
Ristisillan asemakaavan muutos ja laajennus 

Selostusosa 

  Ketoaluetta kesällä 2021 

             DI Jarmo Mäkelä 
             Heikinkatu 7 
             48100 Kotka 
             0400 220082 

             jarmo.makela@karttaako.fi 

Vireilletulosta ilmoitettu: Teklan päätös 8.12.2020 § 67. 
Luonnos nähtävänä (MRA 30 §) 15.7. - 16.8.2021 
Ehdotus nähtävänä (MRA 27 §) 1.12. - 31.12.2021 
Hyväksytty valtuustossa … 

Kv 20.04.2022 § 7 Liite 2 



     1 
  

SISÄLLYSLUETTELO 
 

1  PERUS- JA TUNNISTETIEDOT .......................................................................................... 2 

1.1  Kaava-alueen sijainti ................................................................................................... 2 
1.2  Kaavan nimi ja tarkoitus .............................................................................................. 3 

2  TIIVISTELMÄ ....................................................................................................................... 3 

2.1  Kaavaprosessin vaiheet ............................................................................................... 3 
2.2  Asemakaava (tiivistelmä) ............................................................................................ 4 
2.3  Toteuttaminen .............................................................................................................. 4 

3  LÄHTÖKOHDAT .................................................................................................................. 5 

3.1  Selvitys suunnittelualueen oloista ............................................................................... 5 
3.11  Alueen yleiskuvaus .......................................................................................... 5 
3.12  Luonnonympäristö ja maisema ........................................................................ 5 
3.13  Rakennettu ympäristö ...................................................................................... 8 

3.131  Nykyinen rakennuskanta ..................................................................... 8 
3.132  Väestö ja palvelut ................................................................................ 8 
3.133  Muinaismuistot .................................................................................... 8 
3.134  Tekninen huolto ................................................................................... 8 
3.135  Ympäristön häiriötekijät ...................................................................... 9 

3.14  Maanomistus .................................................................................................... 9 
3.2  Suunnittelutilanne ........................................................................................................ 9 

3.21  Maakuntakaava ................................................................................................ 9 
3.22  Yleiskaava ........................................................................................................ 9 
3.23  Asemakaava ................................................................................................... 11 
3.24  Rakennusjärjestys........................................................................................... 11 
3.25  Pohjakartta ..................................................................................................... 11 

4  ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET ............................................................. 12 

4.1  Asemakaavan suunnittelun tarve ............................................................................... 12 
4.2  Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset .......................................... 12 
4.3  Osallistuminen ja yhteistyö ....................................................................................... 13 

4.31  Osalliset .......................................................................................................... 13 
4.32  Vireilletulo ..................................................................................................... 13 
4.33  Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt ................................................... 13 

4.4  Asemakaavan tavoitteet ............................................................................................. 14 
4.41  Valtakunnalliset alueiden käytön tavoitteet ................................................... 14 
4.42  Kunnan alustavat tavoitteet ............................................................................ 14 

4.5  Tutkitut vaihtoehdot .................................................................................................. 15 

5  ASEMAKAAVAN KUVAUS.............................................................................................. 17 

5.1  Kaavan rakenne ......................................................................................................... 17 
5.11  Mitoitus .......................................................................................................... 17 
5.12  Palvelut ........................................................................................................... 17 

5.2  Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen .......................................... 17 
5.3  Aluevaraukset ............................................................................................................ 18 

5.31  Korttelialueet .................................................................................................. 18 
5.312  Teollisuusrakennusten korttelialueet ................................................. 18 
5.313  Yhdyskuntateknisen huollon alueet ................................................... 18 

5.32  Maa- ja metsätalousalueet .............................................................................. 19 
5.33   Muut alueet ................................................................................................... 20 
5.34  Yleiset määräykset ......................................................................................... 21 



     2 
  

5.4  Kaavan vaikutukset ................................................................................................... 21 
5.41  Suhde maakuntakaavaan ja yleiskaavaan ...................................................... 21 

5.411  Maakuntakaava .................................................................................. 21 
5.412  Yleiskaava ......................................................................................... 23 

5.42  Vaikutus rakennettuun ympäristöön .............................................................. 24 
5.421  Yhdyskuntarakenne ........................................................................... 24 
5.422  Palvelut ja sosiaaliset vaikutukset ..................................................... 25 
5.423  Vesihuolto ......................................................................................... 25 

5.43  Vaikutus luontoon ja luonnonympäristöön .................................................... 26 
5.44  Liikenteelliset vaikutukset ............................................................................. 27 

6  ASEMAKAAVAN TOTEUTUS .......................................................................................... 28 

 
Liitteet 
 
1.   Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.12.2020 (päivitetty 28.6.2021 ja 15.10.2021) 
2.   Luonto- ja maisemaselvitys / Ekotoni Ky, raportti täydennetty 20.06.2021 
3.   Arkeologinen selvitys / Mikroliitti Oy, raportti 10/2021 
4.   Muistio työneuvottelusta 21.9.2021 
5.   Kaavanlaatijan vastineet kaavaluonnoksesta jätettyyn palautteeseen 15.10.2021 
6.   Asemakaavan seurantalomake 
7.   Kaavanlaatijan vastineet kaavaehdotuksesta jätettyyn palautteeseen 23.2.2022 
 
 
1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 
 
1.1 Kaava-alueen sijainti 
 
Suunnittelualue muodostuu noin 75 hehtaarin kokoisesta alueesta kunnan keskiosassa, välittö-
mästi Kirkonkylän taajaman eteläpuolella, valtatien nro 6 ja seututien numero 176 väliin jäävällä 
kiilan muotoisella alueella. 

       

Yleissilmäyskartta suunnittelualueen seudullisesta sijainnista
Lapinjärven karttapalvelu/ Maanmittauslaitos 
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1.2 Kaavan nimi ja tarkoitus 
 
Kaavan nimi 
Ristisillan asemakaavan muutos ja laajennus 
 
Kaavan tarkoitus 
Suunnittelukohteena on Lapinjärven Ristisillan alue, jota halutaan voimakkaasti kehittää veto-
voimaisena yritysalueena. Samassa yhteydessä päivitetään alueelle jo vuonna 2009 valmistuneen 
Ristisillantien asemakaava-alue.  
 
 
2 TIIVISTELMÄ 
 
2.1 Kaavaprosessin vaiheet 
 
Kaavahankkeen taustoja on selvitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelman alussa.  
 
- Pohjakartan ja luontoselvityksen ensimmäiset maastotyöt kesällä 2020 
- Aloitusneuvottelu kunnan kanssa 18.8.2020 
- Kaavoittajan ensimmäiset maastokäynnit loppukesällä 2020 
 
- Kaavoittaja toimitti alustavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) kuntaan marras-
kuun alussa 2020. Tekninen lautakunta (8.12.2020 § 67) hyväksyi suunnitelman pienillä täs-
mennyksillä. 
 
- Asemakaavan muutoksen ja laajennuksen vireilletulosta (MRL 63§) ja OAS:masta tiedotettiin 
kunnan nettisivuilla ja kuulutuksella ennen kaavaluonnoksen laatimista. Pyydettiin lausunnot 
viranomaisilta. 
 
- Vaihtoehtoisten maankäyttömallien laadinta ja alustava kaavaluonnos alkuvuodesta 2021, 
esittely kunnalle ja maanomistajille maaliskuussa 2021. Tarkentavat maastotyöt ja luontoselvitys 
keväällä ja alkukesällä 2021. Kaavaluonnos päivättiin 28.6.2021. 
 
- Kaavaluonnos asetettiin yleisesti nähtäville ja osallisilla oli mahdollisuus antaa siitä pa-
lautetta (huomautus) 15.7. – 16.8.2021 välisenä aikana. Nähtävillä pitämisestä (MRL 62§) tiedo-
tettiin kunnan ohjeiden mukaan. Myös tarvittavat viranomaislausunnot pyydettiin tässä vaihees-
sa. Vastine palautteesta on selostusosan liitteenä. 
 
- Työneuvottelut kunnassa ja ELY-keskuksen kanssa 21.9.2021 kaavaluonnoksen nähtävillä-
olon jälkeen -> tarkennetut tavoitteet kaavaehdotukseen (muistio selostusosan liitteenä 4).  
 
-> Kaavaehdotus laadittiin saadun palautteen perusteella ja toimitettiin kuntaan lokakuussa 
2021. 
 
- Kaavaehdotus asetettiin kunnan luottamuselinten käsittelyn jälkeen yleisesti nähtäville (MRA 
27§) ja siitä pyydettiin vielä tarvittavat lausunnot (1.12.-31.12.2021). Osallisilla oli mahdolli-
suus antaa siitä palautetta (muistutus). Yleisötilaisuus kaavaratkaisusta 10.2.2022. Kaavanlaati-
jan vastineet palautteesta ja tarkistukset kaavaratkaisuun (ks. liite 7). 
 
- Kunnanvaltuuston on tarkoitus hyväksyä asemakaavaehdotus (arviolta maaliskuussa 2022). 
- Mahdollisuus valitukseen hyväksymispäätöksestä (Helsingin hallinto-oikeus/ Korkein hallinto-
oikeus).  
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2.2 Asemakaava (tiivistelmä) 
 
Alue on suunniteltu pääosin monipuolista yritystoimintaa varten. Suunnittelualueelle on osoitet-
tu uusia teollisuuden tontteja sekä toimitilarakennusten alueita. Maa- ja metsätalousalueet, yh-
dyskuntateknisen huollon alueet ja muut erityiskohteet on myös huomioitu kaavassa. 
 
Suunnittelualueen itäiseen kulmaan on osoitettu toimitilarakennusten korttelialue 125 KTY. Lo-
viisantielle on varattu paikka yhdelle tonttiliittymälle. Alueelle voidaan rakentaa toimistoraken-
nuksia sekä ympäristöhäiriötä aiheuttamattomia teollisuus- ja varastorakennuksia tai niiden yh-
distelmiä. Korttelialueelle ei saa sijoittaa laitosta, joka aiheuttaa ympäristöä häiritsevää melua, 
tärinää, ilman pilaantumista tai muuta häiriötä. Pääkäyttötarkoitukseen liittyvää liikerakentamis-
ta sallitaan 10 % rakennettavasta kerrosalasta. Erillisiä liikerakennuksia ei sallita kuten ei myös-
kään päivittäistavara- eikä keskustahakuista erikoistavarakauppaa. Toinen suunnittelualueen 
keskellä sijaitseva toimitilarakennusten korttelialue on osoitettu merkinnällä KTY-1, jossa mai-
semalliset arvot otetaan erityisesti huomioon kaavamääräyksissä ja esimerkiksi kerrosluvuissa. 
 
Korttelin 126 länsiosa nykyisen kadun varrella on varattu teollisuustoimintaan, jolla ympäristö 
asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia (TY). Korttelit 127, 128 ja 129 on osoitettu 
merkinnällä T eli teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. TY-alueesta poiketen T-alueilla 
ei ole erityisiä ympäristön asettamia vaatimuksia, vaan alueet ovat tavanomaisia teollisuusaluei-
ta. Alueille ei kuitenkaan saa sijoittaa biomassaterminaalia tms. toimintaa. Korttelin 127 alueella 
lähellä valtatien 6 liittymää on jo nykyisin teollisuus- ja varastorakennuksia. Kortteli 129 ja sitä 
sivuava katualue on osoitettu reservialueena /res. Alue ja katu on syytä toteuttaa vasta, kun muut 
vastaavat alueet on rakennettu lähes täyteen.  
 
Suunnittelualueen itäosassa KTY-kortteleiden väliin on tarkoitus rakentaa lähitulevaisuudessa 
uusi paloasema. Alueella on kaavassa ET-merkintä, Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien 
rakennusten ja laitosten alue. Länsilaidan nykyinen pienjäteasema ja vanha kaatopaikka on osoi-
tettu merkinnällä EJ eli jätteenkäsittelyalue. 
 
Suurin osa alueen länsiosan metsistä on merkitty tavanomaisella M-merkinnällä (Maa- ja metsä-
talousalue). Pohjoisessa tuore heinäniitty, jolla on merkitystä perhosille osoitetaan merkinnällä 
MY, Maa- ja metsätalousalue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja. Rajaukseen on sisällytetty 
myös peltoalueen luoteisosassa oleva haavikko. Koilliskulman ulkoilualueena toimiva sekamet-
sä on osoitettu merkinnällä MU, Maa- ja metsätalousalue, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamis-
tarvetta. Jääkauden aikaisia ablaatiomoreenikumpareita sisältävät kaksi kohdetta on merkitty 
alueen osina ge-merkinnällä ja muut luonnon arvokohteet merkinnöillä luo-1 (keto) ja luo-2 
(kallioalue). Rajaukset on tarkistettu alkukesällä 2021. 
 
Kaavaratkaisulla on pyritty joustavuuteen, joka mahdollistaa korttelirajojen sisäpuolella hyvin 
erilaiset ratkaisut. Korttelialueet ovat suuria eikä niiden sisällä ole sitovia rajoja. Tonttijako on 
ohjeellinen ja siitä voidaan poiketa alueelle tulevien yritysten tarpeiden mukaan.  
 
2.3 Toteuttaminen 
 
Alueen rakentaminen on tarkoitus käynnistää heti sen jälkeen, kun kaava on laillistunut. Vanhan 
asemakaavan alueella Ristisillantien varrella tontin vuokrausta/ myyntiä on jo tapahtunut vilk-
kaasti kesän 2021 aikana.  
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3 LÄHTÖKOHDAT 
 
3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 
 
3.11 Alueen yleiskuvaus 
 

 
Kuvassa suunnittelualueen sijainti likimääräisesti kartalla. Hoitokodin alue ei ole mukana enää 
 
Suunnittelualue sijaitsee Lapinjärven kunnan keskiosassa heti kirkonkylän taajaman eteläpuolel-
la. Kiilamaista aluetta rajaavat pohjoisessa Helsingintie (valtatie 6) ja etelässä Loviisantie 176.  
 
3.12 Luonnonympäristö ja maisema 
 
Alue on pääosin rakentamatonta metsä- ja peltomaastoa. Pohjoislaidalla Ristisillantien alueella 
on jonkin verran jo teollisuusrakentamista ja varastointia. 
 
Kaavoitusta varten laadittiin 30.-31.7.2020 luonto- ja maisemaselvitys (ks. liite 2, täydennykset 
kesällä 2021). Selvitys kattaa koko suunnittelualueen, joka on jaoteltu kolmeen eri osa-
alueeseen. Ensimmäinen alue (kuva alla) kattaa suurin piirtein tulevan yritysalueen itäosan. 
Alueelle olisi tarkoitus rakentaa myös uusi paloasema. Tältä alueelta löytyi selvityksessä kolme 
huomionarvoista kohdetta. 
 

  
Luontoselvityksen ensimmäinen osa-alue (vas.). Alue on enimmäkseen peltoa ja niitty-joutomaata ja ta-
vanomaista metsää. Tulevan paloaseman alustava paikka (oik.) 
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Luontoselvityksen mukaan osa-alueen länsi- ja keskiosat koostuvat laajasta viljelyalueesta ja sen 
itäpuolella olevasta niitty-joutomaa tyyppisestä alueesta. Pohjoisessa Ristisillantien nykyiseen 
asemakaava-alueeseen rajoittuen on vanha pelto tai laidunalue, jonka viljelykäytöstä on yli 30-
vuotta. Alueen itälaidassa on melko hyvin säilynyt, mutta taantuva pienialainen ketomainen alue 
(kuvat alla) jonne maamassoja ei ole läjitetty. Tämä ketoalue tulisi jättää rakentamisen ulkopuo-
lelle, mukaan lukien metsän reunavyöhyke. 
 

  
Ketoaluetta ja metsän reunavyöhykettä, jotka tulisi jättää rakentamisen ulkopuolelle. 
 
Pelto- ja niittyalueen pohjois- ja koillispuolella on mänty-kuusi sekametsää. Metsässä kulkee 
useita polkuja ja alue on nykyisin jonkinlaisessa virkistyskäytössä. Metsäalueen maaperä on 
lohkareista ja alue on geomorfologialtaan jääkauden jälkeistä subakvaattista aluetta. Muinaiset 
rantavoimat ovat kuluttaneet paikalle ablaatiomoreenikumpareita, jotka tulee huomioida. 
 

  
Niityn ja peltojen pohjoispuolella on louhikkoista metsää, josta löytyy ablaatiomoreenikumpareita. 
 
Yllä mainittujen ketoalueen ja ablaatiomoreenialueen lisäksi aiemmassa Paavo Ristolan selvi-
tyksessä (2002) on myös mainittu Korsbron niittyalue. Uuden selvityksen perustella alue on 
lähinnä tuoretta heinäniittyä, jolla on merkitystä perhosille. Alue voidaan merkitä MY-
rajauksella. 
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Toinen osa-alue eli Ristisillantien molemmin puolin oleva asemakaavan päivitysalue (kuva 
alla) on voimakkaasti ihmistoiminnan muokkaamaa. Alueella sijaitsee teollisuushalleja, varikko 
ja varastoalueita.  
 

  
Ristisillantien asemakaavan päivitysalue. Alueella on teollisuusrakennuksia ja nuorta lehtipuustoa. 
 
Alueen reunoilla on nuorta sekundääristä lehtipuustoa ja kuusimetsää. Kohti Ristisillantietä las-
kee lännestä kaava-alueen poikki 3 suo-ojaa. Råkullabackenin alueella on laaja ablaatiomoreeni-
selänne, joka on vastaavanlainen kuin osa-alueen 1 selänne. Nämä alueet voidaan molemmat 
merkitä ge-merkinnällä kaavassa. 
 
Kolmas osa-alue on uutta kaavoitettavaa aluetta edellä kuvatusta Råkullabackenin metsästä 
länteen ja etelään päin. Osa-alue ulottuu lännessä aina Parantolantielle asti ja etelässä Loviisan-
tielle. Alue sisältää kiinteistöt 7-115 (länsiosa), 6-47, 6-48 ja 6-61 (kuva alla). 
 

  
Uusi kaavoitettava alue ja siihen kuuluvat tilat (vas.). Soranottoalue alueen lounaisosassa (oik.). 
 
Alue on enimmäkseen kuivaa mäntykangasta ja taimikkoa. Parantolantien varrella on  
asutusta sekä vanhoja soranottoalueita. Pohjoisessa sijaitsevan pienjäteaseman itäpuolella on 
laaja hakkuualue (ks. tarkemmat kuvat liitteenä 2 olevasta luontoselvityksestä).  
 
Hoitolaitoksen itäpuolella on laaja ablaatiomoreenikumpareinen alue, kuten myös kahdella edel-
lisellä osa-alueella. Luontoselvityksen mukaan kohteella on jo paikoin metsälain mukaisen 
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elinympäristön piirteitä, ja alue on myös maisemallisesti huomionarvoinen kokonaisuus. Suosi-
tuksena on, että kaavassa alue merkitään luo-rajauksella. 
 
3.13 Rakennettu ympäristö 
 
3.131 Nykyinen rakennuskanta 
 
Alue on pääosin rakentamatonta. Pohjoisessa nykyisen Ristisillan asemakaavan alueella ja luon-
toselvityksen mukaisella osa-alueella 2 on jonkin verran teollisuus- ja varastorakennuksia. 
 

   
Ristisillantien asemakaava-alueella lähellä 6-tien liittymää on muutamia teollisuushalleja ja varastoja. 
 

  
Varikkorakennus (vas.) ja liittymä valtatielle 6 (oik.) 
 
3.132 Väestö ja palvelut 
 
Alue on pääosin asumatonta viljely-, metsätalous- tai teollisuusaluetta. Länsipuolella Paranto-
lantien varressa on jonkin verran vakituista asutusta. Noin kilometrin päässä suunnittelualueesta 
on Lapinjärven kirkonkylän taajaman keskusta palveluineen. 
 
3.133 Muinaismuistot 
 
Alueelta ei ole tiedossa muinaismuistoja. Arkeologinen selvitys laadittiin alueelle loppukesällä 
2021, ks. liite 3. 
 
3.134 Tekninen huolto 
 
Ristisillantien ja Loviisantien vieressä kulkee jo vesijohto ja paineviemäri, joihin alue voidaan 
liittää edullisesti.  
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3.135 Ympäristön häiriötekijät 
 
Aluetta rajaa pohjoisessa valtatie 6 ja etelässä seututie 176. Liikenteestä syntyy jonkin verran 
meteliä suunnittelualueelle kuten myös taajaman asuinalueille. 
 
3.14 Maanomistus 
 
Alue on pääosin kunnan omistuksessa. Ristisillantien pohjoisosassa on kolme yritystonttia yksi-
tyisessä omistuksessa. Kesän 2021 aikana on lisäksi vuokrattu alueelta kolme tonttia lisää. Kaa-
vaehdotuksesta rajattiin jo ulkopuolelle perusselvityksissä ja OAS:massa mukana ollut Kors-
malmin hoitokoti, ei tarvetta näillä näkymin asemakaavalle.  
 
3.2 Suunnittelutilanne 
 
3.21 Maakuntakaava 
 
Pitkään valmisteilla ollut Uusimaa-kaava kattaa lähes koko Uudenmaan alueen, ja sen aikatäh-
täin on vuodessa 2050. Kaikki maankäytön keskeiset teemat yhteen kokoava maakuntakaava on 
valmisteltu vuosina 2016−2020.  
 
Maakuntavaltuusto hyväksyi kaavakokonaisuuden 25.8.2020 ja maakuntahallitus päätti kaavo-
jen voimaantulosta 7.12.2020. Muutoksenhakuviranomaisena toimiva Helsingin hallinto-oikeus 
kuitenkin välipäätöksellään 22.1.2021 kielsi valtuuston hyväksymispäätösten täytäntöönpanon 
kaavoista jätettyjen valitusten perusteella. 24.9.2021 hallinto-oikeus totesi, ettei täytäntöönpano-
kieltoa ollut enää aihetta pitää voimassa siltä osin kuin valitukset oli hylätty, ja kaavakoko-
naisuus tuli pääosin voimaan. 
 
Maakuntakaavassa alueelle on osoitettu suoranaisesti suunnittelua ohjaavina merkintöinä vain 
Valtakunnallisesti merkittävä yksiajoratainen tie (VT6) ja Seudullisesti merkittävä tie (176).  
 

 
 
Ote maakuntakaavasta 
 
 3.22 Yleiskaava 
 
Alueelle on pääosin laadittu ja hyväksytty vuonna 2002 Ingermaninkylän, Kirkonkylän ja Vasa-
rakylän osayleiskaava. Yleiskaava on tämän alueen osalta tavoitteiltaan ja osin merkinnöiltään 
vanhentunut, eikä sitä voida pitää ohjeena asemakaavaa laadittaessa. 
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Yleiskaavassa aluetta koskevat merkinnät yleisen tien alueen (LT) lisäksi: 
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3.23 Asemakaava 
 
Alueella on voimassa Ristisillantien asemakaava, joka on hyväksytty Lapinjärven kunnanval-
tuustossa 21.1.2009. Asemakaavalla ovat muodostuneet korttelit 119 ja 120, sekä katu- ja eri-
tyisalueita. 

 
Alueella nykyisin voimassa oleva Ristisillantien asemakaava, jossa alue on pääosin teollisuusaluetta. 
 
3.24 Rakennusjärjestys 
 
Lapinjärven kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty valtuustossa 13.2.2019 (voimaan 
2.4.2019). 
 
3.25 Pohjakartta 
 
Koko kaava-alueelle on laadittu uusi pohjakartta kesän 2020 aikana (Maanmittauspalvelu Putto-
nen Oy). Pohjakartta on hyväksytty kaavaprosessin aikana 24.4.2021. 
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4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 
 
4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 
 
Suunnittelukohteena on Lapinjärven Ristisillan alue, jota halutaan kehittää vetovoimaisena yri-
tysalueena. Samassa yhteydessä päivitetään alueelle v. 2009 valmistunut Ristisillantien asema-
kaava-alue. Valmiin asemakaavan alueelle on rakennettu vielä melko vähän ja sen itäisen sekä 
läntisen osan kaavoitus vaatinee jo olemassa olevalta kaavalta yhteensovittavaa suunnittelua. 
 
4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset  

 
Lapinjärven yritysalueiden maankäyttöselvitys on keskeisessä roolissa nyt käsillä olevan työn 
tavoiteasettelussa. Selvityksessä vuodelta 2018 nyt suunniteltava alue on esitelty seuraavasti: 
 

 
 

 
Näitä periaatteita on pyritty noudattamaan kaavatyön aikana. Kaavoittaja toimitti alustavan osal-
listumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) kuntaan marraskuun alussa 2020. Tekninen lautakunta 
(8.12.2020 § 67) hyväksyi suunnitelman ja hankkeen vireilletulon pienillä täsmennyksillä. 
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4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 
 
4.31 Osalliset 
 
Osallisia ovat kaikki, jotka kokevat kuuluvansa kaavan vaikutuspiiriin. Näistä mainittakoon mm. 
seuraavat: 
 
Asukkaat, yritykset ja yhdistykset 
- kunnan asukkaat, joista erityisesti suunnittelualueen ja lähialueiden asukkaat, maanomistajat 
sekä työntekijät 
- kylätoimikunnat, yhdistykset yms. 
 
