa 
on erityistä painetta tarkastella ja suunnitella aluetta toiminnallisena kokonaisuutena. 
Merkinnällä tarkennetaan laatukäytävän keskuksien suunnittelutavoitteita. 
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Perusselvityskartat Joutsenon keskustaajaman 2030 osayleiskaavan päivitys - palo-
asema 

1.vaihemaakuntakaava 

 
Kuva 4. Ote Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaavasta, 2015 (Etelä-Karjalan liitto). 

Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaavassa (2015) suunnittelualue on merkitty osittain keskus-
tatoimintojen alueeksi (C): ”Merkinnällä osoitetaan keskustahakuisten kaupan, palvelujen, hal-
linnon, asumisen ja muiden toimintojen yleispiirteinen sijainti. Keskustatoimintojen alue sisäl-
tää tarvittavat liikennealueet, puistot sekä viheralueet ja -vyöhykkeet.” 

Suunnittelumääräyksen mukaan ”alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee kiinnit-
tää huomiota alueen viihtyisyyteen, omaleimaisuuteen ja kaupunki kuvan tasapainoisuuteen 
sekä huolehdittava eri liikennemuotojen järjestelyjen tarkoituksenmukaisuudesta ja häiriöttö-
myydestä. Aluetta suunniteltaessa on varauduttava riittävään ja monipuoliseen keskustatoi-
mintaa tukevaan asunto-, työpaikka- ja keskustapalvelujen tarjontaan sekä keskustojen lähi-
kauppojen säilymiseen. 

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota laadukkaaseen vi-
herrakentamiseen ja viihtyisiin puistomaisiin alueisiin sekä maisema-arvojen ja kulttuuriympä-
ristön ominaispiirteiden säilyttämiseen. Erityisesti jalankulun ja kevyen liikenteen verkostoa 
sekä joukkoliikenteen laatua ja sujuvuutta tulee kehittää. 

Alueelle voidaan sijoittaa merkitykseltään seudullisia vähittäiskaupan suuryksiköitä tai niihin 
vaikutuksiltaan verrattavia kaupallisia palveluita. Aluetta suunniteltaessa on varauduttava riit-
tävään palvelutarjontaan. Vähittäiskaupan suuryksiköiden koko on mitoitettava ja niiden toteu-
tus ajoitettava yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa siten, ettei niillä ole merkittäviä haital-
lisia vaikutuksia muiden keskusta-alueiden kaupallisiin palveluihin. Suuryksikön toteuttaminen 
tulee kytkeä ajallisesti ympäröivien taajamatoimintojen toteuttamiseen. 

Lappeenrannan ja Imatrankoski–Mansikkalan keskustaa, Vuoksenniskan eikä Joutsenon kes-
kustaa enimmäismitoiteta 1. vaihemaakuntakaavalla. Merkitykseltään seudullisella vähittäis-
kaupan suuryksiköllä tarkoitetaan myös useasta myymälästä koostuvaa vähittäiskaupan alu-
etta, joka on vaikutuksiltaan verrattavissa merkitykseltään seudulliseen vähittäiskaupan suur-
yksikköön. Vähittäiskaupan suuryksiköiden enimmäismitoitus on osoitettu taulukossa.” 

 
Kuva 5. Taulukko vähittäiskaupan suuryksiköiden enimmäismitoituksesta, Etelä-Karjalan vaihemaa-
kuntakaava 2015. (Etelä-Karjalan liitto)  
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Perusselvityskartat Joutsenon keskustaajaman 2030 osayleiskaavan päivitys - palo-
asema 

1.2.2 Joutsenon Keskustaajaman osayleiskaava 2030 

 
Kuva 6. Karttaote Joutsenon keskustaajaman osayleiskaavasta 2030. Suunnittelualue on merkitty kel-
taisella rajauksella. 

Tämä osaleiskaavan päivitys tulee korvaamaan suunnittelualueeltaan Joutsenon keskustaa-
jaman osayleiskaavan 2030, joka on kaupunginvaltuuston 18.4.2011 hyväksymä. Keskustaa-
jaman osayleiskaavassa alue on merkitty EV-merkinnällä suojaviheralueeksi. Fingridin voima-
linjat ovat merkitty johtomerkinnällä (z). Teollisuustien varressa on kevyen liikenteen reitin 
merkintä (palloviiva).  

