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22.09.2021 

PROMEMORIA OM ARBETSFÖRHANDLINGARNA I ANSLUTNING TILL PLANÄNDRINGEN 
AV KORSBRON; NTM-CENTRALEN OCH LAPPTRÄSK KOMMUN 

Datum 21.9.2021 kl. 14 

Plats Teams-möte 

Närvarande Tuomas Autere NTM 

Hannu Paimen NTM 

Juha Lumme NTM 

Petri Ruohio NTM 

Jarmo Mäkelä Karttaako Oy 

Hanna Nirkko Karttaako Oy 

Kristiina Tikkala Lappträsk kommun, ordförande, sekreterare 

Ärenden som behandlats 

Först gick man igenom de ärenden som ska avgöras i anslutning till tomten på den brandstation 

som planerats för området. Kristiina Tikkala berättade om tidsschemat för brandstationen i 

anslutning till välfärdsområdet, som också räddningsverksamheten kommer att anslutas till. 

Vi gick på kartan igenom läget på brandstationens tomt. Ett ängsområde på tomten har beaktats i 

situationsplanen så att den parkeringsplats som planerats i dess närhet har flyttats till andra sidan 

byggnaden. Enligt naturutredaren är arterna på tillbakagång, men ändå har detta beaktats. Juha 

Lumme framförde att det finns skäl att tydligt avskilja ängsområdet från det övriga gårdsområdet 

på så sätt att stenblock sätts upp för att förhindra tillträde till ängsområdet. Det finns ingen 

anledning att plantera gräsmark i närheten av området, utan området ska lämnas i naturtillstånd. 

Snödeponering får inte tillåtas på ängsområdet och det får inte göras till ett extra parkeringsområde. 

Också inverkan under byggtiden ska beaktas så att ängsområdet inte skadas. 

För tomten ska sökas anslutningstillstånd. Den gamla anslutning som för närvarande finns intill ska 

avlägsnas. 

Tuomas Autere påpekade att avvikelser från generalplanen ska motiveras tydligt. Eventuella 

översvämningar i området ska tas upp. Den relativt höga dimensioneringen av affärslokalerna bör 

ännu övervägas. 

Vid Lovisavägen är det skäl att planera en led för gång- och cykeltrafik med områdesreserveringen 

för landsvägen och ansluta den till den nuvarande förbindelsen till Boställsskogen. 

Landsvägsområdet definieras som 20 m från mittlinjen. Samtidigt ska behövliga 

hållplatsarrangemang och anslutningsplatser planeras för området. Fyrvägskorsningen är inte 

önskad som förbindelseled till det nordligare KTY-kvarteret, utan den ska flyttas cirka 50 m i 
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riktning mot Lovisa. Brandstationens anslutningsplats kan enligt vägplaneringsanvisningarna 

placeras så att den är minimigraderad i förhållande till den motsatta enskilda väganslutningen 

Söderängsvägen. Hannu Paimen från NTM och planläggaren diskuterar detaljerna ännu innan 

planförslaget offentliggörs. 

När det gäller trafiken ska redogörelsedelen kompletteras och utöver den allmänna trafiken i 

området beaktas också de trafikmängder som arbetsplatserna och trafiken för att uträtta ärenden i 

området medför. Kollektivtrafikleder och leder för gång- och cykeltrafik ska också beaktas. 

Juha Lumme påpekade att MY-planbestämmelsen måste kompletteras. Områdets naturvärden får 

inte försämras, naturvärdena ska sparas. 