Luottamuselimet ja kunnan organisaatio 
- Loviisan rakennusvalvonta 
- Itä-Uudenmaan aluepelastuslautakunta 
- Kymen jätelautakunta 
- Porvoon sosiaali- ja terveyslautakunnan alainen ympäristöterveysjaosto 
- Loviisan rakennus- ja ympäristölautakunta 
- tekninen lautakunta,  kunnanhallitus ja kunnanvaltuusto 
 
Viranomaiset ja muut yhteistyötahot 
- Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
- Uudenmaan liitto 
- Väylävirasto 
- Porvoon museo 
- Loviisan ympäristönsuojelu 
- Porvoon ympäristöterveydenhuolto 
- Itä-Uudenmaan pelastuslaitos 
 
4.32 Vireilletulo 
 
Lapinjärven tekninen lautakunta hyväksyi kokouksessaan 8.12.2020 § 67 kaavamuutoksen ja -
laajennuksen vireilletulon sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) MRL 63 § mukai-
sesti. 
 
4.33 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 
 
Hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on selostuksen liitteenä 1. Siitä tiedotettiin laa-
jasti jo työn alkuvaiheessa kunnan kotisivuilla, paikallislehdessä sekä suoraan lähialueen yrittä-
jille ja maanomistajille sekä viranomaisille.  
 
Kaavaluonnos oli MRA 30 §:n mukaisesti nähtävänä 15.7. – 16.8.2021, kaavanlaatijan vastine 
saatuun palautteeseen liitteenä 5. 
 
Kaavaehdotus oli MRA 27 §:n mukaisesti nähtävänä 1. – 31.12.2021, kaavanlaatijan vastine 
saatuun palautteeseen liitteenä 7. 
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4.4 Asemakaavan tavoitteet 
 
4.41 Valtakunnalliset alueiden käytön tavoitteet 
 
Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 14.12.2017. Päätöksellä 
valtioneuvosto korvasi valtioneuvoston vuonna 2000 tekemän ja 2008 tarkistaman päätöksen 
valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. Valtioneuvoston päätös tuli voimaan 1.4.2018. 
 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet konkretisoituvat pääasiassa kaavoituksen kautta. Maa-
kuntakaavoituksella on tässä keskeinen rooli. Nyt käsiteltävää kaavahanketta koskevat tavoitteet 
ovat lähinnä: 
 

 Edistetään koko maan monikeskuksista, verkottuvaa ja hyviin yhteyksiin perustuvaa 
aluerakennetta, ja tuetaan eri alueiden elinvoimaa ja vahvuuksien hyödyntämistä. Luo-
daan edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämiselle. 

 Luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yhdyskuntakehitykselle, joka 
tukeutuu ensisijaisesti olemassa olevaan rakenteeseen. 

 Edistetään palvelujen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueiden hyvää saavutettavuutta eri 
väestöryhmien kannalta. Edistetään kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä sekä viestin-
tä-, liikkumis- ja kuljetuspalveluiden kehittämistä. 

 Merkittävät uudet asuin-, työpaikka- ja palvelutoimintojen alueet sijoitetaan siten, että 
ne ovat joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kannalta hyvin saavutettavissa. 

 Edistetään valtakunnallisen liikennejärjestelmän toimivuutta ja taloudellisuutta kehit-
tämällä ensisijaisesti olemassa olevia liikenneyhteyksiä ja verkostoja sekä varmistamalla 
edellytykset eri liikennemuotojen ja -palvelujen yhteiskäyttöön perustuville matka- ja 
kuljetusketjuille sekä tavara- ja henkilöliikenteen solmukohtien toimivuudelle. 

 Ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta aiheutuvia ympäristö- ja ter-
veyshaittoja. 

 Haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä aiheuttavien toimintojen ja vaiku-
tuksille herkkien toimintojen välille jätetään riittävän suuri etäisyys tai riskit hallitaan 
muulla tavoin. 

 Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden ja ekologisten 
yhteyksien säilymistä.  

 Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyydestä sekä viheraluever-
koston jatkuvuudesta. 

 Luodaan edellytykset bio- ja kiertotaloudelle sekä edistetään luonnonvarojen kestävää 
hyödyntämistä. 

 
4.42 Kunnan alustavat tavoitteet 
 
Kunnan tavoitteena on muodostaa vetovoimainen ja liikenteellisesti hyvin saavutettava alue yri-
tyselämää varten. Kaavaprosessissa saneerataan Ristisillantien alueen nykyinen asemakaava 
sekä laajennetaan sitä itään. Alue on mahdollista toteuttaa osissa (esim. 1. Ristisillantien alue, 2. 
itäpuolen alue, 3. länsipuolen alue). Hanke ei ole täysin voimassa olevan yleiskaavan mukainen, 
sillä vanha yleiskaava on merkinnöiltään ja tavoitteiltaan vanhentunut suunnittelualueen osalta.  
 
Alueen länsipuolelle laaditaan asemakaava (ns. reservialuetta) myös yritysalueeksi, huomioiden 
jäteasema sekä hoivakoti kehitettävinä kokonaisuuksina. Korsmalmin jäteasema ja entinen kaa-
topaikka-alue tulee ottaa huomioon mahdollisina erityisalueina. Alueella on mahdollisesti pi-
laantunutta maata, ja lähialueelle on luultavasti kulkeutunut suotovesiä. Korsmalmin hoitokodin 
alueen tarkemmat tavoitteet selvitetään myös omistajataholta. 
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Alueen itäosaan tulee sijoittumaan uusi paloasema, joka otetaan kaavassa huomioon. Katulin-
jaukset on pohdittava siten, että mahdollistetaan joustavat tonttikoot. Myös kevyen liikenteen 
yhteydet huomioidaan. Kaavassa ei määrätä sitovaa tonttijakoa (esimerkinomainen tonttijakoeh-
dotus voi olla esim. selostuksen liitteenä). Tonttien ryhmittely tehdään kesän 2021 maastotarkas-
telun perusteella. Kiinteistöjaotus pyritään huomioimaan alue- ja tonttirajauksissa. Suunnittelun 
aikana on laadittu ja hyväksytty uusi pohjakartta alueelle. 
 
4.5 Tutkitut vaihtoehdot 
 
Kaavatarkastelun pohjaksi tehtiin laaja osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan liittyvä kuule-
miskierros heti työn alkuvaiheessa, viranomaiset ja keskeiset osalliset !!! Lausuntoja odotettiin 
12.2.2021 saakka, jos viranomaisilla oli halukkuutta kommentoida hanketta jo näin työn alku-
vaiheessa. 
 
Viranomaisille lähti 12 lausuntopyyntöä, joihin saatiin neljä vastausta: 
 
Museovirasto (15.1.2021) ja Uudenmaan liitto (11.2.2021), ei huomautettavaa. 
 
Uudenmaan ELY-keskus (11.2.2021): 
 
Kunnan tulee perustella, miksi yleiskaavaratkaisu on ilmeisen vanhentunut, peilaamalla kaava-
ratkaisua esimerkiksi maakuntakaavatilanteeseen, yleiskaavan kokonaisratkaisuun eri maankäyt-
tömuotojen vaihtoehtojen osalta jne. Jos osayleiskaava voidaan todeta ilmeisen vanhentuneeksi, 
tulee kunnan esittää perusteet yleiskaavasta poikkeamiselle. 
 
Perustelut vastauksena edelliseen: 

‐ Asumista pyritään keskittämään varsinkin kirkonkylälle, tämä alue varataan ainoastaan 
elinkeinojen vahvistamiseen 

‐ VT6 lisääntyvä liikenne ja meluhaitat nykyisessä yleiskaavassa osoitetuille uusille asuin-
alueille, riittävä tonttireservi asuintonteille 

‐ Lapinjärven yritysalueet, maankäyttöselvitys/ Raportti 18.12.2018, selvitys kohdassa 4.2 
‐ Yleiskaavassa ei ole parhaillaan muita merkittäviä muutostarpeita, kunnan resurssipula 

 
Selvitystarpeita ja kaavamääräyksiä ELYn/ ympäristönsuojelusihteerin lausunnoista: 
 

‐ kaava-alueen läpi virtaavan uoman mahdollinen tulviminen 
‐ hulevesiä tulee viivyttää kiinteistökohtaisissa tai alueellisissa hulevesien viivytysjärjes-

telmissä 
‐ kaava-alue ei sijaitse pohjavesialueella uusien luokitusten mukaan 
‐ Korsmalmin suljetulla kaatopaikalla suoritetaan pohja- ja pintavesitarkkailua kaatopai-

kan ympäristöluvan mukaisesti 
‐ etenkin avoimien pelto- ja niittyalueiden säilymiseen tulee kiinnittää huomiota 
‐ rakennusten massoitteluun, korkeuteen ja rakennustapaan on hyvä kiinnittää huomiota, 

jotta ne huomioivat ympäristön 
‐ luontoselvitystä on tarpeen täydentää, esimerkiksi pesimälinnuston ja liito-oravan suh-

teen ajankohta on selvästi liian myöhäinen (KEVÄT 2021 !!) 
‐ asemakaavassa määrättävä korttelialueiden tulevasta maanpinnan korkeusasemasta, jos 

kallioalueita tarpeen louhia. 
‐ mikäli asemakaavassa halutaan sallia myös ympäristöhäiriötä (melu, pöly, tärinä) aiheut-

tavaa teollista toimintaa (T), tulee sen sijoittuminen suunnitella tarkkaan. Kaavan laati-
misen yhteydessä on selvitettävä mahdolliselta T-alueelta leviävä melu, pöly ja tärinä ja 
sen vaikutukset asutukselle. 

‐ kyseessä on siis umpeenkasvava ketoalue, jolla esiintyy perinnebiotoopeilla esiintyviä 
uhanalaiseksi luokiteltuja lajeja (ts. ketoneilikka, keltamatara, ketonoidanlukko). Myös 
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kedot itsessään on nykyään luokiteltu äärimmäisen uhanalaisiksi luontotyypeiksi. Kirjo-
verkkoperhonen on puolestaan ns. direktiivilaji, jonka lisääntymis- ja levähdyspaikkoja 
ei saa hävittää. Voimassa olevassa osayleiskaavassa kedon kohdalla on AP-merkintä, jo-
ka ei turvaa luontoarvojen säilymistä. Arvokas keto on huomioitava alueen jatkosuunnit-
telussa.   

 
Kaksi mielipidettä (Lapinjärven vihreät ja kaksi yksityishenkilöä), joissa korostuvat edelleen 
ympäristöasiat ja alueen virkistyskäyttö. Edellisten viranomaislausunnoissa esitettyjen kannanot-
tojen lisäksi esille nousee mm.: 

‐ virkistysaluehankkeen ja ulkoilureittien huomioon ottaminen 
‐ lintujen pesimäalueiden huomiointi järviruovikossa 
‐ lähellä olevien asuinalueiden huomiointi riittävillä suojaviheralueilla (Marieberg, Kir-

konkylä, Puustelli, Husulanmäki) 
‐ tonttivarantoa teollisuudelle on jo riittävästi ? 

 
Kaikki edellä mainitut kommentit ja kannanotot pyrittiin ottamaan huomioon jo kaava-
luonnoksessa ! 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa jaettiin laajasti myös alueen yrittäjille, paikalliselle yrittä-
jäyhdistykselle sekä lähialueen maanomistajille, kommentit toistaiseksi vähäisiä, yksi esimerkki: 
”Olisi erittäin hyvä saada uusia yrityksiä ja työpaikkoja paikkakunnalle”. 
 
Kaavaratkaisua on tarkennettu kevään aikana mm. valtuuston kokouksessa sekä teknisessä lau-
takunnassa 8.6.2021, alustavan kaavaluonnoksen esittely. Kesällä 2021 nähtävillä ollut luonnos-
vaiheen kaavaratkaisu on esitetty seuraavassa kuvassa.  
 

 
Kuva kaavaluonnoksesta 28.6.2021. 
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5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 
 
5.1 Kaavan rakenne 
 
5.11 Mitoitus 
 
Kaavan korttelialueiden ja aluevarausten pinta-alat ja rakennusoikeudet ovat seuraavat: 
 
 Ala ha  Rakennusoikeus k-m2 
KTY   2,7641  11056 
KTY-1   5,6739 17022  
TY   5,4926 21970 
T 14,0127 46167 
T/res   5,0189 20076 
 
ET   0,5589 ei määritetty  
EJ   2,5504 
EV   2,9726 
 
M 20,2032 
MY   3,8327 
MU   6,0027 
 
katu   2,2275 
ppt   0,0648 
LT   4,6975 
 
YHT.  76,0725 ha, aluetehokkuus e=0,15 
 
KTY- alueella on ohjeellisen tonttijaon mukaisia tontteja vain yksi, tonttikoko 27 641 m2.  
 
KTY-1- alueella ohjeellisen tonttijaon mukaisia tontteja on kaksi. Tonttikoko vaihtelee välillä 
26446 - 30294 m2.  
 
TY- alueella ohjeellisen tonttijaon mukaisia tontteja on neljä, joissa vaihteluväli on 8339 – 
21649 m2.  
 
T- alueilla ohjeellisen tonttijaon mukaisia tontteja on 10, joissa vaihteluväli on 5153 – 23961 m2.  
 
T/res- alueella ohjeellisen tonttijaon mukaisia tontteja on neljä, joissa vaihteluväli on 9002 – 
17443 m2. Kaavan tarkempi tilastointi tapahtui ehdotusvaiheessa, liite 6. 
 
5.12 Palvelut 
 
Alue tukeutuu Lapinjärven kirkonkylän palveluihin, jotka sijaitsevat noin 1-2 km:n etäisyydellä.  
 
5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 
 
Maisemakuvan kannalta alue on suurelta osin maanteiden varsilla. Tässä tarkoituksessa alueelle 
on annettu seuraava kaavamääräys: Maanteiden varrella tulee ottaa huomioon, että rakennukset 
ovat näkyvällä paikalla. Rakennusten julkisivun edustavuuteen tulee kiinnittää erityistä huomio-
ta. Rakennusjärjestys ohjaa myös omalta osaltaan rakentamista alueella.   
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Kaavan luontoselvityksessä todetut erityiset luontoarvot on otettu huomioon siten, että nämä 
alueet on pääosin osoitettu M-alueiksi ja kohteet on osoitettu merkinnöillä ge, luo-1 ja luo-2.  
 
5.3 Aluevaraukset  
 
5.31 Korttelialueet 
 
5.311 Toimitilarakennusten korttelialueet 
 
Suunnittelualueen itäiseen kulmaan tulevalle yritysalueen osalle on osoitettu toimitilarakennus-
ten korttelialue KTY. Loviisantielle on varattu paikka yhdelle tonttiliittymälle. Korttelialueen 
luoteispuolelle jää ge-merkinnällä osoitettu paikallisesti arvokas geologinen muodostuma eli 
osiossa 3.12 kuvatut jääkauden muovaamat ablaatiomoreenikumpareet.  
 
Alueelle voidaan rakentaa toimistorakennuksia sekä ympäristöhäiriötä aiheuttamattomia teolli-
suus- ja varastorakennuksia tai niiden yhdistelmiä. Korttelialueelle ei saa sijoittaa laitosta, joka 
aiheuttaa ympäristöä häiritsevää melua, tärinää, ilman pilaantumista tai muuta häiriötä. Pääkäyt-
tötarkoitukseen liittyvää liikerakentamista sallitaan 10 % rakennettavasta kerrosalasta. Erillisiä 
liikerakennuksia ei sallita kuten ei myöskään päivittäistavara- eikä keskustahakuista erikoistava-
rakauppaa. Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin/rakennuspaikan pinta-alaan on KTY-
alueella e=0,40. Rakennuksien enimmäiskerrosluku on kaksi.  
 
Toinen suunnittelualueen keskellä sijaitseva toimitilarakennusten korttelialue on osoitettu mer-
kinnällä KTY-1. Alueen kaavamääräykset ovat muuten vastaavat kuin edellä kuvatulla KTY-
alueella, mutta KTY-1-alueen tehokkuus on e=0,30 ja sallittu kerrosmäärä yksi. Alueella myös 
otetaan huomioon maisemalliset vaatimukset ja ympäröivä peltoalue kaavamääräyksellä: Ra-
kennusten massoitteluun, korkeuteen ja rakennustapaan on kiinnitettävä erityistä huomiota. Lo-
viisantielle on varattu paikka yhdelle yhteiselle tonttiliittymälle. 
 
5.312 Teollisuusrakennusten korttelialueet 
 
Kortteli 126 on varattu teollisuustoimintaan, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä 
vaatimuksia (TY). Kortteli sijaitsee Ristisillantien itäpuolella nykyisen asemakaavan alueella. 
TY-alue on pohjoisosaa lukuun ottamatta toistaiseksi rakentamatonta. Korttelialueelle ei saa 
sijoittaa laitosta, joka aiheuttaa ympäristöä häiritsevää melua, tärinää, ilman pilaantumista tai 
muuta häiriötä. Pääkäyttötarkoitukseen liittyvää liikerakentamista sallitaan 10 % rakennettavasta 
kerrosalasta. Erillisiä liikerakennuksia ei sallita kuten ei myöskään päivittäistavara- eikä keskus-
tahakuista erikoistavarakauppaa. Rakennusoikeus on 40 % tontin pinta-alasta (e=0,40). Enim-
mäiskerrosluku on kaksi. 
 
Korttelit 127, 128 ja 129 on osoitettu merkinnällä T eli teollisuus- ja varastorakennusten kortte-
lialue. Myös T-alueiden tehokkuus on e=0,30 - 0,40 ja sallittu kerrosluku kaksi. Edellä kuvatusta 
TY-alueesta poiketen T-alueilla ei ole erityisiä ympäristön asettamia vaatimuksia, vaan alueet 
ovat tavanomaisia teollisuusalueita. Alueille ei kuitenkaan saa kaavamääräyksen mukaan sijoit-
taa biomassaterminaalia tms. toimintaa. Korttelin 127 alueella lähellä valtatien 6 liittymää on jo 
nykyisin teollisuus- ja varastorakennuksia. Kesällä 2021 vuokratut tontit oli otettu huomioon jo 
kaavaehdotuksen tonttijaossa ja uuden kadun linjauksessa. 
 
Kortteli 129 ja sitä sivuava katualue on osoitettu niin sanottuna reservialueena (/res). Alueet on 
syytä toteuttaa vasta, kun muut vastaavat alueet on rakennettu lähes täyteen. Ensisijaisesti uusi 
rakentaminen tulisi siis sijoittaa aiemmin kuvatuille alueille. 
 
5.313 Yhdyskuntateknisen huollon alueet 
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Suunnittelualueen itäosaan KTY-kortteleiden väliin on varattu yhdyskuntateknistä huoltoa pal-
velevien rakennusten ja laitosten alue (ET). Paikalle on tarkoitus rakentaa lähitulevaisuudessa 
uusi paloasema. Kyseisen alueen yksityiskohtainen suunnittelu tapahtuu suunnittelutarveratkai-
suna kaavaprosessin rinnalla. Kaavaehdotuksessa alueelle on lausuntojen perusteella varattu 
kaksi liittymää, joista toinen on varattu vain pelastusajoneuvojen hälytystehtävien lähdöille. 
 
Toinen pienehkö ET-alue sijaitsee Ristisillantien ja Loviisantien risteyksessä, jossa on jäteveden 
pumppaamo. Alue on helposti liitettävissä nykyiseen vesihuoltoverkostoon: 

 
 
Suunnittelualueen länsilaidan pienjäteasema on osoitettu merkinnällä EJ eli jätteenkäsittelyalue. 
Pienjäteasema sijaitsee kaatopaikan reuna-alueella EJ-merkityn alueen länsiosassa ja suurin osa 
EJ-alueesta on vanhaa kaatopaikkaa. 
 
Korttelialueet ovat pääsääntöisesti suuria eikä niiden sisällä ole sitovia tonttirajoja. Tonttijako on 
siis ohjeellinen ja siitä voidaan poiketa tulevien yritysten tarpeiden mukaan, kunhan korttelin 
aluerakenne, liittymät ja muut liikennejärjestelyt säilyvät järkevänä.  
 
5.32 Maa- ja metsätalousalueet   
 
Suurin osa alueen länsiosasta on merkitty tavallisella M-merkinnällä (Maa- ja metsätalousalue).  
 
Pohjoisessa valtatie 6:teen rajautuva tuore heinäniitty, jolla on merkitystä perhosille on osoitettu 
merkinnällä MY eli maa- ja metsätalousalue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja. Myös pellon 
nurkkauksessa sijaitseva haavikko on sisällytetty aluerajaukseen. Kaavamerkinnän mukaan alu-
een luontoarvoja ei saa vaarantaa toimenpiteiden yhteydessä. 
 
Koilliskulman ulkoilualueena toimiva sekametsä, josta löytyy useita polkuja, on osoitettu mer-
kinnällä MU (Maa- ja metsätalousalue, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta).  
 
Jääkauden aikaisia ablaatiomoreenikumpareita sisältävät kaksi kohdetta on merkitty erityisellä 
ge-merkinnällä (paikallisesti arvokas geologinen muodostuma, jolla on geologisia/maisemallisia 
arvoja). Alueiden luonnonarvoja heikentävät toimenpiteet ovat kiellettyjä.  
 
Suunnittelualueelta löytyy kaksi luonnon arvokohdetta. Ensimmäinen kohde on ketoniitty MU-
alueen eteläpuolella tulevan paloaseman tontin sisällä. Sen merkintänä on luo-1 eli luonnon mo-
nimuotoisuuden kannalta tärkeänä ketoalueena säilytettävä alueen osa. Kaavaprosessin rinnalla 
kulkevassa suunnittelutarveratkaisussa ja sitä seuraavassa rakennusluvassa otetaan huomioon 
pihan ja liikenteen yksityiskohtaiset ratkaisut työneuvottelun mukaisesti (ks. muistio liitteenä 4).  
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Toinen luontokohde on alueen lounaiskulman kallioalue, joka on osoitettu merkinnällä luo-2 eli 
luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeänä kallioalueena säilytettävä alueen osa. 
 
Edellä mainituissa aluevarauksissa on otettu huomioon alkukesällä 2021 tehdyt lisäselvitykset 
luonnon osalta. Selvityksen painopiste oli varsinkin paloasemana tontilla sekä ELY-keskuksen 
ja ympäristönsuojelun lausunnoissa esittämissä korjaustarpeissa (ennakkoraportti lisäselvityk-
sestä, Jari Hietaranta 12.6.2021): 
 
-tarkastettiin noin 15-20 isoa tai isohkoa haapaa ja kuusta alueen halki kulkevan metsätien länsi-
reunalta eli läheltä ketoaluetta: ei havaintoja liito-oravan papanoista. 
-ketoalue rajattiin nyt GPS:llä, kaavaluonnoksessa jo huomioitu  
-ei keltamataraa löydetty; tosin matarat eivät olleet vielä kukassa, mutta lajistossa kyllä ahoma-
taraa ja paimenmataraa. 
-ketonoidanlukko: ei havaintoja; ei liene enää soveliasta elinympäristöä lajille. Myöskään keto-
neilikkaa ei havaittu. 
-perhoslajisto; ei perhosia, mutta ajankohta on ehkä liian aikainen niiden havaitsemiseen (idän-
niittyperhonen, virnapunatäplä, kirjoverkkoperhonen) 
-kuten jo aikaisemmin olen todennut, peruskartallakin rajattu niitty on voimakkaasti rehevöity-
nyt: kasvillisuus on kookasta niittylajistoa 1..1,5 m korkeaa: koiranputki, heinälajistoa, maito-
horsmaa, vadelmaa jne. Mainitun pelto-/heinäniityn koillispuolelle ja varsinaisen metsän väliin 
jää vielä alue, jossa ketomaisia piirteitä. Voimakkaasti kuitenkin umpeenkasvu on alkanut: 0-4 
vuotiasta kuusta on ilmaantunut runsaasti.  
 
-linnusto ketoalueella tai sen pohjoispuolen metsäalueella on tavanomaista metsälajistoa (tar-
kempi listaus myöhemmin).  
 
muut alueet: linnusto tavanomaista metsälajistoa; palokärki löytyy lännestä hoitokodin itäpuolel-
ta, mutta se onkin jo luo-2 aluetta. Myöskään liito-oravan jätöksiä ei löytynyt Ristisillantien itä-
puolelta; ei edes soveliasta elinympäristöä. Lajistoa: sirittäjä, mustarastas, peippo jne; tarkempi 
listaus tulee mutta ei erikoisuuksia; ehkä punavarpunen ansaitsee maininnan (teollisuusalueen 
itäpuoli) 
 
Lisähuomio vielä: Nilsåsåkernin peltoalueen (kesantona nyt) pohjois-luode reunassa on pieni 
haavikko (kuvat alla; niemeke), joka on (oli) nyt KTY-alueella: sitä haavikkoa voisi ajatella ra-
jaavan MY-merkinnällä, kaavaluonnoksessa jo huomioitu. Pari kuvaa alueesta ja sen sijainti. Ei 
mikään lakimääräinen kohde ole, mutta aika paljon lahopuuta. Vastaavasti sen pohjoispuolen 
MY-aluetta voisi supistaa sen nykyisen teollisuusalueen kohdalla (teollisuusalueen itäpuolella 
välittömästi). 
 

  
 
Edellä mainitut lisäykset on huomioitu myös varsinaiseen luontoselvitysraporttiin, ks. päivitetty 
selvitys liitteenä 2. 
 