Yleismääräys ohjaa huomioimaan suunnittelussa melu- ja tärinähaitat: ”Suurten liikenne-
väylien ja teollisuuden läheisyyteen rakennettaessa on yksityiskohtaisemmassa suunnitte-
lussa otettava huomioon, etteivät valtionneuvoston päätöksen mukaiset melun ohjearvot ylity 
sisätiloissa tai asuinrakennusten ja muiden herkkien kohteiden, kuten koulujen ja päiväkotien 
ulko-oleskelualueilla. Rautatien läheisyydessä on otettava huomioon myös raideliikenteen tä-
rinä”. 
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Perusselvityskartat Joutsenon keskustaajaman 2030 osayleiskaavan päivitys - palo-
asema 

1.3 Maanomistus 

 
Kuva 7. Suunnittelualueen maanomistus. Vihreällä merkityt alueet ovat Lappeenrannan kaupungin 
omistuksessa.  

Lappeenrannan kaupunki omistaa suunnittelualueen lähes kokonaisuudessaan. Kaupungin 
omistuksessa olevat alueet ovat katualueita sekä suojaviheralueita.  Suunnittelualue on noin 
4,5 hehtaaria. Pienet osat alueesta ovat Väyläviraston omistuksessa ja kyseiset alueet kuulu-
vat rata-alueeseen.  
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Perusselvityskartat Joutsenon keskustaajaman 2030 osayleiskaavan päivitys - palo-
asema 

1.4 Asukasmäärä 

 
Kuva 8. Asukasmäärä tilastoruuduittain 2020. (Tilastokeskuksen ruututietokanta)  

Suunnittelualue sijaitsee Joutsenon aluekeskuksesta, joka on yksi Lappeenrannan keskus-
taajaman aluekeskuksista. Suunnittelualueelle sijoittuu 1–19 asukkaan ruutu (vaalean vihreä 
ruutu), vaikka suunnittelualueelle ei olekaan asukkaita tai rakennuksia. Tämä johtuu ruututie-
toaineiston yleispiirteisyydestä sekä asuinalueiden läheisyydestä. 

Asukasmäärä on suurin ydinkeskustassa eli Keskuskadun ja Lappeentien välisellä alueella, 
yli 100 asukkaan ruutuja. Myös Lampikankaan, Honkalahden ja Pulpin asuinalueilla on 100–
200 asukkaan ruutuja (keltainen ruutu).  
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1.5 Asukastiheys 

 
Kuva 9. Joutsenon keskustaajaman asukastiheys. Asukastiheys on suurinta aluekeskuksessa. 

Asuminen on tiiveintä aluekeskuksessa Keskuskadun ja Lappeentien välisellä alueella. Asuin-
alueilla on suhteellisen väljästi asutusta eikä asuinalueiden välillä ole suuria eroja. Lampikan-
kaan ja Pulpin koulun lähellä olevissa asuinalueilla on asukastiheydeltään tiiviimpiä kohtia. 
Alueet, joilla ei ole asutusta, kuten teollisuusalueet ja Ahvenlampi, erottuvat tummina alueina 
kartalla. Suunnittelualueella ei ole asumista lainkaan.  
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Perusselvityskartat Joutsenon keskustaajaman 2030 osayleiskaavan päivitys - palo-
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1.6 Väestönmuutos 

 
Kuva 10. Väestönmuutos 1990–2020 (Tilastokeskuksen ruututietoaineisto). 

Joutsenon keskustaajamassa väestönmuutos on pysynyt maltillisena vuosina 1990–2020. Ti-
lastoruuduittain ei ole suurta vaihtelua. Väestömäärä on lisääntynyt Ahvenlammen ja Hongis-
ton asuinalueilla, ydinkeskustassa sekä Kesolan asuinalueella vuosikymmenten aikana. Hon-
kalahden ja Lintukankaan asuinalueella väestö on vähentynyt. 