5.33  Muut alueet  
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Valtatien reunaan on varattu suojaviheralueita EV koko suunnittelualueen osalta. ELY-
keskuksen toiveesta Loviisantie on nyt kaavaehdotuksessa osoitettu maantien alueena LT ja sille 
olemassa olevia ja uusia tarpeellisia liittymiä yhteensä kahdeksan kappaletta. Kadut suunnittelu-
alueella noudattavat nykyistä Ristisillantietä ja sitä täydentävä osuus läntiselle uudisrakentami-
sen alueelle. Osa uudesta katualueesta on korostettu reservialueena /res. Alueet on syytä toteut-
taa vain, jos muut vastaavat alueet on rakennettu lähes täyteen. 
 
5.34 Yleiset määräykset 
 
Otteita kaavan yleisistä määräyksistä: 
 
Maanteiden varrella tulee ottaa huomioon, että rakennukset ovat näkyvällä paikalla. Rakennus-
ten julkisivun edustavuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. 
 
Rakentaminen tulee toteuttaa siten, että tiiviin ja talon ulkopuolelle tuuletettavan alapohjaraken-
teen avulla estetään radonkaasun tunkeutuminen maakerroksesta huonetiloihin. Huonetilojen 
radonpitoisuuden enimmäisarvoa asunnoissa 200 Bq/m3 ja toimitiloissa 400 Bq/m3 ei saa ylittää. 
 
Ulkoa kantautuvasta melusta aiheutuvat melutason tulee alittaa liike- ja toimistohuoneissa päi-
väohjearvo 45 dB (LAeq).  
 
Alueella syntyviä hulevesiä tulee viivyttää kiinteistökohtaisissa tai alueellisissa hulevesien  
viivytysjärjestelmissä niin, että niiden yhteistilavuus on vähintään yksi kuutiometri jokaista sa-
taa vettä läpäisemätöntä neliömetriä kohti (1 m3/100 m²). Järjestelmien tulee tyhjentyä hitaasti 
12-24 tunnin kuluessa täyttymisestään ja niissä tulee olla suunniteltuna ylivuoto alapuolisille 
tulvareiteille. 
 
Alueella olevien uomien mahdollinen tulviminen on huomioitava rakennusten sijoittelussa ja  
korkeusasemassa. 
 
5.4 Kaavan vaikutukset 
 
Kaavan vaikutusten arvioinnin tukena on käytetty seuraavia selvityksiä: 
 

 Ingermaninkylän, Kirkonkylän ja Vasarakylän osayleiskaavaa varten laaditut selvitykset 
 Ristisillantien alkuperäistä asemakaavaa koskevat selvitykset   
 Kaavoitettavan alueen luontoselvitys 2021 (liitteenä 2) 
 Kaavoitettavan alueen arkeologinen selvitys 2021 (liitteenä 3) 
 Lapinjärven yritysalueet, maankäyttöselvitykset 2018 (FCG) 
 Selvitys Lapinjärven kunnan biomassa- ja kierrätysterminaalien mahdollisista sijoitus-

paikoista (Metsän Woima Oy) 
 Korsmalmin kaatopaikan sulkemista koskeva loppuraportti 
 Selvitys käytöstä poistettujen kaatopaikkojen pinta- ja pohjavesitarkkailusta Uudella-

maalla (Maria Arola, Uudenmaan ELY-keskuksen raportteja 2011) 
 
5.41 Suhde maakuntakaavaan ja yleiskaavaan 
 
5.411 Maakuntakaava 
 
Lapinjärvi kuuluu Uudenmaan liittoon. Tuoreen maakuntakaavan merkinnät ja yhteystarpeet on 
otettu huomioon kaavaratkaisussa täysimääräisesti. Suoranaisesti maakuntakaavassa merkintöi-
nä ovat vain Kuutostie ja Loviisantie. Yleiskaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa ase-
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makaavaa (MRL 42§). Maakuntakaava ei ole voimassa oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella 
muutoin kuin kaavan muuttamista koskevan vaikutuksen osalta (MRL 32§).  
 
Lapinjärven taajama Kuutostien pohjoispuolella on osoitettu symbolimerkinnällä Keskustatoi-
mintojen alue, pieni keskus. Maakuntakaavan suunnittelumääräyksissä todetaan seuraavaa: Alu-
etta on kehitettävä tiiviinä ja toiminnallisesti monipuolisena palveluiden, työpaikkojen ja asumi-
sen keskittymänä ottaen huomioon sekä asumisen että elinkeinoelämän tarpeet. Alueen sijainti ja 
laajuus on määriteltävä yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa siten, että keskustatoimintojen 
alue muodostaa toiminnallisesti yhtenäisen keskustahakuisiin toimintoihin painottuvan kokonai-
suuden. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota alueen saavutettavuu-
teen joukkoliikenteellä sekä kävelyn ja pyöräilyn edellytysten parantamiseen. Suunnittelussa on 
osoitettava riittävät alueet henkilöautojen ja polkupyörien paikalliselle liityntäpysäköinnille pää-
kaupunkiseudun ulkopuolella ja polkupyörien liityntäpysäköinnille pääkaupunkiseudulla. Kes-
kuksen kehittämisessä tulee vaalia ja hyödyntää ympäristön erityis- ja ominaispiirteitä. Yksi-
tyiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota hulevesien hallintaan ja varaudut-
tava sään ääri-ilmiöihin. 
 
Kaikki edellä mainitut periaatteet ovat olleet korostetusti esillä myös tässä kaavahankkeessa ja 
sen tavoiteasettelussa, kuten myös valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Maakuntakaavoi-
tuksesta vastaavalla Uudenmaan liitolla ei ollut kaavaehdotuksesta lausuttavaa.   
 
Nyt käsiteltävää kaavahanketta vahvasti ohjanneet valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat 
seuraavat: 
 

 Edistetään koko maan monikeskuksista, verkottuvaa ja hyviin yhteyksiin perustuvaa 
aluerakennetta, ja tuetaan eri alueiden elinvoimaa ja vahvuuksien hyödyntämistä. Luo-
daan edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämiselle. 

 Luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yhdyskuntakehitykselle, joka 
tukeutuu ensisijaisesti olemassa olevaan rakenteeseen. 

 Edistetään palvelujen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueiden hyvää saavutettavuutta eri 
väestöryhmien kannalta. Edistetään kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä sekä viestin-
tä-, liikkumis- ja kuljetuspalveluiden kehittämistä. 

 Merkittävät uudet asuin-, työpaikka- ja palvelutoimintojen alueet sijoitetaan siten, että 
ne ovat joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kannalta hyvin saavutettavissa. 

 Edistetään valtakunnallisen liikennejärjestelmän toimivuutta ja taloudellisuutta kehit-
tämällä ensisijaisesti olemassa olevia liikenneyhteyksiä ja verkostoja sekä varmistamalla 
edellytykset eri liikennemuotojen ja -palvelujen yhteiskäyttöön perustuville matka- ja 
kuljetusketjuille sekä tavara- ja henkilöliikenteen solmukohtien toimivuudelle. 

 Ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta aiheutuvia ympäristö- ja ter-
veyshaittoja. 

 Haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä aiheuttavien toimintojen ja vaiku-
tuksille herkkien toimintojen välille jätetään riittävän suuri etäisyys tai riskit hallitaan 
muulla tavoin. 

 Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden ja ekologisten 
yhteyksien säilymistä.  

 Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyydestä sekä viheraluever-
koston jatkuvuudesta. 

 Luodaan edellytykset bio- ja kiertotaloudelle sekä edistetään luonnonvarojen kestävää 
hyödyntämistä. 
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5.412 Yleiskaava 
 
Yleiskaavan sisältö ja aluetta koskevat merkinnät on esitetty kohdassa 3.22. Kaavamuutoshanke 
ei ole voimassa olevan yleiskaavan mukainen, sillä yleiskaava on tämän alueen osalta tavoitteil-
taan ja osin myös merkinnöiltään vanhentunut, eikä sitä voida siksi pitää ohjeena asemakaavaa 
laadittaessa. MRL 42 §:n 4 momentissa todetaan näin: jos yleiskaava on ilmeisen vanhentunut, 
asemakaava voidaan perustellusta syystä laatia tai muuttaa sisällöltään 1 momentissa säädetys-
tä poiketen. Tällöin on kuitenkin huolehdittava siitä, että asemakaava sopeutuu yleiskaavan ko-
konaisuuteen ja otettava huomioon, mitä 39 §:ssä säädetään yleiskaavan sisältövaatimuksista. 
 
Perustelut vastauksena edelliseen: 

‐ Rakentamiseen varatut alueet ovat hyvin pitkälle samat nyt esitetyssä kaavaratkaisussa 
kuin yleiskaavassa. Asumista pyritään kuitenkin kunnan selkeän linjaratkaisun perusteel-
la jatkossa keskittämään varsinkin kirkonkylälle ja muille valmiille asuinalueille, tämä 
kyseinen suunnittelualue varataan ainoastaan elinkeinojen vahvistamiseen 

‐ VT6 lisääntyvä liikenne ja meluhaitat nykyisessä yleiskaavassa osoitetuille uusille asuin-
alueille eivät myöskään puolla asumisen osoittamista näille kyseisille alueille, kunnassa 
on myöskin riittävä tonttireservi asuintonteille 

‐ Lapinjärven yritysalueet, maankäyttöselvitys/ Raportti 18.12.2018, selvitys kohdassa 4.2 
antaa selkeän lähtökohdan nyt esitetyille aluevarauksille 

‐ Yleiskaavassa ei myöskään ole parhaillaan muita merkittäviä muutostarpeita, kunnan re-
surssipula omalta osaltaan rajoittaa yleiskaavan päivittämistä 

‐ Asumisen osoittaminen suunnittelualueelle hajottaisi yhdyskuntarakennetta jonkin verran 
ja palveluiden saatavuudelle tulisi todennäköisesti paineita myös tälle alueelle. Sen si-
jaan suunnittelualueen keskeinen liikenteellinen sijainti tukee teollisuuden ja toimitilara-
kentamisen osoittamista nyt esitetylle taajaman laidalle, jossa mahdolliset häiriötekijät 
ovat myös riittävän kaukana nykyisestä asutuksesta 

‐ Asemakaavassa on huomioitu yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologi-
suus sekä olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö laajentamalla olemassa olevaa teol-
lisuusaluetta ja muodostamalla työpaikkakeskittymä, jossa yritykset hyötyvät alueella jo 
olemassa olevista palveluntarjoajista ja saavuttavat synergiaetuja. Yhtenäinen teollisuus-
alue keskittää myös teollisuudesta aiheutuvia vaikutuksia, jolloin vaikutukset jäävät pai-
kallisemmiksi 

 
Maankäyttö- ja rakennuslaki määrää yleiskaavan sisältövaatimuksista (MRL 39 §). Huomioon-
otto on selvitetty seuraavassa. Numerointi (1-9) viittaa MRL 39 §:n 2 mom. numerointiin. Huo-
mioonotto on kuvattu kursiivilla.  
 
1) Yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys;  
Alue sijaitsee yleiseen tieverkkoon ja taajaman palveluihin nähden erittäin edullisesti.  
  
2) Olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö;  
Alueella on valmis tieverkko, kunnallistekniikka, sähköistys ja toimivat tietoliikenneyhteydet. 
 
3) Asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus;  
Alueelle ei osoiteta asumista. 
 
4) Mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, sekä energia-, 
vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön, luonnonvarojen ja talou-
den kannalta kestävällä tavalla;  
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Alueen sijainti yhdyskuntarakenteessa on hyvin otollinen joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen 
järjestämisen kannalta. Energia- vesi- ja jätehuollon osalta kohdan 1 mukaisesti. 
  
5) Mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen 
elinympäristöön;  
Ympäristössä ei ole tunnistettavia turvallisuusriskejä. Terveellisyys, tasapainoinen elinympäris-
tö: Tavanomaiset teollisuusalueet sijaitsevat olemassa olevan asutuksen kannalta riittävän 
etäällä. 
  
6) Kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset;  
Alueen monipuolinen tonttitarjonta rikastuttaa kunnan elinkeinoelämää merkittävästi. 
 
7) Ympäristöhaittojen vähentäminen;  
Kaavaan sisältyy riittävän tiukat ympäristönsuojelua koskevat määräykset.  
 
8) Rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen;  
Alueeseen ei liity rakennetun kulttuuriympäristön arvoja. Luonnonolojen ja maiseman vaalimi-
nen on käsitelty laajasti tässä selostusosassa ja liitteenä olevassa luontoinventoinnissa. 
 
9) Virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys.  
Kaava-alueen itäosassa on satunnaisia merkkejä yleisestä virkistyskäytöstä. Kaavamerkinnät 
(varsinkin MU, kevyen liikenteen polut) sekä jokamiehen oikeudet turvaavat jatkossakin yleisen 
virkistyskäytön tarpeet riittävästi alueella. 
 
Kaikki edellä mainitut vaatimukset on otettu huomioon asemakaavaa laadittaessa ja useimmat 
niistä ovat olleet korostetusti esillä jo suunnittelutyön alkuvaiheen tavoiteasettelussa. 
 
5.42 Vaikutus rakennettuun ympäristöön 
 
5.421 Yhdyskuntarakenne 
 
Kaava-alue sijaitsee olemassa olevan taajamarakenteen ulkopuolella noin 1-2 km:n etäisyydellä 
kirkonkylän taajaman palveluista. Alueen liikenteellinen sijainti on hyvin edullinen, sillä valtatie 
6 on merkittävä kulkuväylä valtakunnallisestikin. Alueelle suunniteltu teollisuus- tai toimitilara-
kentaminen sijoittuisi siis hyvien kulkuyhteyksien äärelle kuitenkaan häiritsemättä asutusta. 
 
Tällä hetkellä kunnalla ei ole liiaksi tarjota asemakaavoitettua tonttimaata teollisuustyyppistä 
yritystoimintaa varten, eikä taajamarakenteen yhteydessä ole käytettävissä tällaista aluetta. Kä-
sillä olevalla kaavaratkaisulla voidaan vähentää tarpeetonta työmatkaliikennettä ja lisätä kunnan 
työpaikkojen omavaraisuutta ja elinvoimaa. 
 
Lapinjärven kunnan teettämän yritysalueiden maankäyttöselvityksen (raportti 18.12.2018) mu-
kaan ”Keskuskauppakamarin tekemän ”Alueiden kilpailukyky 2016” -selvityksen mukaan tär-
keimmät yritysten sijaintiin ja toimintaedellytyksiin vaikuttavat tekijät ovat: 
•liikenneyhteydet / hyvä saavutettavuus, 
•yritykselle sopivan työvoiman saatavuus, 
•markkinoiden läheisyys, 
•turvallinen ja viihtyisä elinympäristö”.  
 
Edellä mainitut kriteerit ovat yksi painavimmista syistä, miksi kyseinen selvitys on todennut 
Ristisillan alueen soveltuvan hyvin yritys- ja teollisen toiminnan alueeksi.  
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Alueelle kaavailtu uusi paloasema tulee sijoittumaan aiempaa edullisemmalle paikalle, josta on 
hyvät kulkuyhteydet eri ilmansuuntiin. 
 
5.422 Palvelut ja sosiaaliset vaikutukset 
 
Taajaman palvelut sijaitsevat noin 1-2 km:n etäisyydellä. Uudessa kaavassa ei ole osoitettu 
asuinrakentamista, eikä uusien palveluiden järjestämiselle ole tarvetta.  
 
Alueen virkistyskäyttö ja sosiaaliset vaikutukset on otettu huomioon. Ulkoilukäytössä oleva 
metsäalue on merkitty edelleen pääosin MU-merkinnällä ja kaavassa on huomioitu virkistysyh-
teyksien ja kevyen liikenteen yhteyksien turvaaminen. Asemakaava ei vähennä olemassa olevien 
virkistysalueiden tai ulkoilureittien määrää. Suunnittelualue sijoittuu pääasiassa valtatien 6 reu-
na-alueelle, eikä sillä ole siten erityisiä painottuneita virkistysarvoja. Omaehtoiseen virkistäyty-
miseen alueelle jää soveltuvaksi siihen varattua aluetta. Suunnittelualueen viihtyisyys ei tule 
muuttumaan kaavamuutoksen myötä, sillä uusi osoitettu rakentaminen sijoittuu suhteellisen 
kauas asutuksesta. Myös teollisuustoiminnan mahdollistavat alueet on sijoitettu mahdollisimman 
kauas nykyisestä asutuksesta. 
 
5.423 Vesihuolto 
 
Kaava-alue sijaitsee edullisesti olemassa olevan vesijohdon ja paineviemärin vieressä. Lisäkus-
tannuksia aiheuttaa jonkin verran kallioinen maaperä, vaikka se on pyritty huomioimaan alueva-
rauksissa.  
 

 
Rinnevarjostuskartta alueen maanpinnan muodoista, Karttapaikka MML 
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5.43 Vaikutus luontoon ja luonnonympäristöön 
 
Vaikutukset luontoon ja ympäristöön on pyritty minimoimaan kaavassa. Suurin osa kaavailluista 
teollisuus- ja toimitila-alueista sijoittuu jo entuudestaan ihmistoiminnan muokkaamille alueille. 
Alueiden puusto ja kasvisto on enimmäkseen nuorehkoa ja tyypillistä taloussekametsää. 
 
Luontoselvityksessä ja kesän 2021 lisäselvityksessä todetut erityiset arvot on otettu huomioon 
seuraavasti: 
 
Jääkauden aikaisia ablaatiomoreenikumpareita sisältävät kaksi kohdetta on otettu kaavassa 
huomioon ja merkitty ge-merkinnällä (paikallisesti arvokas geologinen muodostuma, jolla on 
geologisia/maisemallisia arvoja). Alueiden luonnonarvoja heikentävät toimenpiteet ovat kiellet-
tyjä, eikä uusi rakentaminen tule vaikuttamaan alueisiin. 
 
Suunnittelualueelta löytyy uudessa kaavaratkaisussa kaksi luonnon arvokohdetta. Ensimmäinen 
kohde on ketoniitty MU-alueen eteläpuolella, ET-alueen sisällä. Sen merkintänä on luo-1 eli 
luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeänä ketoalueena säilytettävä alueen osa. Toinen koh-
de on alueen lounaiskulman kallioalue, joka on osoitettu merkinnällä luo-2 eli luonnon moni-
muotoisuuden kannalta tärkeänä kallioalueena säilytettävä alueen osa. Lisäksi laaja niittyalue ja 
haavikko alueen pohjoisosassa on osoitettu yleiskaavankin mukaisesti MY-alueena. 
 
Vaikutukset pohjavesiin ja ilmastoon 
 
Lisääntyvät hulevesimäärät hallitaan alueella kaavamääräysten (viivytysvaatimus) ja yleisten 
alueiden viivytysratkaisujen avulla. Alueen suojaviheralueet voidaan suunnitella hulevesien hal-
linta huomioon ottaen. Hulevesien hallintaan on myös annettu niitä koskevia kaavamääräyksiä 
yleisissä määräyksissä. Hulevesiä on mahdollisuus johtaa kaava-alueella myös avo-ojien avulla, 
jolloin hulevesivirtaama hidastuu ja tulvariski pienenee. Alueen jo olevien uomien tulvimisen 
mahdollisuus on huomioitu yleisissä kaavamääräyksissä rakennusten korkeusaseman ja sijoitte-
lun huomioimisella rakennuslupavaiheessa. 
 
Alueen ilmastovaikutukset syntyvät pääasiassa alueen toiminnanaikaisista päästöistä ja liikenne-
suoritteista. Toisaalta esimerkiksi autoilussa pyritään koko ajan vähäpäästöisempään suuntaan, 
joten liikenteestä aiheutuvat päästöt ilmastoon eivät ole tulevaisuudessa todennäköisesti aina-
kaan nykyistä suuremmat. Mikäli alueen teollinen toiminto olisi luonteeltaan sellaista, että se 
edellyttäisi ympäristölupaa tai muita mahdollisia lupia ennen toteuttamista niin tällaisten lupakä-
sittelyjen yhteydessä asetetaan toiminnalle yksityiskohtaisemmat reunaehdot. Silloin myös il-
mastokysymyksiin tulee ottaa kantaa. Mikäli ympäristölupaprosessissa katsotaan, että toiminta 
ei sovellu alueelle tai sillä olisi haitallisia ympäristövaikutuksia, lupaa ei alueelle voida myöntää. 
 
Vaikutukset virkistykseen 
 
Jos tarkastellaan Lapinjärven aluetta laajemmin, voidaan havaita että Lapinjärven keskustaajama 
sijoittuu nyt kaavoitettavan alueen ja VT 6:n pohjoispuolelle. Taajama on kunnan koko pinta-
alasta kohtuullisen tiivis ja suppeahko alue. Alueen liepeillä ja sitä ympäröi laajat pelto- ja met-
säalueet, joiden väleissä risteileviä teitä ja polkuja voi käyttää omaehtoiseen virkistäytymiseen. 
Usein virkistysarvot sijoittuvat maisemallisesti nautittaviin kohtiin ympäristössä, kuten esimer-
kiksi vesistöjen läheisyyteen ja tai erityisen rauhallisiin ympäristöihin. Nyt suunniteltavalla alu-
eella on jonkin verran polkuverkostoa ja tunnistettu paikallisia virkistäytymiseen suunnattuja 
reittejä, ja ne on myös kaavassa osoitettu. Lisäksi alueelle jää laajat MU- ja MY-alueet, joille 
edelleen jää suurin osa jo nyt olemassa olevasta polkuverkostosta.  
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Alueella ei kuitenkaan ole VT 6 läheisyydestä johtuen sellaista merkittävää potentiaalia virkis-
täytymisessä, että sitä kannattaisi jatkokehittää jättämällä nykyinen työpaikka/ teollisuustoimin-
nan potentiaali käyttämättä. Lähialueen virkistäytymistä palvelee tätä aluetta selkeämmin valais-
tu kuntorata Brinkasbackenin alueella. Sinne kulkeva reittiyhteys Ristisillasta on huomioitu asi-
anmukaisesti kaavassa. 
 
Vaikutukset kulttuuriympäristöön ja maisemaan 
 
Alueella ei ole todettu varsinaisia kulttuuriarvoja. Porvoon museo katsoo lausunnossaan, että 
rakennetun kulttuuriympäristön ja maiseman kannalta kaavaratkaisusta ei ole huomautettavaa. 
Koko Helsingintien reuna-alue on osoitettu kaavassa suojaviheralueeksi. Kaavamuutosta varten 
on selvitetty alueen luonto- ja maisema-arvot ja selvityksen perusteella avoimelle niittyalueelle 
ei osoiteta rakentamista ja uudemmalle peltoalueelle osoitetaan vain matalaa yksikerroksista 
rakentamista. Tienvarren rakentamiseen on lisäksi annettu yleisissä määräyksissä ohjeistusta 
julkisivujen osalta.  
 
Vaikutukset hiilijalanjäljen ja ilmastonmuutoksen hillintään 
 
Kaavalla osoitetaan pääosin rakentamatonta metsäaluetta teollisuus- ja työpaikka-alueeksi, joten 
vaikutuksia hiilijalanjälkeen ja ilmastonmuutokseen syntyy vääjäämättä jonkin verran. Alueen 
sijainti on kuitenkin optimaalinen tämän tyyppiselle rakentamiselle. Kaava-alue sijaitsee taaja-
man reunamilla, erittäin hyvien liikenteellisten yhteyksien varrella, joten vaikutukset ilmaston-
muutokseen jäävät pienemmäksi kuin alueella, joka sijaitsee etäämpänä maanteistä ja olemassa 
olevasta infrastruktuurista. Työmatkaliikenne suuntautuu valtatien suuntaan sekä keskustaan ja 
Loviisantietä etelään, joten liikenne tulee olemaan sujuvaa ja vähentää esim. liikennevaloissa 
pysähtelyä ja siten pienhiukkaspäästöjä.  
 
5.44 Liikenteelliset vaikutukset 
 
Alue sijoittuu hyvien liikenneyhteyksien välittömään läheisyyteen (VT6), mikä on alueen logis-
tiikan kannalta erinomaista ja palvelee niin alueen tulevia toimijoita sekä työpaikkaliikennettä. 
Alueen sijoittuminen valtatie 6 välittömään läheisyyteen myös pienentää sivullisiin kohdistuvaa 
liikennevaikutusta, joka alueen rakentumisen ja toiminnan aikana toki kiistatta lisääntyy. Henki-
löautoliikennettä raskaampi liikenne ei alueen sijoittumisen johdosta tarvitse kulkea esimerkiksi 
keskustan tai asuinalueiden läpi, vaan logistiset yhteydet ja ainakin raskaan liikenteen osalta 
liikennevirta suuntautuu välittömästi valtatielle. Tästä syystä lisääntyvän liikenteen vaikutukset 
pysyvät alueen asutuksen kannalta pieninä, joskin työmatkaliikenne hieman lisääntynee myös 
keskustan suuntaan alueen rakentuessa. 
 
Alueen keskiosassa on jo entuudestaan liittymät valtatielle 6 ja Loviisantielle. Ristisillantie yh-
distää nämä kaksi suurempaa tietä. Tämä järjestely ei tule muuttumaan kaavamuutoksen myötä. 
Uuden T-alueen keskelle on osoitettu raskasta liikennettä hyvin palveleva kiertävä katu, jonka 
sijainti on tarkentunut vielä suunnittelun aikana. Osa teollisuusalueesta jätetään reservialueeksi, 
joten myös uuden kadun eteläosa voidaan osoittaa res-merkinnällä eli vain tarvittaessa toteutet-
tavaksi, jos muut vastaavat alueet on jo rakennettu. 
 
Kaavaehdotuksessa on pyritty ottamaan huomioon ELY-keskuksen lausunnossa ja työneuvotte-
lussa (ks. liite 4) esitetyt täsmennykset liikenneratkaisuista. Liikenne Loviisantieltä uusille 
KTY- ja KTY-1-tonteille sekä paloasemalle (ET) johdetaan kaavakartalla osoitettujen uusien 
liittymien kautta. Loviisantien suoja-alueet ovat nyt vähintään 25 metrin etäisyydellä tien keski-
linjasta (vaatimus min. 20 metriä). 
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Loviisantien laidasta on myös vähintään 8 metriä maantien alueen (LT) ulkorajaukseen (useim-
miten yli 10 metriä), joten kevyen liikenteen yhteydet mahtuvat tarvittaessa myös sinne. Jos tar-
vetta kevyen liikenteen väylän rakentamiseen siis koskaan tulee. Se on epätodennäköistä, mutta 
selviää viimeistään siinä vaiheessa kun kyseisille KTY-1 alueille saadaan rakentajat/ yrittäjät. 
Kirkonkylältä ja Ingermaninkylältä Ristisillantien alueelle on jo toimiva kevyen liikenteen yh-
teys pohjoisesta valtatien alikulun kautta. 
 
Uudenmaan ELY-keskus on lausunnossaan paloaseman suunnittelutarveratkaisusta todennut 
seuraavaa: Valtatien 6 keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä ko. alueella on 5858 ajoneuvoa, 
josta raskaiden ajoneuvojen osuus on n. 14 %. Nopeusrajoitus alueella on 80 km/h. Seututien 
176 keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä ko. alueella on 963 ajoneuvoa, josta raskaiden 
ajoneuvojen osuus on n. 9 %. Nopeusrajoitus alueella on 70 km/h. Uudenmaan ELY-keskus ei 
vastaa rakennushankkeen mahdollisista meluntorjuntatoimenpiteiden kustannuksista. 
 
Kaavamuutoksen vaikutus liikennemäärien kasvuun jää valtatien osalta joka tapauksessa suh-
teellisen pieneksi tai erittäin vähäiseksi. Nykyiset liittymät toimivat hyvin, eikä niihin esitetä 
muutoksia. Loviisantien osalta liikenteelliset vaikutukset jäävät tulevien yritysten luonteesta 
riippuen joko hyvin vähäisiksi tai kohtuullisiksi. Liikenneturvallisuuteen on mahdollista reagoi-
da myöhemmin kaavoitusta tarkemmilla yksityiskohtaisilla suunnitelmilla (mm. lausunnossa 
esitetyt paloaseman mahdolliset liikennevalojärjestelyt, liittymäluvat, nopeusrajoitukset). Kevy-
en liikenteen väylän rakentamisen tarve Loviisantien laitaan on hyvin epätodennäköinen, mutta 
tarvittaessa mahdollista kuten edellä todettiin. 
 
Taloudelliset vaikutukset 
 
Alue sijoittuu taajaman reuna-alueelle, ja alueelle on mahdollisuus rakentaa kunnallistekninen 
verkosto ja siihen liittyminen hyvin kustannustehokkaasti, sillä kunnallistekniikka on olemassa 
jo nykyisellä Ristisillan teollisuusalueella. Kunnallistekniikan runkolinja kulkee Loviisantien 
pohjoisreunalla. Tiestö on alemman luokan katuverkostoa, jonka kunta voi toteuttaa alueelle 
kysynnän mukaan. Kunnalle on mahdollista saada alueen toteutuessa uusia yrityksiä kuntaan ja 
sitä kautta uusia työpaikkoja. Alueen rakentuminen voi lisätä kunnan elinvoimaa merkittävästi ja 
sillä voi olla suuria välillisiä vaikutuksia myös muuhun kuntatalouteen. Myös jo olemassa olevat 
paikalliset yritykset voivat hyötyä uusista toimijoista alueella. Mahdollisesti myös asuntojen ja 
talojen kysyntä lähialueella voi sen myötä kasvaa. 
 
 
6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 
 
Alueen markkinointi ja rakentaminen on tarkoitus käynnistää heti sen jälkeen, kun kaava on 
laillistunut. Paloaseman toteuttamisesta pyritään lupavaiheeseen jo aiemmin (suunnittelutarve-
ratkaisu sekä rakennuslupa). 
 
 
 
Kotkassa 23.2.2022   
 
KARTTAAKO OY   
 
 
DI Jarmo Mäkelä 
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MAANKÄYTTÖ‐ JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62§ ja 63§ SEKÄ MRA 30§ 

 
A) Vuorovaikutus kaavaa valmisteltaessa  

Kaavoitusmenettely tulee järjestää ja suunnittelun lähtökohdista, tavoitteista ja mahdollisista 
vaihtoehdoista kaavaa valmisteltaessa tiedottaa niin, että alueen maanomistajilla ja niillä, joiden 
asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä 
viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on 
mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua 
kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta. 

B) Osallistumis‐ ja arviointisuunnitelma (OAS)  
Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja 
merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis‐ ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä 
kaavan vaikutusten arvioinnista. Kaavoituksen vireilletulosta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että 
osallisilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista, suunnitellusta aikataulusta 
sekä osallistumis‐ ja arviointimenettelystä. Ilmoittaminen on järjestettävä kaavan tarkoituksen ja 
merkityksen kannalta sopivalla tavalla. Ilmoittaminen voi tapahtua myös kaavoituskatsauksesta 
tiedottamisen yhteydessä.  

C) Palaute osallistumis‐ ja arviointisuunnitelmasta 
Tätä osallistumis‐ ja arviointisuunnitelmaa on saatavissa Lapinjärven kunnan asiakaspalvelusta. 
Osallistumis‐ ja arviointisuunnitelmasta voi antaa palautetta suoraan kaavan laatijalle: Karttaako 
Oy:n Jarmo Mäkelälle (0400) 220 082 tai kuntaan (yhteystiedot kohta 6). Tätä osallistumis‐ ja 
arviointisuunnitelmaa täydennetään koko suunnitteluprosessin ajan aina tarpeen mukaan. Yleinen 
laaja prosessikaavio kaavoitukseen:  
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Ristisillan asemakaavan muutoksen ja laajennuksen OSALLISTUMIS‐ JA 
ARVIOINTISUUNNITELMA 
 
Osallistumis‐ ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana kaava‐
työn ohjelmointia. Siinä esitellään suunnitelma osallistumisen ja muun vuorovaikutuksen 
järjestämisestä sekä vaikutusten arvioinnista (MRL 63 §). Osallistumis‐ ja arviointisuun‐
nitelma on tarkoitettu lähialueen asukkaita, kuntalaisia, työntekijöitä, järjestöjä, kunnan ja 
valtion viranomaisia sekä muita osallisia varten.  
 
1. TAUSTAA JA SUUNNITTELUN KOHDEALUE 
 
Suunnittelualue muodostuu noin 75 hehtaarin kokoisesta alueesta kunnan keskiosassa, 
välittömästi Kirkonkylän taajaman eteläpuolella, valtatien nro 6 ja seututien numero 176 
väliin jäävällä kiilan muotoisella alueella. 
 

 
Yleissilmäyskartta suunnittelualueen paikallisesta sijainnista (Maanmittauslaitoksen karttapaikka) 
 
Suunnittelukohteena on Lapinjärven Ristisillan alue, jota halutaan kehittää vetovoimaisena 
yritysalueena. Samassa yhteydessä on todettu tarkastelua ja päivittämistä vaativan jo 
alueelle v. 2009 valmistuneen Ristisillantien asemakaava‐alue. Valmiin asemakaavan 
alueelle on rakennettu vielä vähän ja sen itäisen sekä läntisen osan kaavoitus vaatinee jo 
olemassa olevalta kaavalta yhteensovittavaa suunnittelua.  
 
Suunnittelualueen itäosaan on sijoittumassa kunnan uusi paloasema, joka vaatii oman 
huomionsa alueen suunnittelussa. Alueen länsiosassa oleva Korsmalmin jäteasema (ent. 
kaatopaikka) tulee huomioida kaavoituksessa, samoin sen naapurustossa oleva 
Korsmalmin hoivakoti (kaavaehdotuksessa ei mukana).  
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2. NYKYINEN TILANNE JA ALUSTAVAT TAVOITTEET 
 
Kunnan tavoitteena on päivittää Ristisillantien alueen nykyinen asemakaava ja laajentaa 
asemakaava‐aluetta siten, että se kattaisi Ristisillan alueen itäpuolen kiilamaisen alueen, 
joka jää valtatie 6:n ja seututien nro 176 väliselle alueelle.  
 
Alueesta on tarkoitus muodostaa vetovoimainen kokonaisuus yrityselämän tarpeisiin. 
Alueen suunnittelussa huomioidaan jo olemassa oleva Korsmalmin jäteaseman alue sekä 
Korsmalmin hoitokodin alue, sekä parannetaan niiden kehittämismahdollisuuksia.  
 
Alueen suunnittelussa erityistä huomiota kiinnitetään alueen läpi kulkevan 
virkistysreittiyhteystarpeen turvaamiseen sekä alueen mahdollisiin luontoarvoihin.  
 
Suunnittelutyön alkuvaiheen aikana on yhteisen palaverin pohjalta listattu seuraavia 
alustavia tavoitteita ja selvityskohteita suunnittelualueelta (asiat eivät ole 
tärkeysjärjestyksessä): 
 

‐ tavoitteena vetovoimainen ja liikenteellisesti hyvin saavutettava alue yrityselämää 
varten 
‐ saneerataan Ristisillantien alueen nykyinen asemakaava ja laajennetaan sitä itään  
‐ alueen länsipuolelle laaditaan asemakaava (ns. reservialuetta) myös yritysalueeksi, 
huomioiden jäteasema sekä hoivakoti kehitettävinä kokonaisuuksina 
‐ alueen toteuttaminen osissa (esim. 1. Ristisillantien alue, 2. itäpuolen alue, 3. 
länsipuolen alue) 
‐ katulinjausten pohdinta siten, että mahdollistetaan joustavat tonttikoot 
‐ ei sitovaa tonttijakoa (esimerkinomainen tonttijakoehdotus esim. selostuksen 
liitteenä) 
‐ alueen itäosaan tulee sijoittumaan paloasema 
‐ tonttien ryhmittely kesän maastotarkastelun perusteella 
‐ kevyen liikenteen yhteydet 
 
Muita huomioitavia seikkoja: 
‐ hanke ei ole voimassa olevan yleiskaavan mukainen 
‐ paloaseman sijoittuminen alueelle huomioitava 
‐ Korsmalmin jäteaseman ja entisen kaatopaikka‐alueen huomiointi mahdollisena 
erityisalueena (PIMA ?) sekä lähialueelle kulkeutuneiden suotovesien huomiointi 
‐ kiinteistöjaotuksen huomiointi alue‐ ja tonttirajauksissa 
‐ kunnallistekniikan sijainnin huomioiminen 
‐ katuverkon ja kevyen liikenteen toimivuus, yhdyskuntatalous  
‐ pohjakartan laatiminen koko alueelle 
‐ Korsmalmin hoivakodin alueen tarkemmat tavoitteet selvitetään myös 
omistajataholta 
‐ tavoitteet tarkentuvat edelleen kaavaprosessin edetessä... 
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Alueen maastokäynnit tehtiin kesällä 2020 ja 2021. Maastokäynneillä todettiin alueen 
maaston olevan yllättävänkin monipuolista. 
 
Suunnittelualueen itäosa on mukavaa ja helppokulkuista ulkoilumaastoa, paljon polkuja. 
Huoltoaseman vastapäätä on laaja niittymäinen alue. Råkullabacken on erittäin kivinen ja 
jyrkkäkin valtatien suuntaan. Alueen luoteiskulmalla on nuorta vaikeakulkuista taimikkoa 
ks. ilmakuva. Bråtakällan on nuorta taimikkoa ja soistuvaa. Hoivakodin itäpuolella sijaitsee 
hieno kallio ja jyrkänne, joka hallitsee aluetta maisemallisena elementtinä. 
 
Suunnittelualueen lounaisosassa on vanha soranottoalue ja kaunista kangasmaastoa. 
 

   
KUVAT 1 ja 2 Kaava‐alueen itäosan ulkoilumetsää ja polkuja 
 

   
KUVAT 3 ja 4 Korsbron niittyalue sekä huoltoaseman liittymä  
 

   
KUVAT 5 ja 6 Ristisillantien yritysaluetta ja lounaisosan soranottoaluetta 
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3. ALUEEN VOIMASSA OLEVAT SUUNNITELMAT 
 
VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET 
 
Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 14.12.2017. 
Päätöksellä valtioneuvosto korvaa valtioneuvoston vuonna 2000 tekemän ja 2008 
tarkistaman päätöksen valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. Valtioneuvoston 
päätös tuli voimaan 1.4.2018. 
 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet konkretisoituvat pääasiassa kaavoituksen kautta. 
Maakuntakaavoituksella on tässä keskeinen rooli. Nyt käsiteltävää kaavahanketta koskevat 
tavoitteet ovat lähinnä: 
 
‐ Edistetään koko maan monikeskuksista, verkottuvaa ja hyviin yhteyksiin perustuvaa aluerakennetta, ja 
tuetaan eri alueiden elinvoimaa ja vahvuuksien hyödyntämistä. Luodaan edellytykset elinkeino‐ ja 
yritystoiminnan kehittämiselle. 
‐ Luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yhdyskuntakehitykselle, joka tukeutuu 
ensisijaisesti olemassa olevaan rakenteeseen. 
‐ Edistetään palvelujen, työpaikkojen ja vapaa‐ajan alueiden hyvää saavutettavuutta eri väestöryhmien 
kannalta. Edistetään kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä sekä viestintä‐, liikkumis‐ ja kuljetuspalveluiden 
kehittämistä. 
‐ Merkittävät uudet asuin‐, työpaikka‐ ja palvelutoimintojen alueet sijoitetaan siten, että ne ovat 
joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kannalta hyvin saavutettavissa. 
‐ Edistetään valtakunnallisen liikennejärjestelmän toimivuutta ja taloudellisuutta kehittämällä ensisijaisesti 
olemassa olevia liikenneyhteyksiä ja verkostoja sekä varmistamalla edellytykset eri liikennemuotojen ja ‐
palvelujen yhteiskäyttöön perustuville matka‐ ja kuljetusketjuille sekä tavara‐ ja henkilöliikenteen 
solmukohtien toimivuudelle. 
‐ Ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta aiheutuvia ympäristö‐ ja terveyshaittoja. 
‐ Haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä aiheuttavien toimintojen ja vaikutuksille herkkien 
toimintojen välille jätetään riittävän suuri etäisyys tai riskit hallitaan muulla tavoin. 
‐ Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden ja ekologisten yhteyksien 
säilymistä.  
‐ Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyydestä sekä viheralueverkoston jatkuvuudesta. 
‐ Luodaan edellytykset bio‐ ja kiertotaloudelle sekä edistetään luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä. 
 

MAAKUNTAKAAVA 
 
Yleistä maakuntakaavasta 
Maakuntakaava on kartalla esitetty pitkän aikavälin suunnitelma maakunnan 
yhdyskuntarakenteesta ja alueidenkäytöstä.  
 
Siinä sovitetaan yhteen valtakunnalliset ja maakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. 
Yleispiirteisimpänä kaavana se on ohje kuntien kaavoitukselle ja muulle alueidenkäytön 
suunnittelulle. 
 
Maakuntakaava kattaa yleensä koko maakunnan alueen. Kokonaiskaavoissa käsitellään 
kaikki maankäyttömuodot, vaihekaavoissa vain tietyt teemat tai tietty alue.  



Lapinjärven kunta, Ristisillan asemakaavan muutos ja laajennus – osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

7 
 

 
Maakuntakaavat laaditaan maakunnan liitoissa ja kaavat hyväksyy maakuntavaltuusto. 
Valtuuston hyväksymään kaava‐aineistoon kuuluvat kaavakartta sekä kaavamerkinnät ja ‐
määräykset. Selostuksessa perustellaan ja esitellään kaavan ratkaisuja. 
 
Uudenmaan maakuntakaava 
 
Valmisteilla ollut Uusimaa‐kaava kattaa lähes koko Uudenmaan alueen, ja sen aikatähtäin 
on vuodessa 2050. Kaikki maankäytön keskeiset teemat yhteen kokoava maakuntakaava 
on valmisteltu vuosina 2016−2020.  
 
Maakuntavaltuusto hyväksyi kaavakokonaisuuden 25.8.2020 ja maakuntahallitus päätti 
kaavojen voimaantulosta 7.12.2020. Muutoksenhakuviranomaisena toimiva Helsingin 
hallinto‐oikeus kuitenkin välipäätöksellään 22.1.2021 kielsi valtuuston hyväksymis‐
päätösten täytäntöönpanon kaavoista jätettyjen valitusten perusteella. 24.9.2021 hallinto‐
oikeus totesi, ettei täytäntöönpanokieltoa ollut enää aihetta pitää voimassa siltä osin kuin 
valitukset oli hylätty, ja kaavakokonaisuus tuli pääosin voimaan. 
 
Maakuntakaavassa alueelle on osoitettu suoranaisesti suunnittelua ohjaavina merkintöinä 
vain Valtakunnallisesti merkittävä yksiajoratainen tie (VT6) ja Seudullisesti merkittävä tie 
(176).  
 

 
 
Ote maakuntakaavasta 
 
YLEISKAAVA 
Alueelle on pääosin laadittu ja hyväksytty vuonna 2002 Ingermaninkylän, Kirkonkylän ja 
Vasarakylän osayleiskaava.  Yleiskaava on tämän alueen osalta tavoitteiltaan ja osin 
merkinnöiltään vanhentunut, eikä sitä voida pitää ohjeena asemakaavaa laadittaessa. 
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Yleiskaavassa aluetta koskevat merkinnät: 
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ASEMAKAAVA 
Alueella on voimassa Ristisillantien asemakaava, joka on hyväksytty Lapinjärven 
kunnanvaltuustossa 21.1.2009. Asemakaavalla ovat muodostuneet korttelit 119 ja 120, 
sekä katu‐ ja erityisalueita. 
 

 
 
RAKENNUSJÄRJESTYS 
Lapinjärven kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty valtuustossa 13.2.2019 (voimaan 
2.4.2019).  

 
POHJAKARTTA 
Koko kaava‐alueelle on laadittu uusi pohjakartta kesän 2020 aikana (Maanmittauspalvelu 
Puttonen Oy). Pohjakartta on hyväksytty kaavaprosessin aikana 24.4.2021. 
 
4. KAAVATYÖTÄ KOSKEVAT VALMIIT JA LAADITTAVAT SELVITYKSET 
 

 Ingermaninkylän, Kirkonkylän ja Vasarakylän osayleiskaavaa varten laaditut 
selvitykset 

 Ristisillantien asemakaavaa koskevat selvitykset   
 Koko kaavoitettavan alueen luontoselvitys 2020 (selostusosan liitteenä) 
 Lapinjärven yritysalueet, maankäyttöselvitykset 2018 (FCG) 
 Selvitys Lapinjärven kunnan biomassa‐ ja kierrätysterminaalien mahdollisista 

sijoituspaikoista (Metsän Woima Oy) 



Lapinjärven kunta, Ristisillan asemakaavan muutos ja laajennus – osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

10 
 

 Korsmalmin kaatopaikan sulkemista koskeva loppuraportti (?) 
 Selvitys käytöstä poistettujen kaatopaikkojen pinta‐ ja pohjavesitarkkailusta 

Uudellamaalla (Maria Arola, Uudenmaan ELY‐keskuksen raportteja 2011) 
 
5. ASEMAKAAVAN VAIKUTUSTEN ARVIOIMINEN 

 
Maankäyttö‐ ja rakennuslaki 9 §    Vaikutusten selvittäminen kaavaa laadittaessa 
 

”Kaavan tulee perustua kaavan merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin 
tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavan vaikutuksia selvitettäessä otetaan huomioon kaavan tehtävä ja 
tarkoitus. Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman ja tarkasteltavien 
vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, 
sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla 
voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia.” 

 
Ristisillan alueen asemakaavan muutoksen ja laajennuksen suunnittelun eri vaiheissa 
pyritään selvittämään asemakaavan muutoksen tulevia vaikutuksia ja niiden merkittävyyttä 
sekä mahdollisten kielteisten vaikutusten minimoimista. Erityistä huomiota kiinnitetään: 
 
1. Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen  
‐ uudisrakentamisen suhde jo rakennettuun ympäristöön 

 
2. Taloudelliset vaikutukset 
‐ alueen kehittymisen vaikutukset koko kunnan elinvoimaan 
‐ vaikutukset lähialueen elinkeinoihin 
‐ yhdyskuntatekniikka 
‐ palveluiden järjestäminen 

 
3. Ympäristölliset vaikutukset  
‐ vaikutus maisemakuvaan 
‐ vaikutus luontoarvoihin ja luonnon monimuotoisuuteen 
‐ vaikutukset pohjaveteen, vesistöihin (mm. Lapinjärvi) ja pienilmastoon 
‐ kaatopaikka‐alueen mahdolliset suotovedet 
‐ melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta aiheutuvien ympäristö‐ ja terveyshaittojen 

ehkäiseminen 
 

4. Kulttuurilliset vaikutukset  
‐ vaikutukset maisemaan 
‐ muinaismuistot, ei tiedossa 

 
5. Liikenteelliset vaikutukset  
‐ liittymät valtatielle ja seututielle 
‐ alemman tieverkon toimivuus 
‐ kevyen liikenteen yhteydet ja toimivuus 

 
6. Sosiaaliset vaikutukset  
‐ turvallisuus ja viihtyisyys  
‐ virkistyskäyttö ja ulkoilureittien yhteystarpeet 
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6. OSALLISET 
 
Osallisia ovat kaikki, jotka kokevat kuuluvansa kaavan vaikutuspiiriin. Näistä mainittakoon 
mm. seuraavat: 
 
Asukkaat, yritykset ja yhdistykset 
 
‐ kunnan asukkaat, joista erityisesti suunnittelualueen ja lähialueiden asukkaat, 
maanomistajat sekä työntekijät 
‐ kylätoimikunnat, yhdistykset yms. 
 
Luottamuselimet ja kunnan organisaatio 
 
‐ Loviisan rakennusvalvonta 
‐ Itä‐Uudenmaan aluepelastuslautakunta 
‐ Kymen jätelautakunta 
‐ Porvoon sosiaali‐ ja terveyslautakunnan alainen ympäristöterveysjaosto 
‐ Loviisan rakennus‐ ja ympäristölautakunta 
‐ kunnanvaltuusto ja kunnanhallitus 

 
Viranomaiset ja muut yhteistyötahot 
 
‐ Uudenmaan elinkeino‐, liikenne‐ ja ympäristökeskus 
‐ Uudenmaan liitto 
‐ Väylävirasto 
‐ Alueellinen vastuumuseo 
‐ Museovirasto 
‐ Loviisan ympäristönsuojelu 
‐ Porvoon ympäristöterveydenhuolto 
‐ Itä‐Uudenmaan pelastuslaitos 
 
 
7. OSALLISTUMISEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN 
 
Kaavahankkeen taustoja on selvitetty suunnitelman alussa.  
 
‐ Pohjakartan ja luontoselvityksen maastotyöt kesällä 2020 
‐ Aloitusneuvottelu kunnan kanssa 18.8.2020 
‐ Kaavoittajan ensimmäiset maastokäynnit loppukesällä 2020 
 
‐ Kaavoittaja toimitti alustavan osallistumis‐ ja arviointisuunnitelman (OAS) kuntaan 
marraskuun alussa 2020. Tekninen lautakunta (8.12.2020 § 67) hyväksyi suunnitelman 
pienillä täsmennyksillä. 
 



Lapinjärven kunta, Ristisillan asemakaavan muutos ja laajennus – osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

12 
 

‐ Asemakaavan muutoksen ja laajennuksen vireilletulosta (MRL 63§) ja OAS:masta 
tiedotettiin kunnan nettisivuilla ja kuulutuksella ennen kaavaluonnoksen laatimista. 
Pyydettiin lausunnot viranomaisilta. 
 
‐ Vaihtoehtoisten maankäyttömallien laadinta ja alustava kaavaluonnos alkuvuodesta 
2021, esittely kunnalle ja maanomistajille maaliskuussa 2021. Tarkentavat maastotyöt ja 
luontoselvitys keväällä ja alkukesällä 2021. Kaavaluonnos 28.6.2021. 
 
 
‐ Kaavaluonnos asetettiin yleisesti nähtäville ja osallisilla oli mahdollisuus antaa siitä 
palautetta (huomautus) 15.6. – 16.8.2021 välisenä aikana. Nähtävillä pitämisestä (MRL 
62§) tiedotettiin kunnan ohjeiden mukaan. Myös tarvittavat viranomaislausunnot 
pyydettiin tässä vaiheessa (ks. kohta 5). Vastine palautteesta on selostusosan liitteenä. 
 