Suunnittelualueella väestömäärä on pysynyt samana ruututietoaineiston perusteella. Alueella 
ei ole eikä ole ollut asutusta. Väestömääräruutu johtuu tilastotiedon yleispiirteisyydestä sekä 
asuinalueiden läheisyydestä. 



11 / 28 
   
 

Perusselvityskartat Joutsenon keskustaajaman 2030 osayleiskaavan päivitys - palo-
asema 

1.7 Työpaikat 

 
Kuva 11. Työpaikat tilastoruuduittain 2020 (Tilastokeskuksen ruututietokanta 2020). 

Suunnittelualueen läheisyydessä, erityisesti valtatie 6:n eteläpuolella on runsaasti työpaikkoja. 
Sinne sijoittuu yli sadan työpaikan ruutuja (siniset ruudut) sekä yli 50 työpaikan ruutuja (tum-
man liilat ruudut). Radan pohjoispuolella on 1–2 työpaikan ruutuja (vaalean punaiset ruudut). 
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1.8 Palvelut 

 
Kuva 12. Joutsenon keskustaajaman palvelut (rakennusrekisteri 2022). Suunnittelualueelle ei sijoitu 
palveluita. 

Suunnittelualueella ei ole eikä sen välittömässä läheisyydessä ole palveluita. Kaupalliset pal-
velut ja ravintolat (lilat symbolit) sijoittuvat Keskuskadun varteen. Penttiläntien varteen keskit-
tyvät koulut (keltaiset symbolit), kirkolliset palvelut (turkoosit symbolit), hoiva- ja terveyspalve-
lut (oranssit symbolit) ja urheilupalvelut (vaalean vihreät symbolit). Radan pohjoispuolella Sai-
maantien varressa on joitain kaupallisia palveluita (lilat symbolit).  
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1.9 Päiväkodit ja koulut 

 
Kuva 13. Joutsenon päiväkodit ja koulut. Keskustaajamassa on kaksi koulua. Päiväkoteja on neljä, 
joista yksi on yksityinen päiväkoti. 

Suunnittelualueen välittömässä ei ole kouluja tai päiväkoteja. Joutsenon keskustaajamassa 
on kaksi koulua Joutsenon koulu ja Pulpin koulu. Pulpin koulu on 1–6-luokkien peruskoulu, 
jonka tiloissa toimii Pulpin päiväkodin esiopetusryhmä. Joutsenon koulussa on esiopetus, ala- 
ja yläkoulun luokat sekä tilat Joutsenon päiväkodille. 
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1.10 Liikuntapaikat ja -reitit 

 
Kuva 14. Liikuntapaikat ja liikuntareitit.  

Suunnittelualueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole liikuntapaikkoja tai -reittejä. Lä-
hin ulkoilualue on Ahvenlammen alue noin kilometrin päässä suunnittelualueesta luoteeseen. 
Ahvenlammella on uimaranta, rantalentopallokenttä sekä hiihtolatuja ja ulkoilureittejä. 
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1.11 Infraverkosto 

1.11.1 Kaasuverkosto 

 
Kuva 15. Kaasunsiirtoputket (Gasgrid). 

Suunnittelualueen kautta ei kulje kaasuverkkoa. Gasgridin verkosto (oranssi viiva) kulkee 
suunnittelualueen länsipuolelta kohti Pulpin teollisuusaluetta.  

1.11.2 Voimalinjat 

 
Kuva 16. Voimalinjat (Fingrid). 

Fingridin voimalinjat (keltainen viiva) kulkevat suunnittelualueen halki kohti Pulpin teollisuus-
aluetta. Päälinja menee valtatie 6:n suuntaisesti idästä länteen.  
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1.11.3 Kaukolämpöverkosto 

 
Kuva 17. Kaukolämpöverkko (punaiset viivat) sijoittuu Kuutosen eteläpuolelle.  

Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n kaukolämpöverkko ei ulotu suunnittelualueelle vaan jää 
noin kilometrin päähän Kuutosen eteläpuolelle.  