‐ Työneuvottelut kunnassa ja ELY‐keskuksen kanssa 21.9.2021 kaavaluonnoksen nähtävillä‐
olon jälkeen ‐> tarkennetut tavoitteet kaavaehdotukseen (muistio selostusosan liitteenä).  
 
‐> Kaavaehdotus on laadittu saadun palautteen perusteella ja toimitetaan kuntaan 
lokakuussa 2021. 
 
‐ Kaavaehdotus asetetaan kunnan luottamuselinten käsittelyn jälkeen yleisesti nähtäville 
(MRA 27§) ja siitä pyydetään vielä tarvittavat lausunnot (arviolta marraskuussa 2021). 
Osallisilla on mahdollisuus antaa siitä palautetta (muistutus). Kaavanlaatijan vastineet 
palautteesta ja mahdolliset tarkistukset kaavaratkaisuun. 
 
‐ Kunnanvaltuuston on tarkoitus hyväksyä asemakaavaehdotus (loppuvuonna 2021). 
‐ Mahdollisuus valitukseen hyväksymispäätöksestä (Helsingin hallinto‐oikeus/ Korkein 
hallinto‐oikeus).  

 

8. YHTEYSTIEDOT 
 

Kaavan laatija: 
Karttaako Oy / DI Jarmo Mäkelä 
Heikinkatu 7 
48100 Kotka 
p. 0400 220082 
jarmo.makela@karttaako.fi 

 
Karttaako Oy /kaavoitusins. Hanna Nirkko 
Heikinkatu 7 
48100 Kotka 
p. 045 2533454 
hanna.nirkko@karttaako.fi 

Lapinjärven kunnan yhteyshenkilö: 
 

 
Tekninen johtaja Kristiina Tikkala 
Lapinjärventie 20 A 
07800 LAPINJÄRVI 
 
p. 044 720 8652 
kristiina.tikkala@lapinjarvi.fi 
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1. TAUSTA JA TAVOITTEET 
 
Lapinjärven luontoselvitysten tavoitteena on selvittää kolmen kaavoitettavan alueen luontoarvoja ja 
antaa suosituksia alueiden maankäytön suunnittelua varten. Käytännössä kaikkien kolmen 
kaavahankkeen luontoselvityksen tiedot on koottu yhteen selvitykseen, koska kaavoitettavat alueet 
sijaitsevat vierekkäin. Tässä raportissa eri kaava-alueiden käsittelyt on erotettu kaava-alueen 
rajauksella. 
 
Luontoinventointien tarkoituksena on tuottaa tarvittava ja riittävä tietoa maankäytön suunnittelun 
tarpeisiin ja antaa suosituksia ja ehdotuksia mahdollisesti suojeltavista tai muulla tavoin huomioon 
otettavista alueista ja kohteista. 
 
2. LUONTOSELVITYKSEN LAATIMINEN 
 
Luontoselvityksen ensimmäinen maastotyöskentely toteutettiin 30.-31.7.2020. Maastossa käveltiin 
kaikki kolme kaava-aluetta mahdollisimman kattavasti tutkimuslinjoja pitkin, joilta tehtiin 
poikkeamia mm ennakko- ja ilmakuvatietojen perusteella. Koska maastokäyntiajankohta oli 
myöhäinen linnuston ja liito-oravan esiintymisten selvittämiseksi, toteutettiin toukokuussa 2021 ja 
kesäkuussa 2021 lyhyet alkuperäisen maastokäynnin tarkistukset kaikilla kolmella kaava-alueella. 
 
Kaikkiaan maastokäynteihin käytettiin aikaa yhteensä 22 h (15 + 7 h täydennyspäivinä). Käytössä oli 
alueen ilmakuvakartta sekä maastokartta (ladattu 27.6.2020 www.kansalaisenkarttapaikka.fi). 
Tausta- ja lähtöaineistoa olivat lisäksi mm www.Birdlife:n Tiira-tietokanta sekä ympäristöhallinnon 
ylläpitämä www.laji.fi.  
 
Aluetta koskevaa aikaisempaa selvitysaineistoa olivat mm: Pykälä ja Bonn (2000): Uudenmaan 
perinnemaisemien inventointia koskeva kartoitus, Insinööritoimisto Paavo Ristola (2002): 
Lapinjärven osayleiskaava. Kaavaselostus 120s., FCG Planeko Oy (2008). Ristisillantien asemakaa-
va. Kaavaselostus, 83s. 
 
Lakikohteiden osalta maastokäynneillä huomiota kiinnitettiin metsä- ja vesilain mukaisten 
luontotyyppien esiintymiseen, alueellisesti uhanalaisten luontotyyppien esiintymiseen (Suomen 
Ympäristö, 2018). Luontotyyppien uhanalaisuuden osalta erityisesti perinnebiotoopin esiintymiseen 
sekä muihin huomionarvoisiin maastossa huomioituihin luontokohteisiin.  

Huomiota maastossa kiinnitettiin lisäksi puuston luonnontilaisuuteen, moni-ikäisyyteen, laho- ja 
lehtipuuston määrään. Lajitasolla huomiota kiinnitettiin mahdollisten DIR- ja LUO-lajien 
esiintymiseen. Tarkempi linnustoselvitys toteutettiin 12.6.2021, mutta lajistosta tehtiin havaintoja 
maastokäynnin yhteydessä. Liito-oravan esiintymistä tarkastettiin alueella jo 14.5.2021 käynnillä. 

Maastohavaintoja koottiin ja rajattiin maastokartalle. Lisäksi aluetta valokuvattiin ja havainnot 
talletettiin sanelukoneelle ja purettiin raportiksi. Alueelta otettiin runsaasti valokuvia, joista osaa on 
käytetty tässä raportissa. Osa kuvien ottopaikoista merkittiin myös GPS-laitteella ja kuvien 
ottopaikkoja on myös esitetty raportissa.  

Maastossa tehtiin myös lajitason kasvi-inventointeja. Kasvilistojen avulla voidaan alueen lajistoa 
kuvata tarkemmin. Kasvilajien yleisyyttä arvioitiin eräillä alueilla seuraavasti kuusiportaisella 
asteikolla, jossa: 

1 = yksittäinen havainto kasvilajista  
2 = kasvia kasvaa niukasti siellä täällä  
3 = kasvia niukasti jokseenkin koko näytealalla  
4 = kasvia on runsaasti koko alalla, mutta ei laajaa, yhtenäistä kasvustoa (peittävyys 10–50 %)  
5 = kasvilaji esiintyy massalajina (peittävyys 50–75 %)  
6 = kasvilaji esiintyy erittäin runsaana massalajina (peittävyys yli 75 %)  

http://www.kansalaisenkarttapaikka.fi/
http://www.Birdlife:n
http://www.laji.fi/
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Vesikasvien, heinien ja sarojen kohdalla saattaa esiintyä puutteita. Maastossa ei systemaattisesti 
havainnoitu nilviäis-, hyönteis-, sieni – tai jäkälälajistoa. 
 
3.  LUONTOSELVITYS 
 
1. Yritysalueen asemakaava-alue 

 

 
Kuva 1. Yritysalueen asemakaava-alue. 
 

Suunnittelualueen länsi- ja keskiosat koostuvat laajasta viljelyalueesta ja sen itäpuolella olevasta 
niitty-joutomaa-tyyppisestä alueesta sekä metsäisestä alueesta ja vanhasta heinäniitystä näiden 
pohjoispuolella. 

 

 
Kuvat 2ab. Kuvissa Nilsasåkern -peltoalueen ja metsäalueen pohjoisreunan vaihettumisaluetta.  
 

Mainitun peltoalueen itäreunassa Loviisantiehen rajoittuen on niittymäinen alue, jonka reunaan on 
kasattu maa-aineksia. On ilmeistä, että peltoalueen itäreunaan on laajemminkin läjitetty maamassoja 
MT 176 rakentamisen myötä ja toiminnan seurauksena lajisto on laajasti tyypillistä joutomaiden ja 
laidunniittyjen lajistoa, jossa hieman vielä nähtävissä tuoreen niityn piirteitä. Alueen lajistossa 
tavataan mm.  nurmitädykettä, paimenmataraa, mesiangervoa, siankärsämöä, ahomataraa, 
kultapiiskua, timoteitä, purtojuurta, punanataa, koiranputkea, ojaleinikkiä, niittyleinikkiä, 
peltosauniota, karhunputkea, pukinjuurta, sananjalkaa, pelto-ohdaketta, syysmaitiaista, vadelmaa, 
niittynurmikkaa, pietaryrttiä, hiirenvirnaa, peltotaskuruohoa, lutukkaa, peltohatikkaa, linnunkaalta, 
kangasmaitikkaa, peltohanhikkia, niittytähtimöä, keltamoa, pukinpartaa, kissanminttua,  
peltokanankaalia, apiloita, jne. Alueen koilliskulmassa on laaja sananjalkakasvusto metsäalueen 
reunaan rajoittuen.  

Kasvillisuuskartoituksen tarkennus tehtiin 12.6.2021 samassa yhteydessä linnuston kartoituksen 
yhteydessä ympäristöhallinnon ohjeistuksen mukaan koko kartoitettavalla alueella 
kevytinventointityyppisenä kartoituksena (Kemppainen 2017: 38). Metsäalueella selvitettiin myös 
isojen kuusien ja haapojen tyviltä liito-oravan papanoita eli merkkejä lajin läsnäolosta 
kartoitusalueella.  
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Edellä olevan alueen koilliskulmassa on melko säilynyt pienialainen ketomainen alue, jonne 
maamassoja ei ole läjitetty.  (ks. kuvat 4ab).  Tämä yhdessä pohjois- ja itäpuolen metsänreunat 
muodostavat mosaiikkimaisen vaihettumisvyöhykkeen. Ketoalueen lajistossa esiintyy mm. 
ahomatara, ahomansikka, ketoneilikka, huopakeltano, keltamatara, nurmirölli, poimulehti (sp.), 
siankärsämö, rätvänä, heinätähtimö ja metsäapila.  

Monet muut niityllä havaitut putkilokasvilajit, kuten harakankello, metsäkurjenpolvi, niittyleinikki, 
nurmipuntarpää, suo-ohdake, särmäkuisma ja nurmitädyke eivät ilmennä arvokasta 
perinnemaisemaa. Muita alueella havaittuja lajeja olivat paimenmatara, peltomatara, kevätleinikki, 
rönsyleinikki ja kevätpiippo. Nämäkään kasvilajit eivät ilmennä arvokasta perinnemaisemaa. 
Pensoittuminen ja kuusen taimet ovat myös merkki umpeenkasvusta ja ketomaisen tai niittymäisen 
alueen häviämisestä ja umpeenkasvusta. 

Alueelta aikaisemmin laji.fi-järjestelmään tallennettuja kasvihavaintoja olivat suomenhierakka, 
pukinjuuri, ahomatara, ketohärkki, kevättaskuruoho, ketohärkki, isotuomipihlaja ja huopakeltano, 
keltamatara ja kissankello. Näistä lajeista tässä kartoituksessa havaittiin vain isotuomipihlaja, 
kevättaskuruoho ja suomenhierakka. Uhanalaista kedoille ja niityille tyypillistä kasvilajistoa alueella 
ovat olleet ketoneilikka, ketonoidanlukko ja hakarasara, mutta näitä ei kummallakaan 
maastokäynnillä löydetty. 

Mainitun pelto- ja niittyalueen pohjois- ja koillispuolella on mänty-kuusi sekapuustoa kasvava 
metsävyöhyke, joka peltoalueen läheisyydessä on heinittynyttä, vadelmaa on reunavyöhykkeessä 
runsaasti ja hiirenporrastakin, mutta etäämpänä kenttäkerros muuntuu tavanomaiseksi 
mustikkavaltaiseksi kuusen varjostamaksi tuoreeksi kankaaksi: mustikka, puolukka kielo, tesma, 
metsälauha, metsäimarre, metsämansikkaa, metsätähti, oravanamarja, sananjalka. Lisäksi lajistoon 
kuuluu muun muassa kangaskorte, peltokorte,  käenkaali, metsäorvokki, lehtokuusama sekä tammen, 
harmaalepän ja pihlajan taimia. Ainoa harvinaisempi havaittu kasvilaji oli lehtomaisuutta ilmentävä 
jänönsalaatti. Laji ei ole uhanalainen eikä sillä ole suojelustatusta.  

 

 
Kuva 2c. Jänönsalaatti 
 

Alueen puustoa on harvennettu ja yleisvaikutelma on puistomainen (ks. kuva 6a sivu 5); lehtipuuta 
on niukalta ja se on aluspuuna. Maapuut ja pystykelot uupuvat kokonaan. Latvuskerros on pääosin 
yksilatvuksista ja luonnontilaisten metsien puuston latvusten monikerroksellisuus uupuu lähes 
kokonaan. Pieniä koivuja ja pihlajia on siellä täällä.  

Pohjoisessa Ristisillantien asemakaava-alueeseen rajoittuen vanha pelto tai laidunalue, jonka 
viljelykäytöstä on yli 30 vuotta. Sitä voidaan luonnehtia tuoreehkoksi heinäniityksi. Sen itäreunalla 
on komeita yksittäisiä katajia. P. Ristolan (2002) selvityksen mukaan alueen lajistossa esiintyy mm.  
nurmirölliä ja muuta vanhan heinäniityn lajistoa, joka on peruja laidunnus- ja peltotoiminnan 
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päättymisestä.  Tämän inventoinnin perusteella lajistossa on runsaasti niittynurmikkaa, koiranputkea, 
nurmilauhaa, särmäkuismaa, timoteitä, nurmipuntarpäätä, huopaohdaketta, syysmaitiaista, apiloita, 
siankärsämöä jne.  

 
 

 
Kuvat 3ab. Vasemmalla peltoalueen itäreunan niittymäistä aluetta. Lajistossa on niitty- ja joutomaiden lajistoa. 
Oikealla ranta-alpia metsän ja niityn vaihettumisalueella. 
 

 
Kuvat 4ab. Ketoniitty alue tulisi jättää rakentamisen ulkopuolelle. Alueeseen tulisi sisällyttää myös metsän reunavyöhyke 
(ks. kuvat 5ab alla). 
 
 

 
Kuvat 5ab. Vasemmalla ketomaista aluetta aivan metsän reunan tuntumassa. Oikealla  metsän reunavyöhykkeen  
melko järeää kuusta. 
 

Metsäalueen maaperä on lohkareinen, ja se tuo alueelle ”peikkometsän” tuntua. Geomorfologiselta 
synnyltään alue on jääkauden jälkeen ollut subakvaattista aluetta ja jokainen kohta on ollut rantaa. 
Lohkareet ovat jäljellä muinaisten aalto- ja rantavoimien vaikutuksesta, ja niitä voitaneen kutsua 
eroosiomuodoiksi, jotka ovat syntyneet rantavoimat ovat kuluttaneet ablaatiomoreenikumpareita (ks. 
kuva 7b). 
 
Hieman muuta metsäalueesta poikkeava kuusta kasvava alue on kuvan osoittamassa paikassa; se on 
hieman alavampaa tai tasaisempaa kuin ympäröivä metsäalue, ja puusto on tiheämpää kuusta kasvava 
alue. Tammea ja pihlajaa on taimena. Kenttäkerroksen lajistossa on mm. mustikka, kultapiisku, 
mansikkamansikka, metsäkurjenpolvi, kultapiisku, käenkaali, valkovuokko, vanamo, etupihalla, 
metsäorvokki. Kuusikon reunassa on muutama kookas haapa. Havaintoja liito-oravasta ei tehty (ks. 
kuva 6b alla). 
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Kuvat 6ab. Vasemmalla tyypillistä harvennettua mäntyvalaista kangasta niityn pohjoispuolelta. Oikealla pienialainen 
pääosin kuusta kasvava alue. 

 

 
Kuvat 7ab. Oikealla lähellä VT 1 on kaunis moreenilohrakeiden  muodostaman selännealue. Puusto on tavanomaista 
 tasaikäistä kuivahkoa männikköä. 

 
Lähempänä VT 1 (ks. kuva 7a yllä) on järeä ablaatiomoreenikumpare alue; hyvin louhikkoinen 
maaperä. Puusto on edellä kuvatun kaltaista harvennettua männikköä. Lehtipuustoa ei ole ja latvus 
on yksikerroksista. Kenttäkerroksen valtalajit ovat mustikka ja puolukka. Pensaskerroksessa on 
jokunen koivun ja kuusen taimia.  
 
Kuljettaessa moreenialueelta kohti etelää (Loviisantien suunta), alkaa kuusi runsastua männyn 
rinnalle ja samalla mustikka muodostaa kenttäkerroksen valtalajin (ks. kuvat 8 ab). Alispuustona on 
nuorta kuusta. Metsän reunassa on järeitä kuusia. Metsän reunassa alkaa runsastua keto-niittylajisto, 
jota on jo kuvattu edellä.  
 

 
Kuvat 8ab. Metsäkasvillisuus muuntuu kuusivaltaiseksi tuoreeksi kankaaksi keto-niittyalueen reunan lähellä. 

 
Eläimistön osalta kartoituksessa noudatettiin ympäristöhallinnon ohjeistusta linnuston kartoituksen 
(Koskimies 1984). Lajitietokannan mukaan aiempia ympäristöhallinnon tietojärjestelmiin 
(www.laji.fi) kaavoitettavalta alueelta ei ole tallennettuja lintuhavaintoja.  
 
Ketoalueen hyönteislajistosta laji.fi-järjestelmässä olivat raitakiertomehiläinen, pajukkomehiläinen, 
pajukkomaamehiläinen, idänniittyperhonen, virnapunatäplä ja kirjoverkkoperhonen. Kirjoverkko-
verkkoperhonen on direktiivilaji. Tässä kartoituksessa ei kartoitettu hyönteislajistoa, koska 
kartoituksen ajankohta oli tähän tarkoitukseen liian aikainen. Voidaan kuitenkin arvioida, että 
rehevöitymisen myötä myös alueen hyönteislajisto on taantunut. 
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Nilsasåkernin peltoalueen eläinlajisto oli kartoituspäivänä niukka; Alueella havaittuja lintu- ja 
nisäkäslajeja olivat naakka ja västäräkki.  Rusakko juoksenteli peltoalueella. Kaava-alueen 
itäpuolinen metsäalue (Nilsasåkernin itä- ja koillispuoli) oli kuusivaltaista metsää. Alueen linnusto 
oli biotoopille tyypillistä ja havaittuja lintulajeja olivat: peippo, mustarastas, sirittäjä, metsäkirvinen, 
sinitiainen, pensaskerttu, sepelkyyhky, kirjosieppo ja sepelkyyhky. Liito-oravan papanoita 
tarkastettiin eri puolilla aluetta, erityisesti isoilta haavoilta itäosan tieuran ympäristöstä, mutta 
papanoita ei kolmella maastokäynnillä havaittu.  

Helsingin valtatien eteläpuolen ”peltoheiton” lintulajisto oli tavanomainen. Huomionarvoisia 
havaittuja lintulajeja kartoitetulla alueella olivat Helsingintien eteläpuolen pensaikossa havaitut 
punavarpunen ja viitakerttunen. Lajit eivät kuitenkaan ole Suomessa suojeltavia vastuulajeja eivätkä 
kuulu lintudirektiivin (DIR) lintulajeihin. Punavarpunen kuuluu Suomessa silmälläpidettäviin (NT) 
lintulajeihin.  

Yhteenveto: Yritysalueen kaavan luontoselvityksen perusteella tulisi alueen maankäytön 
suunnittelussa huomioida kolme aluetta: ablaatiomoreenialue (kartalla nro 1) ja ketomainen alue 
(kartalla nro 2a ja tarkempi erillinen liitekartta). Aikaisemman selvityksen jälkeen (Paavo Ristola Oy 
2002) on ympäristö muuntunut tien 176 lähiympäristössä ja huomionarvoinen alue on tämän 
selvityksen perusteella suppeampi.  
 
Paavo Ristolan selvityksessä (2002) on myös mainittu Korsbron niittyalue. Tämän selvityksen 
perustella alue on kasvillisuudeltaan lähinnä tuoretta heinäniittyä. Aikaisemman selvityksen mukaan 
alueella on merkitystä perhosille. Alue voidaan merkitä MY rajauksella. Mainitun heinäniityn 
eteläosassa Nilsåkernin peltoalueesen rajoittuu pieni haavikko, jossa on runsaasti maapuita.  Mikäli 
kaavoituksellisesti on mahdollista, voisi tämän pienen metsikön myös jättää rakentamisen 
ulkopuolelle (ks. kuva 8c alla). 

 

 
Kuva 8cd. Pieni haavikko Nilsasåkernin pohjoisreunalla. 
 

Nilsasåkernin ketoalue metsään rajoittuvalta osaltaan tulisi sen sijaan merkitä astetta vahvemmalla 
kaavamerkinnällä MY +luo rajaus. Ketoniitty alue on luonnon monimuotoisuuden kannalta vieläkin 
huomioitava alue.  Alue on kuitenkin kasvamassa umpeen ja kasvilajisto ilmentää tätä kehityssuuntaa. 
Hallitsevia ja alaa valtaavia, umpeen kasvamista ja rehevöitymistä ilmentäviä kasvilajeja ovat muun 
muassa laajasti esiintyvät koiranputki, maitohorsma ja mesiangervo. Nämä lajit viittaavat myös 
merkittävään rehevöitymiseen eli perinnemaisemana alueen merkitys on jo selvästi heikentynyt. 
Alueen suunnittelussa ja toteuttamisessa on otettava huomioon alueen luontoarvot ja luonnon 
monimuotoisuus. Vielä perinnemaisemaa ilmentävät lajit olivat hiirenkeltano, kevättaskuruoho ja 
pukinjuuri. Monimuotoisuudeltaan taantunut niitty on kuitenkin syytä säilyttää luonnon 
monimuotoisuuden vuoksi rakentamisen ulkopuolella vielä pieneltä osin. Kumpaakaan em. aluetta ei 
ole mainittu Uudenmaanliiton perinnemaisemaselvityksellä paikallisena tai seudullisena kohteena 
(Pykälä ja Bonn 2000).  
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Kuva 8e. Ketoalue on voimakkaasti rehevöitynyt.  
 

Ablaatiomoreenialue (kartalla nro 1) on ensisijaisesti maisemallisesti ja geomorfologisesti 
huomionarvoinen alue. Kaavassa alue tulisi merkittä M merkinnällä +ge-katkoviivarajauksella. 
 
3.2 Asemakaavan päivitysalue 
 
Seuraavaksi inventoitiin Ristisillantien molemmin puolin oleva asemakaavan päivitysalue (ks. kuva 
9a). Inventointi aloitettiin Ristisillantien itäpuolelta. Alue muodostuu länsiosastaan Ristisillantien 
itäpuolisesta: Korsbron- nimisestä teollisuus- ja varastoalueesta ja itäosastaan Nilsasåkern-
peltoalueen länsireunasta. pohjoisessa ja etelässä MT 176 (Loviisantie) ja VT 1 rajoittavat kaava-
aluetta. 

 

 
 

Korsbron alueella on teollisuushalleja ja varikko ja varastoalueita (ks. kuvat 9bc alla). Alue on 
voimakkaan ihmistoiminnan muokkaamaa, osittain kasvitonta. Alueen reunaoilla on nuorta 
sekundääristä lehtipuustoa; koivua, haapaa, harmaaleppää ja pajuja. 

 

 
Kuvat 9bc.Kuvissa Ristisillantien teollisuusaluetta. Kasvillisuus on voimakkaasti ihmistoiminnan muokkaamaa. 
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Teollisuusalueen eteläpuolella tietä reunustaa kapea puurivistö; koivua, pajuja (sp) pihlajaa, 
kuusama, tuomea, harmaaleppää jne. ;  paljon heinittyneiden joutomaiden, pellon- ja tienvarsien 
kulttuurilajistoa sekoittuneena metsälajistoon; saunakukka, pelto-ohdaketta, oravanmarjaa, 
mustikkaa, metsäkortetta, ahomansikkaa, nurmiröllliä, kieloa, sananjalkaa, koiranheinää,  
niittytähtimöä, syysmaitikkaa, kultapiiskua, pujoa, karhunputkea, niittynätkelmää, vadelmaa, 
hiirenvirnaa, koiranputkea kissankelloa, jne. Kaava-alueen itäpuolella on vanha peltoalue (ks. selvitys 
edellä), joka on ollut noin 30 vuotta pois viljelyskäytöstä ja on luokiteltavissa lähinnä tuoreeksi 
heinäniityksi.  
 
Tien länsipuolella (Bråtakällanin – Råkullabackenin alueella) on kasvillisuus pääosin kuusi-koivu 
sekapuusto, nuorta lehtipuuta kuten pihlajaa, haapaa ja harmaaleppää on erityisesti Ristisillantien 
läheisyydessä melko runsaasti. Kenttäkerroksen lajistossa on mm. metsälauhaa, sananjalkaa, 
metsätähteä, kultapiiskua. (ks. kuvat 10 ab). Metsätyyppi on lähinnä mustikkatyypin tuoretta 
kangasta, joskin pääpuulajit ovat kaikki edustettuina: kuusi, koivu ja mänty esiintyvät aika 
tasavertaisesti. Männyn osuus kasvaa kohti pohjoista siirryttäessä Latvuskerros on yksi tai kaksi 
kerroksista. Maapuita tai pystykeloja ei ole. Metsäpuusto on aktiivisessa talousmetsäkäytössä olevaa.  

 
Calluna vulgaris, kanerva 1 
Vaccinum myrtillus mustikka 3 
Vaccinium vitis-idaea, puolukka 2  
Empetrum nigrum, variksenmarja 1  
Pteridium aquilinum, sananjalka 1 
Luzula pilosa kevätpiippo 1  
Trientalis europaea metsätähti 1 
Melampyrum pratense kangasmaitikka 1-2 
Linnaea borealis vanamo 1  
Pyrola sp., talvikki 1  

 
Kohti Ristisillantietä laskee lännestä kaava-alueen poikki 3 suo-ojaa. Niiden reunavyöhykkeet 
eroavat hieman muusta ympäröivästä metsäkasvillisuudesta (ks. kuva 11b). Ojien reunoilla on mm 
hiirenporrasta, harmaa- ja tervaleppää, eri pajuja, koivua ja pihlajaa. Nuorta lehtipuusta on näiden 
ympäristössä aika lailla. 

 

 
Kuva 10ab. vasemmalla mäntyvaltaista yksilatvuksista talousmetsää Ristisillantien länsipuolella. Oikealla kuvan otto- 
paikka ja suunta. 
 

 

 
Kuvat 11ab. Oikealla yksi kolmesta kaava-alueen poikki itä-länsi suunnassa kulkevista pienistä ojista. Ne eivät ole 
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luonnontilaisia mutta niiden reunoilla on rehevää kasvillisuutta; nuorta pajua, harmaa- ja tervaleppää, tuomea,  
koivua ja pihlajaa. 

 
Råkullabackenin alue on laaja ablaatiomoreeniselänne (ks. kuvat 12 alla), jossa havaitaan jo edellä 
kuvattua eroosiota. Puusto tällä alueella on edellä kuvatun kaltaista tuoretta sekakangasta, jossa 
mustikka on ehdoton kenttäkerroksen valtalaji: maapuita tai pystykeloja ei alueella esiinny. 
Råkullabacken laskee jyrkästi kohti VT 176 sekä Ristisillantien varrella olevaa teollisuuskiinteistöä. 
 
 

 
Kuvat 12ab. Råkullabackenin ablaatiomoreenikumpareen ympäristöä. Puusto on kuusivaltainen ja sekapuuna on mäntyä 
ja koivua. Maapuita tai pystypökkelöitä ei esiinny. Valtatie 1:n liikennemelu kuuluu alueen pohjoisosaan selvästi. 

 
Vaccinium vitis-idaea, puolukka 2-3 
Solidago virgaurea, kultapiisku 1  
Deschampsia flexuosa , metsälauha 1  
Linnea borealis, vanamo 1 
Vaccinum myrtillus, mustikka 2-3 
Empetrum nigrum, variksenmarja 1-2 
Calamagrostis arundinace. metsäkastikka 1  
Calluna vulgaris,  kanerva, 2-3 
Melampyrum pratense, kangasmaitikka 2  
 
Kaava-alueen länsiosan metsäisten osien lintulajistoon lukeutuvat ainakin (monet esiintyivät monessa 
paikassa aluetta); metsäkirvinen, haarapääsky, peippo, västäräkki, punavarpunen, keltavästäräkki, 
niittykirvinen, pajulintu. Lisäksi kesäkuussa 2021 havaittiin edellä mainittujen lisäksi pajulintu, 
keltasirkku, punarinta, sirittäjä ja rautiainen. 
 
Hankealuetta ympäröivillä peltoalueella oli pelto- ja kulttuuriympäristön linnustoa. Maastokäynneillä 
havaittiin ainoastaan töyhtöhyyppä, sepelkyyhky, pensastasku ja keltasirkku harmaasieppo, 
pensastasku, viherpeippo, kiuru, keltasirkku, ja talitiainen, kottarainen, sekä mahdollisesti myös 
vihervarpunen, viherpeippo ja viitakerttunen. Nilsasåkernin pelto-laidunniittyalueet voisivat olla 
sopivaa saalistusaluetta esim. tuulihaukalle.  
 
Näistä merkittävimpiä ovat erittäin uhanalaisiksi arvioidut viherpeippo luokitus EN) sekä 
vaarantuneiksi luokiteltu pensastasku (luokitus VU).  

 
Yhteenveto: Råkullabackenin kallio-ablaatiomoreeniselänne (kartalla nro 4) on samantyyppinen 
geomorfologinen muodostuma kuin edellä (nro 1). Alueen kasvillisuus on verraten tavanomaista 
kuusivaltaista sekakangasta, mutta geomorfologisten ja maisemallisten arvojensa takia ei alueella 
tulisi toteuttaa toimenpiteitä, jotka voivat vaarantaa em. arvojen säilymisen. Suosituksena ge-
katkoviivarajaus ja perusmerkintä M. 
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3.3 Uusi kaavoitettava alue 
 

Kolmantena alueena inventointiin edellä kuvatusta Råkullabackenin - Bråtakällanin alueesta länteen 
oleva metsäinen alue, joka lännessä ulottuu aina Parantolantielle ja etelässä Loviisantielle. 

 
 

 
Kuva 13. Kaavoitettava alue käsittää kiinteistöt 407-407-7-115 ja (407-407-6-48, 407-407-6-47) 
 

Alueen eteläosa on kuivahkoa harvaa mäntykangasta ja taimikkoa. Parantolantien varrella on 
olemassa olevaa asutusta sekä vanhoja ja ehkä käytössäkin olevia soranottoalueita. Säilynyt puusto 
on harvaa yksilatvuksista männikköä. Etenkin Parantolantien ja asutuksen läheisyydessä 
alkuperäinen kuivahkon kankaan lajisto on saanut lisäksi runsaasti heinälajistoa. Varsinainen 
inventointi aloitettiin hoitokodin itäpuolelta. Lajistoa Parantolantien itäpuolelta 
 
Vaccinium vitis-idaea, puolukka 3 
Vaccinum myrtillus, mustikka 2 
Empetrum nigrum, variksenmarja 2 
Calamagrostis arundinace. metsäkastikka 1 
Solidago virgaurea, kultapiisku 1  
Deschampsia flexuosa , metsälauha 1  
Linnea borealis, vanamo 1 
Calluna vulgaris,  kanerva, 2 
Melampyrum pratense, kangasmaitikka 2  
 
Hoitokodin itäpuolella on laaja mäntyä kasvava sekapuustoinen tuoreehko puolukka-mustikkatyypin  
kangas (ks. kuvat 13 ja 14 ab seur. sivu). Puusto on osin 2-latvusista ja vaihtelevan ikäistä, mutta ei 
vanhaa puustoa tai maapuita tai pökkelöitä esiinny; myös lehtipuuston määrä on melko vähäinen, ja 
puut (koivu, pihlaja) ovat nuoria., 
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Kuva 13. Parantolan itäpuolen kallio-ablaatiomoreeniselänne on kuvassa keskellä. Se on maisemallisesti ja geomorfologisesti  
huomionarvoinen kokonaisuus. Alueella myös palokärjen syönnösjälkiä. 
 

 
Kuvat 14ab. Kuvissa ablaatiomoreenikumparetta. Maaperä on lohkareinen ja kivinen. Maisemakuva on 
”peikkometsämäinen.” 
 

Geomorfologisesti aluetta voidaan pitää aika edustavana. (ks. kuvat yllä ja kuvat 15ab alla). 
Kallioselänteen itäpuolella maasto on myös kivistä ja lohkareista, mutta ei niin lohkareista kuin 
edellä. Puusto on kuusivaltaista sekapuustoa ja latvuskerroksia on paikka paikoin useita. 
 

 
Kuvat 15 ab. Molemmissa kuvissa lohkareista ablaatiomoreeniselännettä. Puusto on verraten moi-ikäistä joskin maa 
puita tai pystypökkelöitä ei esiinny. 
 

Pohjoisempana sijaitsevan pienjäteaseman itäpuolella laaja hakkuualue ja alue on alkanut taimettua. 
Hakkuualueen reunassa on vielä paikoin hyvin kosteaa ja rehevää kasvillisuutta.  Alue lienee ollut 
turvekangasta. Pienjäteaseman (ja hakkuualueen) pohjoispuolella on kasvillisuus melko tavanomaista 
tuoreehkoa mänty-kuusi talousmetsää. Lehtipuuston osuus on vähäinen. Kuusen osuus kasvaa, kun 
pohjoisempana lähestytään VT 1 ja Räkullabackenin aluetta. 

 

 
Kuvat 16ab. Laaja hakkuualue ja harvennusalue pienjäteasemasta itään.  
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Lähempänä pienkaatopaikkaa on maastoon levinnyt jätteitä. Jätepenkan ja alueen aidan läheisyydessä 
on runsaasti viljelykarkulaisia kuten jättibalsamia. Nuorta lehtipuustoa ja maapuita on kaatopaikan 
penkan läheisyydessä runsaasti. Alue on luonnostaa kostea ja saa lisäksi kaatopaikan valumavesiä. 
Maapuita on jonkin verran. 

 
 

 

 
Kuvat 17abc. Kaatopaikan penkan ja em. hakkuualueen välissä on tiheä nuorta lehtipuuta runsaasti kasvava alue. 
Maaperä on kostea ja roskainen. 
 

Kaava-alueen linnusto vaikutti olevan keski- ja pohjoisosiltaan aika tavanomaista tuoreen tai 
kuivahkon kankaan havumetsien linnustoa. Kenttähavaintojen mukaan runsaimpia lajeja olivat 
räkättirastas, laulurastas, punarinta, pajulintu, peippo, vihervarpunen, sirittäjä ja rautiainen. 
Vaateliaammat vanhan metsän lajit puuttuvat. Aivan alueen eteläosassa on harvapuustoista kuivaa 
harjualueen mäntykangasta ja täällä tavattiin kehrääjä. Toisaalta pienjäteaseman lähellä (itäpuolella) 
on rehevämpikasvuisia nuoria lehti- ja sekametsiä ja näillä näyttäisi viihtyvän hieman runsaammin 
linnustoa, esimerkiksi tiltaltteja ja hippiäisiä.  
 
Kuntoutuslaitoksen itäpuolinen kallio/lohkaremäki ympäristössä havaittiin kartoituksessa seuraavat 
lintulajit: peippo, pajulintu ja mustarastas. Muutamien alueen metsän mäntyjen tyvillä oli palokärjen 
kovertamia koloja eli alue on palokärjen elinympäristöä.  EU:n lintudirektiivin liitteen I lajeja 
havaittiin yksi (kehrääjä, DIR) alueen eteläosassa harvassa männikössä. 
 
Yhteenveto: Hoitolaitoksen itäpuolella on laaja ablaatiomoreenikumpareiden ja lohkareiden  
luonnehtima alue (kartta nro 3). Ympäristöselvityksessä on rajattu kaikkein merkittävin osa em. 
alueesta. Kohteella on jo paikoin metsälain mukaisen elinympäristön piirteitä, ja alue on myös 
maisemallisesti huomionarvoinen kokonaisuus. Suosituksena on, että kaavallisessa käsittelyssä alue 
merkitään MY - kaavamerkinnällä ja luo-katkoviivarajauksella.  Liitteessä on esitetty kaikkien kaava-
alueiden kasvillisuustyypit ja huomionarvoiset kohteet. 
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4. Huomionarvoiset kohteet ja alueet 
 

Oheisissa kartoissa (ks. alla) on esitetty luontoselvityksen perusteella huomioidut ja rajatut kohteet. 
Alueelta ei löydetty LSL mukaisia elinympäristöjä tai lajeja. Linnustossa havaittiin muutamia DIR ja 
UHEX -lajeja.  
 
 

 
Kuva 18. Kaava-alueiden luonnonympäristö ja huomionarvoiset kohteet. Alueen 2b rajauksen voisi  
ulottaa käsittämään myös Nilsasåkernin haavikon (kartan vaalean vihreä alue). 
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Metsäalueet ovat lähes kauttaaltaan tavanomaista mänty tai kuusivaltaista sekapuustoa. 
Hoitolaitoksen itäpuolella on puhdasta kuivahkoa mäntyvaltaista kangasta. Maapuita tai pystykeloja 
on niukalti ja puuston ikä on varttunutta kasvatusmetsää. Geomorfologisesti mielenkiintoisia 
ablaatiomoreenikumpareita on muutamia. Kyseiset muodostumat eivät ole mitenkään harvinaisia, 
mutta niiden korkeus ja laajuus ovat kaavoitettavilla alueilla melko huomionarvoisia. Ne ovat myös 
maisemallisesti kauniita alueita.  
 

 
Kuva 19. Nilsåkernin keto/perinneympäristö (2a) on voimakkaasti taantunut. Keskimmäisessä kuvassa on esitetty 
ketoalueen keskeisin alue. 
 
Aikaisemmissa selvityksissä on huomio kiinnitetty Nilsasåkernin peltoalueen itäpuolen vanhaan 
perinnemaisemaan (vanha talonpaikka). Alueen ketomaista kasvillisuutta on pidetty 
huomionarvoisena ja myös perhoslajistoa on inventoitu. Kesän 2021 inventointien perusteella alue 
on jo huomattavasti taantunut kasvilajistoltaan. Alueen merkittävin osa rajattiin kuitenkin 
huomionarvoiseksi kohteeksi (ks. kartta 19 yllä).   
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Sauvossa 10.joulukuuta 2020 
täydennetty 20.kesäkuuta 2021 
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Kansikuva: Tutkimusalueen keskiosan Nilsåkern pellon koillispuolelta länsilounaaseen. 

Perustiedot 

Alue: Ristisillan alue Kirkonkylän lounaispuolella, valtatie 6:n ja Loviisantien risteyksen 

lounaispuolella rajautuen näihin teihin. Alueen laajuus on n. 72 hehtaaria. 

Tarkoitus: Selvittää sijaitseeko kaavan alueella kiinteitä muinaisjäännöksiä tai muita suojelta-

vaksi arvioitavia, arkeologisia kulttuurihistoriallisia jäännöksiä. 

Työaika: Maastotyö 10.9.2021. 

Tilaaja: Lapinjärven kunta 

Tekijät: Mikroliitti Oy, Timo Jussila. 

Tulokset Alueelta ja sen liepeiltä ei tunnettu ennestään muinaisjäännöksiä eikä muita arkeo-

logisia kohteita. Alueella ei ole ollut koskaan historiallisen ajan asutusta vanhojen 

karttojen perusteella. Alueen poikki kulkee vanha, mm. 1796-1804 kuninkaankart-

taan merkitty tie Loviisaan nykyisen Ristisillantien linjauksella. Siitä on pieni osuus 

hylätty nykyisen Loviisantien liittymän valmistuttua 2000 luvun alussa. Alueen koil-

liskulmassa on lyhyt osuus 1960-luvullä hylätystä vanhan tien osuudesta. Näitä 

tieosuuksia ei katsottu suojeltavaksi niiden vähäisyyden ja arkeologisen huonokun-

toisuuden takia. Muualla alueella en havainnut mitään muinaisjäännöksiin viittaa-

vaa. Alueella ei ole muinaisjäännöksiä eikä muita arkeologisia suojelukohteita. 

 

            
Tutkimusalue vihreällä 

Koordinaatit ja kartat ovat ETRS-TM35FIN koordinaatistossa. Kartat ovat Maanmittauslaitoksen maasto-
tietokannasta syyskuussa 2021, ellei toisin mainittu. Muinaisjäännösrekisteri on tarkastettu 9/2021. Valo-
kuvia ei ole talletettu mihinkään viralliseen arkistoon, eikä niillä ole mitään kokoelmatunnusta.  Valokuvat 
ovat digitaalisia ja ne ovat tallessa Mikroliitti Oy:n palvelimella. 
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Kartat 

 
Tutkimusalue rajattu vihreällä viivalla. 

 

    
Vasemmalla ote 1796-1805 kuninkaankartasta, jossa taloja on vahvistettu punaisella ja tutkimusalueen 

sijainti on osoitettu sinipunaisella. Oikealla ote 1842 pitäjänkartasta, johon tutkimusalue rajattu vihreällä. 

Kartta on tältä kohdin paikkailtu ja yhdistelty joten alue on hieman epäsuhtaisen muotoinen. 

Pitäjänkarttaan merkitty ”Gränspolen” sijaitsee pienjäteaseman kohdalla ja on hävinnyt. Karttaan merkitty 

Kirkonkylän (itäpuoli) ja Lapinjärvenkylän kylänraja on muuttunut 1840-luvun jälkeen tällä kohdin. 
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Ote 1890 luvulla laaditusta senaatinkartasta. 

 

 

Inventointi 

Lapinjären kunnalla on käynnissä Ristisillan alueen suunnittelu ja Ristisillan v. 2009 valmistu-

neen asemakaavan päivitys. .Porvoon museo antoi hankkeesta lausunnon (PoM104/2021, 

13.8.2021), jossa se edellytti alueella tehtäväksi arkeologisen inventoinnin. Lapinjärven kunta 

tilasi alueen arkeologisen inventoinnin Mikroliitti Oy:ltä. Timo Jussila teki inventoinnin maasto-

työn 10.9.2021, työn kannalta erinomaisissa olosuhteissa. 

 

Tutkimusalue sijaitsee Valtatie 6:n ja Loviisantien välisellä alueella, liittymän lounaispuolella. Ei 

ole tietoa, onko alueella aiemmin inventoitu muinaisjäännöksiä. Alueelta ja sen liepeiltä ei tunne-

ta ennestään muinaisjäännöksiä eikä muitakaan arkeologisia kohteita. Lähimmät kivikautiset 
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asuinpaikat sijaitsevat yli 2-3 km etäisyydellä etelässä Loviisanjoen laaksossa ja idässä Taasian-

joen laaksossa, jossa ne ovat 25-32 m korkeustasoilla.  

 

Tutkimusalue sijoittuu 30 – 50 m korkeustasojen välille, pääosin 35-45 tasoille. Alimmillaan 

maasto on Nyåkerin kohdalla, jonka reunamilla voisi sijaita mesoliittisen kivikauden loppupuolen 

asuinpaikkoja. Kyseinen n. 29-32 m taso on pitkäaikainen, Litorinameren transgression aikainen 

vedentaso (karkeasti n. 6000 – 5000 eKr. muutaman metrin korkeuseroilla). Sen yläpuoliset ta-

sot ovat Ancylusjärven veden tasoja n. 7400 - 8400 eKr. (Ancyluksen loppuvaiheen vedentasot 

ovat jääneet transgression alle) joilla periaatteessa voisi sijaita varhaismesoliittisia asuinpaikko-

ja. Sen aikaisia saaristoasuinpaikkoja ei kuitenkaan tunneta kuin yksi (Mäntsälän Pukinkallio). 

 

1700-luvun lopun kuninkaankartan ja suurimmilta osin isojakokarttojen (siltä osin kun niitä on 

ollut) perusteella 1840 luvulla laaditun pitäjänkartan ja 1890-luvulla laaditun senaatinkartan mu-

kaan alueella ei ole ollut asutusta lainkaan. Aivan alueen lounaispuolella ja Ristisillan koillispuo-

lella on ollut yksittäistalot 1700 luvun lopulla, mitta ne sijoittuvat alueen ulkopuolelle. Alueen 

poikki, nykyisen Ristisillantien kohdalla on kulkenut mm. 1796 kuninkaankartastoon merkitty 

päätie Loviisaan jona se on ollut  vuosituhannen alkuun, joten kyseessä on merkittävä vanha 

tielinja. Alueen pohjoisreunamalla ja luoteiskulmassa on kulkenut 1960 luvulla hylätty osuus ku-

ninkaankartalle merkitystä vanhasta tiestä Lapinjärveltä Liljendaliin ja Myrskylään.  

 

Laserkeilausaineistosta laaditussa rinnevarjostuksessa (Mml:n paikkatietoikkunassa) ei alueella 

erotu mitään arkeologisesti mahdollisesti erityisen mielenkiintoista. Pari siinä näkyvä ja huomiota 

kiinnittänyttä kuopannetta Korsmalmin tienoilla osoittautuivat luontaisiksi pinnanmuodoiksi. 

 

Alueen maasto on suurimmaksi osaksi kivikkoista moreenia kalliota ja kallioiden välistä kosteaa 

ja kivikkoista korpimetsää. Kahdella alueella on kuitenkin kivikautisille asuinpaikoille sopivaa 

maastoa: aivan alueen koillispäässä on arkeologisessa mielessä kohtalaista maastoa, hiekkaista 

rinnettä 40-35 m tasoilla, joskin maaperä on kuitenkin melko kivikkoista ja alempana lisäksi kos-

teaa ja piirteetöntä. Arkeologin kannalta erinomaista maastoa on alueen lounaispäässä, Kors-

malmissa, heti Loviisantien länsipuolella, 40 – 45 m tasoilla, missä on vähäkivistä hiekkamaata 

vanhan hiekkakuopan (lounaassa) ja kalliomäen (koillisessa) välisellä n. 170 m mittaisella alu-

eella itään loivahkosti laskevalla rinteellä. Näiden maastojen korkeustasot ovat siis varhais-

mesoliittisia rantatasoja, jolloin asutus on ollut vielä hyvin harvaa. Tein kummallekin alueelle 

toistakymmentä koekuoppaa mutta mitään esihistoriaan viittaavaa niissä en havainnut. 

 

 

Vanhat tiet 

 

Vanhasta, vuosituhannen alussa hylätystä Loviisantiestä on 

pieni pätkä hylättynä Ristisillantien ja Loviisantien risteyksen 

länsipuolella. Laserkeilausaineistossa näkyy korkea valli ojan 

lounaispuolella. Se ei ole tie vaan tie ja sen reunamat on tällä 

kohdin hävitetty puskemalla pintamaat ja vanha tiepohja vallik-

si niin että vanha tie on kohdalla kapea valli. Ojan kohdalla ja 

koillispuolella tiestä on asfaltti poistettu mutta siihen on ajettu 

sepeliä ilmeisesti metsäkoneita varten. 

 

vanha tie pohja erottuu rinnevarjostuksessa 
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Vanhan tien jäännettä vallina entisen Loviisantien hylätyn tielinjan lounaispäässä 

 

   
Vallimaista tiejäännöstä ojan kohdalla ja ehjempää, kuorittua vanhaa tiepohjaa ojan koillispuolella. 

 

 

 

 
 

Alueen luoteisnurkassa on polkuna jäljellä vanhaa tietä Lapinjärveltä Myrskylään ja Liljendaliin. 

Tie on merkitty kuninkaankartastoon. Tämä tieosuus on ilmeisesti jäänyt käytöstä kun valtatie 6 

on tehty nykyiselle kohdalle 1960 luvulla. Jäljellä oleva tie ei ole täysin alkuperäisellä linjalla, 

alueen itäpuolella on mm. oikaistu mutka. Tien alkuperäisyys ei ole aivan varma. 

 

22.10.2021 

 

Timo Jussila 
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Kuvia 

 

  
Arkeologisessa mielessä hyvää maastoa Korsmalmissa ja alueen itäpäässä, jossa hiekkainen maaperä 

kuitenkin paikoin kivikkoista ja alempana vaihettuu kosteaksi kuusikoksi. 

 

 
Tyypillistä alueen maastoa yllä länsiosassa Nilsåkernin pohjoispuolella ja alla alueen itäosassa 
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MUISTIO TYÖNEUVOTTELUSTA RISTISILLAN KAAVAMUUTOKSEEN LIITTYEN; ELY JA 
LAPINJÄRVEN KUNTA 

Aika 21.9.2021 klo 14 

Paikka Teams-kokous 

Läsnä Tuomas Autere ELY 

Hannu Palmén ELY 

Juha Lumme ELY 

Petri Ruohio ELY 

Jarmo Mäkelä Karttaako Oy 

Hanna Nirkko Karttaako Oy 

Kristiina Tikkala Lapinjärven kunta, puheenjohtaja, sihteeri 

Käsitellyt asiat 

Käytiin ensiksi läpi alueelle suunnitellun paloaseman tonttiin liittyviä ratkaistavia asioita. Kristiina 

Tikkala kertoi paloaseman aikataulutilanteesta liittyen hyvinvointialueeseen, johon myös 

pelastustoiminta tullaan liittämään.  

Käytiin läpi kartalta paloaseman tontin tilanne. Tontilla sijaitseva ketoalue on huomioitu 

asemapiirroksessa niin, että sen läheisyyteen suunniteltu pysäköintipaikka on siirretty rakennuksen 

toiselle puolelle. Luontoselvittäjän mukaan lajisto on taantumassa, mutta silti tämä on huomioitu.  

Juha Lumme toi esille, että ketoalue on syytä erottaa muusta piha-alueesta selkeästi siten, että 

asetetaan kivilohkareet estämään pääsyä ketoalueelle. Alueen lähistöllekään ei ole syytä istuttaa 

nurmea, vaan jättää se luonnontilaan. Ketoalueelle ei saa sallia lumenkaatoa eikä siitä voi tehdä 

ylimääräistä pysäköintialuetta. Myös rakentamisen aikainen vaikutus on huomioitava niin, ettei 

ketoalue pääse vahingoittumaan.  

Tontille on haettava liittymäluvat. Nykyisin vieressä oleva vanha liittymä on poistettava.  

Tuomas Autere toi esille, että yleiskaavasta poikkeaminen on perusteltava selkeästi. Alueella 

mahdollisesti esiintyvät tulvat on tuotava esille. Liiketilojen suhteellisen korkeaa mitoitusta 

kannattaa vielä harkita. 