1.11.4 Vesijohdot 

 
Kuva 18. Vesijohtoverkosto. 

Vesijohtoverkosto (siniset viivat) kulkee suunnittelualueen läheisyydessä tiestön mukaisesti. 
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1.11.5 Jätevesiviemärit 

 
Kuva 19. Jätevesiviemäriverkosto 

Suunnittelualueen halkoo paineviemäri, joka johtaa jätevedet kohti Oravaharjun jäteveden 
puhdistamoa. Jätevesiviemärit (punaiset viivat) kulkevat keskustaajamassa suurimmaksi 
osaksi tiestön mukaisesti. 

1.11.6 Hulevesiviemärit 

 
Kuva 20. Hulevesiverkosto 

Hulevesiverkosto (vihreät viivat) keskittyy Joutsenon keskustan itäosaan Keskuskadun ja Sai-
maantien läheisyyteen. Suunnittelualueella tai sen läheisyydessä ei ole hulevesiverkostoa. 
Lähin verkosto on valtatien 6 eteläpuolella Teollisuustiellä. 
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1.12 Liikenneverkostot 

1.12.1 Tieverkko 

 
Kuva 21. Tieverkon hierarkia 

Suunnittelualueen tieverkostossa Teollisuustie ja Veteraanikatu ovat pääkatuja (pinkki viiva). 
Puusementintie on tonttikatu (tumman sininen viiva). Valtatie 6 on yleinen tie (punainen viiva). 

1.12.2 Liikennemäärät 

 
Kuva 22. Yleisten teiden liikennemäärät Väyläviraston aineiston mukaan (Väylävirasto 2022) . 

Valtatie 6:n liikennemäärä on yli 10000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Saimaantien liikenne-
määrä on 2000–10000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Lappeentiellä, Ahvenlammentiellä ja Hon-
kalahdentiellä kulkee 1000–2000 ajoneuvoa vuorokaudessa. 
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1.12.3 Joukkoliikenne 

 
Kuva 23. Joutsenon keskustaajaman bussireitit. 

Suunnittelualueen kautta kulkee lähiliikenteen reitti Lappeenrannasta Imatralle. Keskuska-
dulla on linja-autoasema, jonka kautta lähi- ja paikallisliikenteen vuorot kulkevat. 

1.12.4 Pyöräilyreitit 

 
Kuva 24. Joutsenon keskustaajaman kaupungin ylläpitämät kevyen liikenteen väylät, joilla pyöräily on 
sallittu (vihreät viivat) ja ELy-keskuksen ylläpitämät pyörätiet (oranssit viivat). 

Suunnittelualueen kautta kulkee ja sen välittömässä läheisyydessä on polkupyöräilyreittejä.  
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1.13 Pilaantuneet maat 

 
Kuva 25. Pilaantuneet maat (keltaiset kolmiot). 

Suunnittelualueella ei ole kohteita, joiden toiminnasta on voinut aiheutua maaperän pilaantu-
mista. Lähimmän kohteet ovat lopetettu kreosoottikyllästämö ratapihalla ja lopetetut polttoai-
neenjakeluasemat valtatie 6:n eteläpuolella.  
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1.14 Topografia 

 
Kuva 26. Topografia: Rinnevarjostuskuva (GTK maankamara). Rinteet on varjostettu tummilla sävyillä, 
tasaiset alueet ovat vaalean harmaalla. Suunnittelualue on merkitty punaisella rajauksella. 

Suunnittelualue on lähes tasaista. Katujen luiskat erottuvat tummina varjostuksina. Teollisuus-
tie alittaa valtatie 6:n, jonka vuoksi tie kulkee huomattavasti alempana muun alueen maanpin-
nan tasoon nähden. 

Suunnittelualue sijaitsee Salpausselän lakialueelle. Maanpinnan korkotaso on 106–107 met-
riä meren pinnan yläpuolella. Teollisuustien tienpinnantaso on 4–5 metriä alempana, korkota-
sossa 102 metriä merenpinnan yläpuolella. 