Loviisantien varteen on syytä suunnitella maantien aluevarauksen tarkkuudella kevyen liikenteen 

väylä ja yhdistää se nykyiseen Puustellinmetsään johtavaan yhteyteen. Maantiealue on määritelty 20 

m keskiviivasta. Samalla tulee suunnitella alueelle tarpeelliset pysäkkijärjestelyt sekä liittymäpaikat.  

Nelihaaraliittymä ei ole toivottava pohjoisemman KTY-korttelin kulkuyhteydeksi, vaan se tulee 

siirtää noin 50 m Loviisan suuntaan. Paloaseman liittymäpaikka voidaan sijoittaa 
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tiensuunnitteluohjeiden mukaan miniporrastettuna maantien vastapäisen Eteläniityntien 

yksityistieliittymän suhteen. Hannu Palmén ELYstä ja kaavoittaja keskustelevat yksityiskohdista 

vielä ennen kaavaehdotuksen julkistamista. 

Liikenteen osalta selostusosaa on täydennettävä, otetaan huomioon alueen yleisen liikenteen lisäksi 

alueen työpaikkojen ja asiointiliikenteen tuottamat liikennemäärät. Joukkoliikennereitit ja kevyen 

liikenteen yhteydet on huomioitava myös.  

Juha Lumme toi esille, että MY-kaavamääräystä on täydennettävä. Alueen luontoarvoja ei saa 

heikentää, luontoarvot on säästettävä.    
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KAAVANLAATIJAN VASTINEET 15.10.2021 

LAPINJÄRVI

Ristisillan asemakaavan muutos ja laajennus  

TIIVISTELMÄT LUONNOSVAIHEEN KUULEMISESSA SAADUISTA LAUSUNNOISTA JA 
HUOMAUTUKSISTA SEKÄ KAAVANLAATIJAN VASTINEET NIIHIN 

Kaavaluonnos on pidetty nähtävillä 15.7. – 16.8.2021. 

LAUSUNNOT: 

1. Porvoon kaupungin ympäristöterveydenhuolto 16.7.2021

Ympäristöterveydenhuollolla ei ole huomautettavaa kaavaluonnoksesta. 

2. Porvoon museo 13.8.2021

Aikaisemmassa lausunnossa todetaan koko kunnan alueella ajantasaisen arkeologisen inventoinnin 
vakava puute ja näin ollen myös kaava-alueella on arkeologinen inventointitarve, jota ilman kaavan 
vaikutuksia muinaisjäännöksiin tai muuhun arkeologiseen kulttuuriperintöön ei voida arvioida MRL 
9 §:n mukaisesti. Arkeologinen inventointi tulee toteuttaa aikaisemman lausunnon ohjeistuksen 
mukaisesti. Vasta tämän jälkeen Porvoon museo voi ottaa kantaa kaavan vaikutuksiin omalla 
toimialallaan. 

Vastine: Valitettavasti kyseinen lausunto ei tullut huomioitua jo työn alkuvaiheessa tietokatkoksen 
vuoksi. Alueelle on nyt laadittu arkeologinen selvitys Mikroliitti Oy:n toimesta, ei havaintoja 
muinaismuistoista tms. kaavassa huomioitavista seikoista (ks. raportti selostusosan liitteenä 3). 

Lausunnossamme lausuimme rakennetun kulttuuriympäristön ja maiseman kannalta, että 
rakentamista tulee välttää avoimilla peltoaukeilla ja maisemaa suojaavien puustoalueiden tarve tulee 
selvittää kaavoituksen yhteydessä. Lausuntoamme ei ole huomioitu osallistumis- ja 
arviointiohjelman yhteydessä, kuten yllä käy ilmi. Kaavaluonnoksessa on kuitenkin otettu 
huomioon samoja asioita mitä museo esitti lausunnossaan. Koko Helsingintien reuna-alue on 
osoitettu kaavassa suojaviheralueeksi. Lausuntoa varten on selvitetty alueen luonto- ja maisema-
arvot ja selvityksen perusteella avoimelle niittyalueelle ei osoiteta rakentamista ja uudemmalle 
peltoalueelle osoitetaan vain matalaa yksikerroksista rakentamista. Tienvarren rakentamiseen on 
lisäksi annettu yleisissä määräyksissä ohjeistusta julkisivujen osalta. Porvoon museo katsoo, että 
rakennetun kulttuuriympäristön ja maiseman kannalta kaavaratkaisusta ei ole huomautettavaa. 

Vastine: Merkitään tiedoksi. 
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3. Uudenmaan ELY-keskus 13.8.2021 
 

Alueella olevan uoman mahdollista tulvimista ei ole käsitelty kaava-aineistossa. 
 
Vastine: Latvavesillä sijaitsevan pelto-ojan tulviminen on hyvin epätodennäköistä, mutta lisätään 
tekstiä yleisiin kaavamääräyksiin tältä osin ja otetaan huomioon rakennusalueiden rajauksissa. 
 
Asemakaavassa käytetty MY-rajaus on sinällään hyvä, mutta kaavamääräystä on syytä täydentää 
turvaamaan alueen luontoarvot. Se että todetaan vain alueella olevan erityisiä ympäristöarvoja ei 
käytännössä vielä turvaa niitä. 
 
Vastine: Lisätään tekstiä kaavamerkintään tältä osin. 
 
Paloasemaa varten varatulle ET-korttelialueelle on osoitettu luontoarvoja osoittava osa-aluerajaus 
(luo-1). Kaava-asiakirjoissa ei ole esitetty korttelialueen tarkempaa suunnitelmaa, joten ketoalueen 
säilymisen edellytyksiä on vaikea arvioida. Alueen rajauksia (ET/MY/KTY) on syytä vielä työstää, 
jotta luontoarvojen säilyminen voidaan turvata. Vaihtoehtoisesti kaavan vaikutusten arvioinnissa 
tulee esittää paloaseman korttelialueen järjestelyt ja esittää kaavassa rakennusalan rajat, jotta 
voidaan varmistaa ketoalueen säilyminen. 
 
Vastine: Lisätään tekstiä selostusosaan tältä osin. Samanaikaisesti kaavahankkeen kanssa on 
vireillä suunnittelutarveratkaisu kyseiselle alueelle, jossa käydään tarkemmin läpi alueen sisäisiä 
järjestelyjä. Luontoarvot on turvattu kaavassa asianmukaisella luo-1 merkinnällä, vaikka kesällä 
2021 tarkennetussa luontoselvityksessä on todettu kyseessä olevan selkeästi taantuva vain 
paikallisia arvoja omaava kohde. 
 
Ristisillan alueen maankäytön kehittämistä ja nykyistä liikenneverkkoa on tarkasteltu Lapinjärven 
yritysalueiden maankäyttöselvityksessä vuonna 2018. Selvityksen liikenneverkko tulee päivittää 
asemakaavaluonnoksen toimintojen vaatimuksen mukaisiksi ja laatia liikenneselvitys, jossa on 
otettu huomioon alueen yleisen liikenteen lisäksi alueen työpaikkojen ja asiointiliikenteen tuottamat 
liikennemäärät. 
 
Vastine: Lisätään tekstiä selostusosaan tältä osin. 
 
Ristisillan suunnittelualueella sijaitsee nykyisiä joukkoliikennereittejä ja alueelle johtaa 
kevytliikenneyhteyksiä kirkonkylän taajamasta. Maantien 176 varressa sijaitsee jalankulku- ja 
polkupyörätie Puustellinmetsän ja Kirkonkylän keskustan väliselle kevyelle liikenteelle. 
Ristisillan alueen uusi suunniteltu maakäyttö maantien 176 ympäristössä poikkeaa niin paljon 
yleiskaavasta työpaikkojen ja palveluiden osalta, että maantien varteen on tarpeellista suunnitella 
aluevarauksen tarkkuudelle yhtenäinen jkp-tie ja yhdistää se nykyiseen Puustellinmetsään johtavaan 
yhteyteen. Samalla tulee suunnitella alueelle tarpeelliset pysäkkijärjestelyt sekä liittymäpaikat 
maantiellä 176. Asemakaavaan tulee liittää maantien 176 tiealue ja osoittaa se asemakaava-
merkinnällä LT. Maantiealueen rajauksesta tulee järjestää erillinen neuvottelu. 
 
Liittymäpaikat Loviisantiellä maantiellä 176 tulee alustavasti suunnitella tiensuunnitteluohjeiden 
mukaisesti ja osoittaa ne nuolimerkinnöillä. Nelihaaraliittymä ei ole toivottava pohjoisemman 
KTY-korttelin kulkuyhteydeksi, vaan se tulee siirtää noin 50 metriä Loviisan suuntaan. 



Pelastusaseman liittymäpaikka voidaan sijoittaa tiensuunnitteluohjeiden mukaan miniporrastettuna 
maantien vastapäisen Eteläniityntien yksityistieliittymän suhteen. Asemakaavassa nuolimerkin-
nöillä osoitetut uudet liittymät voidaan toteuttaa työluvilla ilman erikseen hyväksyttäviä 
tiesuunnitelmia tai liittymälupia. 
 
Vastine: Lisätään kaavamerkintöjä ja maantien aluerajaus lausunnon mukaisesti. Lisäksi aiheesta 
pidettiin erillinen työneuvottelu 21.9.2021, muistio selostusosan liitteenä. 
 
Asemakaavaluonnoksessa on esitetty yleiskaavasta poiketen TY, KTY ja KTY-1 korttelialueille 
mahdollisuus rakentaa 30% toteutuneesta kerrosalasta toimintaan liittyviä liike- ja myymälätiloja 
(kaavaluonnoksessa esitettyjen tehokkuuslukujen pohjalta yhteensä n. 15 014 k-m2). 
Kaavaratkaisulle ei ole esitetty selvityspohjaa tai vaikutusten arviointia. Yleiskaavan T-alue 
(teollisuus- ja varastoalue) ei mahdollista liiketiloja. 
 
Vastine: Lisätään tekstiä selostusosaan tältä osin ja lasketaan hieman prosenttiosuutta. 
 
Uudenmaan ELY-keskus nosti aiemmassa lausunnossaan esille ohjaavan yleiskaavan roolin sekä 
maankäyttö- ja rakennuslain antaman mahdollisuuden poiketa yleiskaavaratkaisusta, mikäli 
yleiskaavaratkaisun voidaan katsoa ilmeisen vanhentuneeksi. Asemakaavan tulee täyttää 
maankäyttö- ja rakennuslain 54 § määritellyt asemakaavan sisältövaatimukset. Yleiskaava-
ratkaisusta poikkeamisen tulee perustua riittäviin perusteluihin ja asemakaavaratkaisun riittäviin 
selvityksiin ja vaikutusten arviointiin. 
 
Kaavaselostuksessa on kuvailtu poikkeamisen syitä, joista pyrkimys keskittää asutusta 
kirkonkylälle pois melualueelta vaikuttaa perustellulta. Poikkeaminen kuitenkin edellyttää, että 
kaavaratkaisun tueksi esitetään selvitykset ja vaikutusten arvioinnit. Laajan työpaikka-alueen 
vaikutusta kunnan palvelurakenteeseen tai suhdetta maakuntakaavaan ei ole arvioitu. Yleiskaavasta 
poikkeamisen yhteydessä maakuntakaavan rooli korostuu asemakaavan laatimisessa. 
 
Vastine: Lisätään tekstiä selostusosaan tältä osin. 
 
4. Kymen jätelautakunta 13.8.2021 
 
Kymen jätelautakunta toteaa, että kaavamuutos koskee Kymenlaakson Jäte Oy:n Korsmalmin 
jäteasemaa. Jäteaseman toiminnalle on kaavassa varattava riittävä alue, jotta jätehuoltopalvelut 
säilyvät ja niitä voidaan kehittää edelleen lainsäädännön ja muiden määräysten tai tarpeiden 
muuttuessa. 
 
Kymenlaakson Jäte Oy toteaa, että esitetty kaavamuutos ei vaikuta jäteaseman toimintaan tai 
toisaalta jäteaseman toiminta ei vaikuta kaavoitetulle alueelle suunniteltuun toimintaan. 
Näkemyksen mukaan alue vastaa myös yhtiön tuleviin tarpeisiin. 
 
Vastine: Merkitään tiedoksi. 
 
5. Itä-Uudenmaan pelastuslaitos 16.8.2021 
 
Pelastusviranomainen toteaa lausuntonaan mm. seuraavaa: 



Alueen infran rakentamisessa tulee huomioida pelastustoiminnan edellytykset. Osoitteisto tulee olla 
selkeä ja loogisesti etenevä. Kulkuväylät tulee olla suunniteltu siten, että raskas kalusto pystyy niitä 
hyödyntämään vaikeuksitta + näkemäalueet. Alueen toiminta ei saa sisältää kemikaalien 
varastointia ja -käsittelyä muuta kuin mitä SMa:ssa kemikaalien vähäisestä käsittelystä ja 
varastoinnista on määritelty Tukes:in ohjeiden lisäksi. 
 
Uuden paloaseman sijoittelussa on huomioitava riittävä veden saanti, kaksi liittymää joista toisesta 
lähdetään ainoastaan hälytystehtäville. Rakennus tulee voida kiertää raskaalla ajoneuvolla ja 
paloasema-alue on varustettava kiinteällä aidalla. 
 
Vastine: Täsmennetään kaavamerkintöjä lausunnon mukaisesti. Muilta osin vaatimukset otetaan 
huomioon tarkemmassa suunnittelussa (suunnittelutarveharkinta). 
 
6. Uudenmaan liitto 16.8.2021 

 
Uudenmaan liitto ei anna lausuntoa Lapinjärven Ristisillan asemakaavan muutoksesta ja 
laajennuksesta. 
 

 
 
HUOMAUTUKSET 
 
1. 15.8.2021 

 
Huomauttaja tuo esille ristiriidat Ristisillantien tonttien numeroinnissa (nykyinen asemakaava / 
kunnan markkinointiesite).  
 
Vastine: Kyseiseltä alueelta on tosiaan kesän 2021 aikana vuokrattu tai myyty kolme tonttia, jotka 
nyt otetaan huomioon kaavakartalla, kaavaluonnoksesta poikkeavat rajaukset. Vielä rakentamat-
toman kadun linjaustakin korjataan äskettäin toteutuneiden vuokrasopimusten takia. 
 
Kunnassa on huomattu eroavaisuudet ja ne pyritään korjaamaan markkinointimateriaaliin. 
Eroavaisuuksilla ei ole merkitystä kaavoituksen kannalta (täsmennys tehty teknisen lautakunnan 
päätöksen 27.10.2021 §68 mukaisesti). 
 
2. 16.8.2021 

 
Huomauttaja on huolissaan tällä hetkellä lähinnä kaavaluonnoksessa Teollisuus- ja 
varastorakennusten korttelialueen (T) yhteydessä lisämaininnasta "Alueelle ei saa sijoittaa 
biomassaterminaalia tms. toimintaa". Huomauttajan mielestä lause on monella tapaa ongelmallinen, 
ja esityksenä on että se jätettäisiin pois koko kaavasta. Ensinnäkin miksi on rajattu pois juuri 
biomassaterminaalit? 
 
Vastine: Kunnan tekninen lautakunta on kaavaluonnoksen käsittelyn yhteydessä halunnut rajata 
kaavamääräyksessä ulkopuolelle nimenomaan biomassaterminaalit, joita alueelle esitettiin 
erillisessä selvityksessä yhtenä vaihtoehtona. Käsittääkseni taustalla on pelko häiritsevästä 



pölystä/melusta tai muusta mahdollisesta häiriöstä, jota biomassaterminaali voi aiheuttaa. 
Sanamuotoa voi vielä täsmentää kaavaprosessin aikana tarpeen mukaan. 
 
3. 16.8.2021 

 
Huomautuksessa vastustetaan kaavaratkaisua hyvin laajasti mm. osallistamisen puutteisiin, 
asuinalueiden, luonnonympäristön ja ulkoilureittien häiriintymiseen, lisääntyvään meluun, 
kalliomaisemaan ja virkistysmetsiin vedoten. Varsinkin itäosan KTY-alueiden poistamista 
korostetaan ja todetaan, että kyseinen alue voisi soveltua asuntorakentamiseen kuten yleiskaava 
ehdotti. 
 
Vastine: Osallistamisesta todettakoon ensin, että kaavaprosessi on edennyt täysin lain säädösten 
mukaan. Työn alkuvaiheessa keskustelua alueen kehittämisestä heräteltiin jo paljon laajemmin kuin 
lain säädökset edes vaativat. Alueen yrittäjiltä tai lähialueen asukkailta ei ole tullut yhtään 
kaavaratkaisua vastustavaa kommenttia kaavoittajan tietoon, päin vastoin. Myöskin viranomais-
lausunnot ovat olleet hyvin maltillisia, kuten edellä on todettu. Viranomaisten ja kunnan esittämissä 
tavoitteissa tai kaavaratkaisussa ei ole jäljellä ristiriitoja, kunhan lausunnoissa esitetyt 
täsmennykset on tehty kaavakartalle ja selostusosaan (=kaavaehdotus). 
 
Huomautuksen mukaan kirkonkylän asuntoalueet ympäröivät tiiviisti suunnittelualuetta. 
 
Vastine: Tämä on liioittelua. Taajaman asuinalueista vain pienehkö Puustellin asuinalue on nyt 
suunniteltavan alueen kanssa Helsingintien eteläpuolella ja sitäkin ”suojaa” noin 200 metriä leveä 
metsäalue Loviisantien kaakkoispuolella. Helsingintien meluvaikutus saattaa olla kirkonkylän 
taajama-alueelle paikoitellen häiritsevää, mutta on erittäin epätodennäköistä että nyt suunnitellulta 
alueelta olisi melun osalta lisäävää haittavaikutusta taajaman asuinalueille. Varsinkin, kun alueen 
itäosassa varsinkin on korostetusti esillä korttelialueet, joille ei saa sijoittaa laitosta, joka aiheuttaa 
ympäristöä häiritsevää melua, tärinää, ilman pilaantumista tai muuta häiriötä (KTY, KTY-1, TY). 
Samoin itäosan laajat säilytettävät MU- ja MY-aluevaraukset säilyttävät pääosin alueen virkistys- 
ja ympäristöarvot.  
 
Huomautuksen mukaan tarvitsemme kotiemme lähistölle helposti tavoitettavia yhtenäisiä 
lähivirkistysmetsiä, luontokohteita ja vaihtelevia polkureitistöjä. 
 
Vastine: Tämä on totta. Kaavaratkaisussa on pääosin säilytetty itäosan laajat ulkoilumetsät (MU) 
ja luontoarvot (MY), kuten yleiskaavassakin on osoitettu. Myös kaikki muut luonnon arvokohteet on 
huomioitu asianmukaisilla merkinnöillä luontoselvityksen mukaisesti (luo-1 ja luo-2). Omalla 
merkinnöillään (ge) on huomioitu alueen paikallisesti arvokkaat geologiset muodostumat, joilla on 
geologisia/ maisemallisia arvoja. Alueen luonnonarvoja vaarantavat toimenpiteet ovat kiellettyjä.  
 
Kesällä valmistunut ulkoilureitti on osoitettu kaava-alueen luoteisosassa kaavakartalle ja jatkossa 
sitä voidaan myös täydentää kohti itää nykyisiä polkureittejä hyödyntäen (kevyen liikenteen polut 
kaavakartalla). Kyseistä ulkoilureittiä lukuun ottamatta alueen länsiosaan ei juurikaan kohdistu 
virkistyskäyttöä, nykyisin tavanomaista metsätalousmaata. 
 
Huomautus ei anna perusteita muuttaa kaavaratkaisua. 



Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta 407 Lapinjärvi Täyttämispvm 19.11.2021
Kaavan nimi Ristisillan asemakaavan muutos ja laajennus
Hyväksymispvm Ehdotuspvm 15.10.2021
Hyväksyjä Vireilletulosta ilm. pvm 08.12.2020
Hyväksymispykälä Kunnan kaavatunnus
Generoitu kaavatunnus
Kaava-alueen pinta-ala [ha] 76,0725 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] 64,8718
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]  Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]11,2007

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]
Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset    Ei-omarantaiset 
Lomarakennuspaikat [lkm]Omarantaiset  Ei-omarantaiset

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-]

Yhteensä 76,0725 100,0 116291 0,15 64,8718 77409
A yhteensä
P yhteensä
Y yhteensä
C yhteensä
K yhteensä 8,4380 11,1 28078 0,33 8,4380 28078
T yhteensä 24,5242 32,2 88213 0,36 14,8038 49331
V yhteensä
R yhteensä
L yhteensä 6,9898 9,2 6,0907
E yhteensä 6,0819 8,0 5,5007
S yhteensä
M yhteensä 30,0386 39,5 30,0386
W yhteensä

Maanalaiset
tilat

Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Pinta-alan muut. [ha +/-]Kerrosalan muut. [k-m² +/-]

Yhteensä

Rakennussuojelu
Suojellut rakennuksetSuojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-]
Yhteensä

Kv 20.04.2022 § 7 Liite 8



Alamerkinnät

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-]

Yhteensä 76,0725 100,0 116291 0,15 64,8718 77409
A yhteensä       
P yhteensä       
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä 8,4380 11,1 28078 0,33 8,4380 28078
KTY 2,7641 32,8 11056 0,40 2,7641 11056
KTY-1 5,6739 67,2 17022 0,30 5,6739 17022
T yhteensä 24,5242 32,2 88213 0,36 14,8038 49331
T 14,0127 57,1 46167 0,33 14,0127 46167
TY 5,4926 22,4 21970 0,40 -4,2278 -16912
T/res 5,0189 20,5 20076 0,40 5,0189 20076
V yhteensä       
R yhteensä       
L yhteensä 6,9898 9,2   6,0907  
Kadut 2,2275 31,9   1,3284  
Kev.liik.kadut 0,0648 0,9   0,0648  
LT 4,6975 67,2   4,6975  
E yhteensä 6,0819 8,0   5,5007  
ET 0,5589 9,2   0,4685  
EJ 2,5504 41,9   2,5504  
EV 2,9726 48,9   2,4818  
S yhteensä       
M yhteensä 30,0386 39,5   30,0386  
M 20,2032 67,3   20,2032  
MU 6,0027 20,0   6,0027  
MY 3,8327 12,8   3,8327  
W yhteensä       



Kaavaselostukseen LIITE 7

KAAVANLAATIJAN VASTINEET 23.2.2022 

LAPINJÄRVI

Ristisillan asemakaavan muutos ja laajennus  

TIIVISTELMÄT EHDOTUSVAIHEEN KUULEMISESSA SAADUISTA LAUSUNNOISTA JA 
MUISTUTUKSISTA SEKÄ KAAVANLAATIJAN VASTINEET NIIHIN 

Kaavaehdotus pidettiin MRA 27§:n mukaisesti nähtävillä 1.12.-31.12.2021. Viranomaislausunnot 
pyydettiin 10.1.2022 mennessä. Lausuntojen ja muistutusten koko sisältö löytyy alkuperäisistä 
asiakirjoista. 

LAUSUNNOT: 

1. Porvoon museo 17.12.2021

Kaava-alue on pääosin rakentamatonta metsä- ja peltoaluetta, jolla sijaitsee ennestään muutamia 
teollisuusrakennuksia. Maisemallisesti kaavassa on otettu huomioon sijainti teiden läheisyydessä 
jättämällä maisemapuustoalue valtatie 6:n varteen ja määräyksellä julkisivujen edustavuuteen. 
Porvoon museolla ei ole huomautettavaa asemakaavasta rakennetun kulttuuriympäristön kannalta.  

Porvoon museo edellytti aikaisemmassa lausunnossaan arkeologista inventointia kaava-alueella. 
Tämä toteutettiin syyskuussa 2021. Tutkimusraportti tulisi toimittaa alueellisen vastuumuseon 
arkeologin arvioitavaksi ennen kuin se liitetään kaava-aineistoon. Inventoinnissa ei löydetty 
arkeologisen kulttuuriperinnön kohteita, jotka tulisi suojella ja huomioida kaavassa. Museo toteaa, 
että tehty inventointi on riittävä selvitys kaavoituksen tarpeisiin.  

Porvoon museolla – Itä-Uudenmaan alueellisella vastuumuseolla ei ole huomautettavaa 
kaavaehdotuksesta kulttuuriympäristön kannalta. 

Vastine: Merkitään tiedoksi. 

2. Itä-Uudenmaan pelastuslaitos 21.12.2021

Pelastusviranomainen on ottanut aiemmin kantaa alueen asemakaavaluonnokseen ja suunnittelu-
tarveratkaisusta suunnitellun paloaseman osalta. Annettujen lausuntojen sisällöt ovat edelleen 
relevantteja. Pelastusviranomaisella ei ole huomautettavaa asemakaavaehdotuksesta. 

Vastine: Merkitään tiedoksi. Todettakoon, että tiivis yhteistyö kunnan ja pelastusviranomaisen 
kanssa jatkuu paloaseman osalta parhaillaan tarkemmassa suunnittelussa (suunnittelutarve-
harkinta, rakennuslupamenettely). 
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3. Uudenmaan liitto 23.12.2021 
 

Uudenmaan liitto ei anna lausuntoa Lapinjärven Ristisillan asemakaavan muutoksesta ja 
laajennuksesta (kaavaehdotus). 
 
Vastine: Merkitään tiedoksi. 
 