 
Kuva 27. Topografia: korkeuskäyrät.  
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1.15 Maaperä  

 
Kuva 28. Maaperä (gtkdata.gtk.fi) 

Suunnittelualue sijaitsee Salpausselällä, ja sen maaperä on hiekkaa (vihreä rasterointi). Maa-
peränkartan kuvaustekniikka muuttuu mittakaavan vaihdoksen takia.  
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Vesisuhteet 

 
Kuva 29. Vesisuhteet: Vesialueet, valuma-alueet ja vedenotto. 

Suunnittelualue sijaitsee Salpausselällä, joka on vedenjakaja. Suunnittelualue on Vuoksen 
vesistöalueella, Kupinjoen valuma-alueella. Suunnittelualue sijaitsee Joutsenonkankaan poh-
javesialueella (tunnus 0517351). Joutsenonkankaan pohjavesialue on luokiteltu vedenhankin-
taa varten tärkeäksi pohjavesialueeksi, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on 
suoraan riippuvainen (luokka 1E).  
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1.16 Virkistys- ja viheralueet 

 
Kuva 30. Asema- ja yleiskaavoissa osoitetut virkistys- ja viheralueet. 

Joutsenon keskustaajamaa ympäröi maa- ja metsätalousvaltainen alue, jossa on sekä talous-
metsää että peltoja. Taajaman sisällä on virkistysalueita ja puistoja. Erityisesti Ahvenlammen 
ja Honkalahden alueilla on laaja virkistysalueiden kokonaisuus. Rata sekä valtatie katkaisevat 
monet viheryhteydet. Suojaviheralueita on pääkatujen varsilla kuten Teollisuustien ja Hauki-
lahdentien varsilla. Asemakaavoitetulla alueella on myös osoitettu maa- ja metsätalousalueita. 
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1.17 Rakennetut kulttuuriympäristöt, maisema-alueet ja muinaisjäännök-
set 

 
Kuva 31. Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt sekä 
muinaisjäännökset. 

Suunnittelualueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole valtakunnallisesti tai maakunnal-
lisesti arvokkaita ympäristöjä eikä muinaisjäännöksiä.  
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1.18 Rakennuskannan ikä 

 
Kuva 32. Rakennusten ikä vuosikymmenittäin luokiteltuna 

Rakennuskannan iän perusteella on nähtävissä, että asuinalueet ovat rakentuneet lähes ko-
konaan tiettyinä vuosikymmeninä. Joutsenon vanhimmat rakennukset ovat rakentuneet 1800-
luvulla ja 1900-luvun alussa. Nämä rakennukset sijoittuvat Honkalahteen ja Pulpin alueille, 
lähelle teollisuutta. Suunnittelualueella ei ole rakennuksia. Sitä lähimpänä ovat Joutsenon 
aseman rakennukset 1900-luvun alusta.  
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1.19 Rakeisuus 

 
Kuva 33. Joutsenon keskustaajaman rakeisuus. 

Joutsenon keskustaajaman pääpaino on pienirakeisissa pientaloalueissa. Pulpin metsäteolli-
suusalueen suuret teollisuuslaitokset erottuvat selkeästi rakenteesta rakennusten mittakaa-
valla. Myös ydinkeskustan alueella on mittakaavaltaan suurempia rakennuksia kuten julkisia 
rakennuksia ja liikerakennuksia. Rakennettujen alueiden välillä on laajojakin rakentamattomia 
alueita. Koillis-kaakkoissuuntaisesti kulkevat päärata ja valtatie jakavat keskustaajaman kah-
teen osaan.  Liikenneväylien välissä on nauhamaisesti pientaloja sekä yksi suurempi tuotan-
torakennus. 
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1.20 Rakennuskannan käyttötarkoitus 

 
Kuva 34. Rakennusten käyttötarkoitus 

Suunnittelualueella ei ole rakennuksia. Joutsenon keskustaajaman rakennuskanta muodos-
tuu suurimmaksi osaksi omakotitaloista. Teollisuusalueet sijoittuvat Pulpin, Lintukankaan ja 
Lampikankaan alueille. Ydinkeskustassa on kaupallisia ja julkisia rakennuksia sekä asuinker-
rostaloa. 