4. Uudenmaan ELY-keskus 10.1.2022 
 
Entinen kaatopaikka ja sen vaikutukset suunnitteluratkaisuun pitää tuoda paremmin esille kaava-
aineistossa. Entinen kaatopaikka sijaitsee EJ-alueella kaava-alueen länsiosassa. Selostuksessa EJ-
alueesta on seuraavasti (sivu 19): ”Suunnittelualueen länsilaidan pienjäteasema on osoitettu 
merkinnällä EJ eli jätteenkäsittelyalue.” Pienjäteasema sijaitsee kaatopaikan reuna-alueella EJ-
merkityn alueen länsiosassa ja suurin osa EJ-alueesta on vanhaa kaatopaikkaa. Tältä osin EJ-alueen 
kuvaus kaavaselostuksessa on puutteellinen. 
 
Vastine: Merkitään tiedoksi ja täydennetään selostusosaa tältä osin. 
 
Asemakaavaan on lisätty maantien 176 tiealue asemakaavamerkinnällä LT liittymäpaikkoineen ja 
lisäksi tonttien puolelle on osoitettu maantien 176 suoja-alue. Pelastuslaitoksen liittymien käyttö-
tarkoitukset määritellään erillisessä meneillään olevassa liittymien rakentamista koskevassa 
lupamenettelyssä. 
 
Alueen kehittämisen edellyttämät pysäkki- ja kevytliikennejärjestelyt tulee suunnitella ja toteuttaa 
alueen uuden ja tehostuvan maankäytön toteuttamisen yhteydessä. Tärkein liikennejärjestelyjen 
kehittämiskohde on yhdistää KTY-alue kirkonkylän keskustaajamasta Puustellinmetsän alueelle 
johtavaan jkp-tiehen sekä tähän liittyvä maantien 176 ja Puustellintien risteysalueen pysäkki- ja 
suojatiejärjestelyt. 
 
Vastine: Merkitään tiedoksi.  
 
Uudenmaan ELY-keskus kiinnitti luonnosvaiheen lausunnossa huomiota maakuntakaavan rooliin 
asemakaavan poiketessa voimassa olevasta yleiskaavasta. Alueella on voimassa Uusimaakaava 
2050, jossa suunnittelualue on valkoista aluetta. Kaavaratkaisun liiketilojen mitoitusta on laskettu 
luonnosvaiheesta 5%. KTY, KTY-1 ja TY korttelialueille on mahdollistettu toimintaan liittyviä 
liike- ja myymälätiloja edelleen 25% kerrosalasta. Uudenmaan ELY-keskus katsoo, että voimassa 
oleva maakuntakaava ei ole ollut riittävästi ohjeena asemakaavaratkaisussa. 
 
Asemakaavaratkaisu ei täytä esitetyssä muodossa kaupan mitoituksen osalta asemakaavan sisältö-
vaatimuksia (MRL 54§). Uusimaakaava 2050 on tullut voimaan siten, että pääkaupunkiseudun 
ulkopuolella vähittäiskaupan seudullisuuden alaraja on 4 000 k-m2, ellei selvitysten perusteella 
muuta osoiteta. Merkitykseltään seudullisella vähittäiskaupan suuryksiköllä tarkoitetaan myös 
useasta myymälästä koostuvaa vähittäiskaupan aluetta, joka on vaikutuksiltaan verrattavissa 
merkitykseltään seudulliseen vähittäiskaupan suuryksikköön. 
 



Kaavaratkaisussa KTY, KTY-1 ja TY -korttelialueille on sijoitettu yhteensä noin 12 000 k-m2 
liiketilaa. Sallittu liiketilan määrä ylittää edelleen maakuntakaavan mahdollistaman. Aineistossa ei 
ole esitetty tarkempia perusteluja mitoitukselle. 
 
Uudenmaan ELY-keskus tuo esiin, että liiketilan kerrosalan tulee perustua paikalliseen ostovoi-
maan. Vertailun vuoksi Uudenmaan ELY-keskus viittaa maakuntakaavan kaupan selvitykseen, 
jonka mukaan erikoiskaupassa vähittäiskaupan suuryksikön kokoinen myymälä tarvitsee lähes 6 
000 asukasta toimiakseen paikallisena myymälänä. 10 000 k-m2 myymälä edellyttää lähes 15 000 
asukasta saavuttaakseen keskimääräisen myynnin. ELY-keskus katsoo, että asemakaavaa tulee 
liiketilojen mitoituksen osalta muuttaa maakuntakaavan mukaiseksi. Lisäksi kaavamääräystä 
on syytä tarkentaa muotoon: ”Pääkäyttötarkoitukseen liittyvää liikerakentamista sallitaan x % 
rakennettavasta kerrosalasta. Erillisiä liikerakennuksia ei sallita kuten ei myöskään päivittäistavara- 
eikä keskustahakuista erikoistavarakauppaa.” 
 
Vastine: Kaavamääräyksiä muutetaan lausunnon mukaiseksi ja liiketilojen mitoitusta lasketaan 
vielä (25% -> 10%). On erittäin epätodennäköistä, että kaikki kyseisille alueille sijoittuvat yrittäjät 
haluaisivat hyödyntää liiketilan rakentamisen mahdollisuutta. Osa tuskin tarvitsee liiketiloja 
lainkaan. Näin ollen edellä esitetty mitoituksen lasku riittää hyvin täyttämään lausunnossa esitetyt 
vaatimukset. Kyseisille alueille on myös hyvin luontevaa ohjata esimerkiksi valtatieltä ohikulkijoita, 
jolloin ei ole tarvetta turvautua pelkästään paikalliseen ostovoimaan. Maakuntakaavoituksesta 
vastaava maakuntaliitto ei ole nähnyt ristiriitaa kaavaratkaisussa. 
 
MUISTUTUKSET 
 
1. 30.12.2021 

 
Korttelien 127, 128 ja 129 T-merkintä tulisi muuttaa TY-merkinnäksi. T-merkintä sallii myös 
raskaamman teollisuuden ja ehdotuksen maininta ”alueelle ei saa sijoittaa biomassaterminaalia 
tms.” ei ole tarpeeksi tarkka kuvaus rajaamaan liian raskasta teollisuutta alueelta. Läheinen järvi, 
luonto, Mariebergin ja Puustellin asuntoalueet ja koko idyllinen kylä ovat liian lähellä raskaalle 
teollisuudelle. Tämän vuoksi koko asemakaavan harmaa alue tulisi varustaa TY-merkinnällä, kuten 
se voimassa olevassa asemakaavassa on merkitty. 
 
Vastine: Koko kaavatyön ajan kunnalla on tavoitteena ollut muodostaa alueelle vetovoimainen, 
monipuolinen ja liikenteellisesti hyvin saavutettava alue yrityselämää varten. Toki niillä 
reunaehdoilla rajattuna, mitä esimerkiksi luontoselvityksestä, arkeologisesta selvityksestä, 
aiemmista maankäyttöselvityksistä ja viranomaislausunnoista on saatavilla.  
 
Liian tarkasti rajatuilla käyttötarkoituksilla ei ole lähtökohtaisesti haluttu ”karkottaa” mahdollisia 
yrittäjiä alueelta. Etäisyydet asutukseen ja muistutuksessa mainittuihin ympäristökohteisiin kysei-
siltä alueilta ovat riittävät, eikä edellä mainituissa viranomaislausunnoissa ole kyseenalaistettu 
kaavaratkaisua tältä osin.  
 
Tekninen lautakunta (27.10.2021 § 68) päätti laajan keskustelun jälkeen, että kyseisellä alueella 
säilytetään kaavaehdotuksessa kaavamerkintä T.   
 



On erityisesti muistettava, että ns. raskaan teollisuuden toimintaa ohjataan kaavoituksen lisäksi 
mm. ympäristölupamenettelyssä. Ympäristönsuojelulaissa ja -asetuksessa sekä vesilaissa on 
määritelty ne tilanteet, joissa lupa on tarpeen. Ympäristöluvan tarvitsevia toimintoja on lueteltu 
ympäristönsuojelulain laitosluettelossa, mutta myös muut toiminnat voivat olla luvanvaraisia. 
Vesilaissa on lueteltu hankkeita, joihin lupa on aina haettava. Molempien lakien mukaan lupa 
saatetaan tarvita sellaiseenkin hankkeeseen, jota ei ole laissa tai asetuksessa erikseen mainittu, 
mutta jolla on haitallisia ympäristövaikutuksia tai esimerkiksi luvanvaraisia ainepäästöjä 
(YSL 27-33 §; VL 3 luku). 
 
Tontinmyynnin tai -vuokrauksen yhteydessäkin kunta voi edelleen tarkentaa luovutusehtoja, mikäli 
näkee sen tarpeelliseksi (kaikki uudet tontit on sijoitettu kunnan omistamalle maalle). 
 
Kunnan tekninen lautakunta on jo kaavaluonnoksen käsittelyn yhteydessä halunnut rajata 
kaavamääräyksessä ulkopuolelle nimenomaan biomassaterminaalit, joita alueelle esitettiin 
aiemmassa erillisessä selvityksessä yhtenä vaihtoehtona. Käsittääkseni taustalla on pelko 
häiritsevästä pölystä/melusta tai muusta mahdollisesta häiriöstä, jota biomassaterminaali voi 
aiheuttaa.  
 
Kaiken edellä mainitun lisäksi on huomionarvoista, että etäisyyttä muistuttajan asuinpaikalta T/res-
tai T-alueelle tulee 970 metriä (muistutuksessa esitetyn osoitteen perusteella). Kaavaratkaisua ei 
voida pitää muistuttajan kannalta häiritsevänä tai elinympäristöä heikentävänä. 
 
Kuntalaisille ko. kaavasta ei ole tiedotettu tarpeeksi ja nimen ”Ristisillan asemakaavan muutos ja 
laajennus” käyttäminen on hämännyt kuntalaisia luulemaan, että kyseessä on paljon pienemmän 
alueen kaavoitus.  
 
Vastine: Osallistamisesta todettakoon ensin, että kaavaprosessi on edennyt täysin lain säädösten 
mukaan. Työn alkuvaiheessa keskustelua alueen kehittämisestä heräteltiin jo kunnan tavanomaisten 
kuulutusten lisäksi paljon laajemmin kuin lain säädökset edes vaativat (mm. tiedotteet lähialueen 
maanomistajille ja yrittäjille, laaja lehtijuttu aiheesta / Loviisan sanomat 15.12.2020). MRA 30§:n 
mukaisesti lehtijutussa mm. todettiin kaavoituksen vireilletulo, alustavat tavoitteet ja laajuus, 
osallistumis- ja arviointisuunnitelman esille laittaminen ja aineiston sijainti sekä hankkeen 
aikataulu. Palautetta myös toivottiin: ”…runsaasti, jotta kaikki tarpeellinen tulee huomioiduksi ja 
saadaan aikaan hyvä, kunnan elinvoimaisuutta tukeva kaava”. 
 
Alueen yrittäjiltä tai lähialueen asukkailta ei ole tullut yhtään kaavaratkaisua vastustavaa 
kommenttia kaavoittajan tietoon koko kaavaprosessin aikana, päin vastoin. Myöskin 
viranomaislausunnot ovat olleet hyvin maltillisia, kuten edellä on todettu. Viranomaisten ja kunnan 
esittämissä tavoitteissa tai kaavaratkaisussa ei ole jäljellä ristiriitoja, kunhan ELY-keskuksen 
lausunnossa esitetty pieni täsmennys liikerakentamisesta on tehty kaavakartalle ja merkintöihin (ks. 
edellä lausunnot, kohta 4). Laajempaan kuulemiseen ei näin ollen ole nähty tarvetta kaavaprosessin 
aikana, toki myös vallitseva epidemiatilanne on tuonut omat haasteensa yleisötilaisuuksien 
järjestämiseen. Työn alkuvaiheessa saadun palautteen perusteella kaavahanke ei kiinnostanut 
laajempaa osallisten joukkoa. 
 



Juridisesti kyseessä on asemakaavan muutos ja laajennus, joten vakiintuneiden suunnittelu-
periaatteiden mukaan kaava on näin nimettävä. Kaavatyön laajuus on koko työn ajan ilmennyt 
selkeästi kaava-asiakirjoista ja tiedotteista. 
 
2. 31.12.2021 
 
Asemakaavan vuorovaikutus ja osallistaminen ei ole edennyt lain säädösten mukaan, toisin kuin 
vastineessa huomautukseemme vastattiin. Esitimme luonnosvaiheessa toiveen tiedotus- ja 
osallistamistilaisuudesta kuntalaisille. Ehdotimme myös tutustumista alueeseen maastossa.  
Muutos on laajuudeltaan ja sisällöltään merkittävä. Kaava-alue kasvaa 10 hehtaarista 76 hehtaariin. 
Nykyinen asemakaava käsittää pelkästään yleiskaavan osoittaman yritysalueen. Muutosehdotus 
kasvattaisi yritystonttien alan kolminkertaiseksi, noin 33 hehtaariin.  
 
Vastine: Kohdassa 1. Kaavaluonnoksesta jätettiin vain yksi kriittinen kannanotto hankkeeseen. 
 
Ehdotus on ohjaavan yleiskaavan vastainen.  
 
Vastine: Selostusosan kohdassa 5.412 on vastattu laajasti tähän kysymykseen. Aiheesta on myös 
keskusteltu kaavoitusta ohjaavan viranomaisen eli ELY-keskuksen kanssa. 
 
Isolle osalle yritystonteista ehdotetaan T-merkintää aikaisemman TY-merkinnän sijasta. Perusteita 
ei ole selvitetty. TY-alueella ei sallita ympäristölle häiriötä aiheuttavaa toimintaa. Rajaus on 
erityisen tärkeä asuntoalueiden läheisessä kaavassa.  
 
Vastine: Kohdassa 1. 
 
Kaavaprosessi on jäänyt tyngäksi. Siinä on kaiken muun ohella menetetty osallistamisen kautta 
tuleva paikallistietous ja tuntemus sekä alueen rikkaat kehittämismahdollisuudet. Kehittämis-
mahdollisuudet ratsastus-, sienestys-, marjastus- ja lähiliikunta-alueena, polkureitistönä, 
Urheilijoiden liikuntamaastoihin linkittyvänä lähialueena, nautittavana ja monipuolisena järveen 
liittyvänä lähiluontona, luontomatkailukohteena ja oppimisympäristönä.  
 
Vastine: Kaavaratkaisussa on pääosin säilytetty alueen itäosan laajat ulkoilumetsät (MU) ja 
luontoarvot (MY), kuten yleiskaavassakin on osoitettu. Myös kaikki muut luonnon arvokohteet on 
huomioitu asianmukaisilla merkinnöillä luontoselvityksen mukaisesti (luo-1 ja luo-2). Omalla 
merkinnöillään (ge) on huomioitu alueen paikallisesti arvokkaat geologiset muodostumat, joilla on 
geologisia/ maisemallisia arvoja. Alueen luonnonarvoja vaarantavat toimenpiteet ovat kiellettyjä. 
Kaava-alueelle jää laajoja MU-, MY- ja M-alueita, joilla muistutuksessa esitetyt aktiviteetit ovat 
edelleen mahdollisia. Ihannetilanteessa niitä hyödynnettäisiin jatkossa nykyistä aktiivisemminkin 
esimerkiksi KTY- ja KTY-1- alueille sijoittuvien yrittäjien kanssa yhteistyössä. Varsinkin näiden 
KTY- ja KTY-1 alueiden merkitys liikenteellisesti erittäin keskeisellä paikalla on koko Kirkonkylän 
alueen elinvoimaisuudelle merkittävä.  
 
Ristisillan asemakaava on keskeneräinen. Asemakaavaehdotuksesta puuttuvat monet välttämättömät 
selvitykset ja vaikutusten arvioinnit. Selvitysten on annettava riittävät tiedot, jotta voidaan arvioida 
suunnitelman toteuttamisen merkittävät välittömät ja välilliset vaikutukset. Selvitysten puuttuessa 
tarkastelu jää pinnalliseksi ja sattumanvaraiseksi.  
 



Ympäristövaikutusten, ilmastovaikutusten ja luontovaikutusten selvittämistarve Maankäyttö- ja 
rakennuslain 9 §:n 2 momentin mukaan kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä 
suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien 
yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko 
siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia. Ympäristövaikutuksia 
ei ole Ristisillan asemakaavassa selvitetty.  
 
Ilmastovaikutuksia ei ole selvitetty. Tarkastelussa pitäisi huomioida alueen rakentamisen ja tulevan 
toiminnan sekä suorat että epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt ja myös vaikutukset hiilinieluihin. 
Suunniteltu yritysalueen laajennus käsittää kymmeniä hehtaareja kasvuisaa talousmetsää. Myös 
tulvien, myrskyjen ja hellejaksojen lisääntymisen aiheuttamat riskit olisi selvitettävä.  
 
Luontoselvitys on laadittu ja arvokkaat luontokohteet rajattu, mutta vaikutuksia kasvi- ja 
eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin ei ole selvitetty. Asemakaavan 
muutoksen luontovaikutuksia kuten luontoarvojen heikennystä, kompensaatiotarvetta ja mahdollisia 
kompensaatiotoimenpiteitä ei ole tarkasteltu.  
 
Vastine: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on kaavoitusta ohjaavana viranomaisena 
valvottava, että kaavoituksessa, rakentamisessa ja muussa alueiden käytössä otetaan huomioon 
vaikutuksiltaan valtakunnalliset ja merkittävät maakunnalliset asiat. Kaavatyön aikana on pidetty 
useita virallisia ja epävirallisia työneuvotteluita ELY-keskuksen kanssa. Kaikki vaaditut selvitykset 
on tehty, eikä kaavaehdotuksesta annetussa lausunnossa ole lisävaatimuksia selvitysten tai 
vaikutusten arvioinnin suhteen. Tästä huolimatta vaikutusten arviointia täsmennetään vielä 
selostusosaan tältä osin. 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n 2 momentin mukaan asemakaava on laadittava siten, että 
luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle, palvelujen 
alueelliselle saatavuudelle ja liikenteen järjestämiselle. Terveellisen, turvallisen ja viihtyisän 
elinympäristön edellytysten toteutumista ei Ristisillan asemakaavaehdotuksessa ole tarkasteltu. 
Aineistossa vastineineen viitataan edelleen virheelliseen tietoon Kirkonkylän asutuksen etäisestä 
sijainnista suunniteltuihin yritysalueisiin nähden.  
 
Maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n 3 momentin mukaan asemakaavalla ei saa aiheuttaa kenenkään 
elinympäristön laadun sellaista merkityksellistä heikkenemistä, joka ei ole perusteltua asemakaavan 
tarkoitus huomioon ottaen. Elinympäristön laadun mahdollista heikkenemistä ei ole sisällytetty 
Ristisillan kaavatarkasteluun.  
 
Vastine: Taajaman asuinalueista vain pienehkö Puustellin asuinalue on nyt suunniteltavan alueen 
kanssa Helsingintien eteläpuolella ja sitäkin ”suojaa” noin 200 metriä leveä metsäalue 
Loviisantien kaakkoispuolella. Helsingintien meluvaikutus saattaa olla kirkonkylän taajama-
alueelle paikoitellen häiritsevää, mutta on erittäin epätodennäköistä että nyt suunnitellulta alueelta 
olisi melun osalta lisäävää haittavaikutusta taajaman asuinalueille. Varsinkin, kun alueen itäosassa 
on korostetusti esillä korttelialueet, joille ei saa sijoittaa laitosta, joka aiheuttaa ympäristöä 
häiritsevää melua, tärinää, ilman pilaantumista tai muuta häiriötä (KTY, KTY-1, TY). Samoin 
itäosan laajat säilytettävät MU- ja MY-aluevaraukset säilyttävät pääosin alueen virkistys- ja 
ympäristöarvot. Myös yleiskaavassa kyseinen alue on osoitettu rakentamiseen, vaikkakin 
asuinrakentamiseen: 
 



 Yleiskaavan rakentamisalueet likimäärin punaisella 
 
Kesällä valmistunut ulkoilureitti on osoitettu kaava-alueen luoteisosassa kaavakartalle ja jatkossa 
sitä voidaan myös täydentää kohti itää nykyisiä polkureittejä hyödyntäen (kevyen liikenteen polut 
kaavakartalla). Kyseistä ulkoilureittiä lukuun ottamatta alueen länsiosaan ei juurikaan kohdistu 
virkistyskäyttöä, nykyisin tavanomaista metsätalousmaata. 
 
Kaiken edellä mainitun lisäksi on huomionarvoista, että etäisyyttä muistuttajan asuinpaikalta 
uusille T-alueille tulee 1070 metriä (muistutuksessa esitetyn osoitteen perusteella). Väliin jää lisäksi 
erittäin vilkasliikenteinen Helsingintie (Valtatie 6). Kaavaratkaisua ei voida pitää muistuttajan 
kannalta häiritsevänä tai elinympäristöä heikentävänä. 
 
3. 31.12.2021 
 
Kaavan nimi on harhaan johtava, koska alkuperäinen Ristisillantien kaava on vain noin 1/7 
laajennetusta kokonaisuudesta.  
 
Vastine: Juridisesti kyseessä on asemakaavan muutos ja laajennus, joten vakiintuneiden suunnittelu-
periaatteiden mukaan kaava on näin nimettävä. Kaavatyön laajuus ilmenee selkeästi kaava-
asiakirjoista ja tiedotteista. 
 
Asuntotonteille ei nähdä kaavassa tarvetta toisin kuin yleiskaavassa. Mikä on vaikutus 
paikkakunnan elinvoimaan? 
 
Vastine: Selostusosan kohdassa 5.412 on vastattu laajasti tähän kysymykseen. Paikkakunnan 
elinvoimaa pyritään tällä kaavaratkaisulla tukemaan ensisijaisesti yritysten kautta. 
 
Kaavoittajan osallistamis- ja arviointisuunnitelmassa mainittu tiedotustilaisuus luonnoksesta on 
pitämättä. Kunta ei ole pyynnöstä huolimatta järjestänyt osallistamistilaisuutta, jossa kysymyksiin 
olisi saatu vastauksia. Kaikkiin asukkaiden huomautuksiin (Kalliola ja Jäälinoja 16.8.2021) ei ole 
saatu asiallista vastinetta. 
 



Vastine: Kohdassa 1. Yleisesti ottaen kaavaprosesseissa ei voida automaattisesti olettaa, että jätetyt 
mielipiteet johtaisivat aina muutoksiin itse kaavaratkaisussa. Vuorovaikutusmenettelyssä 
huomioidaan laajempi kokonaisuus ja hyvinkin erilaiset mielipiteet samastakin aiheesta. 
 
Ely-keskuksen edellyttämät ympäristövaikutukset melun ja maa-ainesten poistamisen ja 
kalliolouhinnan osalta ja liikennejärjestelyt teollisuusalueelle ovat selvittämättä. 
 
Vastine: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on tosiaan valvottava, että kaavoituksessa, 
rakentamisessa ja muussa alueiden käytössä otetaan huomioon vaikutuksiltaan valtakunnalliset ja 
merkittävät maakunnalliset asiat. Kaavatyön aikana on pidetty useita virallisia ja epävirallisia 
työneuvotteluita ELY-keskuksen kanssa. Kaikki vaaditut selvitykset on tehty, eikä kaavaehdotuksesta 
annetussa lausunnossa ole lisävaatimuksia selvitysten suhteen. Tästä huolimatta vaikutusten 
arviointia täsmennetään vielä selostusosaan tältä osin. 
 
Ristisillantien kaavan TY-merkintä esti biomassaterminaalin. Nyt kaavassa on lisäteksti ”ei 
biomassaterminaalia tms toimintaa”. Kuitenkin uudelle teollisuusalueelle suunnitellaan juuri 
sellaista toimintaa, kun puhutaan raskaasta teollisuudesta ja kaavassa on vain T-merkintä, joka sallii 
häiriötä aiheuttavan toiminnan. Kaavan laatijoilta odotetaan kaukokatseisuutta. Jos Lapinjärvi 
kuuluu 10 vuoden päästä suurempaan alueeseen ja muualla päätetään tämän kaavan voimassa 
ollessa sijoittaa raskaan teollisuuden alueelle vaikka jätteiden varastointia ja käsittelyteollisuutta, 
kaikkien lapinjärveläisten vastustus on turhaa, jos kaava sallii sen. 
 
Vastine: Kohdassa 1. Kaiken edellä mainitun lisäksi on huomionarvoista, että etäisyyttä 
muistuttajan asuinpaikalta uusille T-alueille tulee 630 metriä (muistutuksessa esitetyn osoitteen 
perusteella). Väliin jää lisäksi erittäin vilkasliikenteinen Helsingintie (Valtatie 6). Kaavaratkaisua 
ei voida pitää muistuttajan kannalta häiritsevänä tai elinympäristöä heikentävänä. 
 
 
Kaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen 10.2.2022 pidettiin vielä kaavahankkeesta 
keskustelutilaisuus kaikille halukkaille osallisille. Tilaisuus keräsi Kapellbyn koululle noin 20 
aiheesta kiinnostunutta. Kaavoittaja esitteli kuinka prosessi on edennyt ja miten kaavaehdotukseen 
on päädytty. Hankkeen puolesta ja vastaan esitettiin useita puheenvuoroja. Tiivistetysti voitaneen 
todeta, etteivät hankkeen vastustajat nähneet muuta vaihtoehtoa kuin poistaa kaikki 
kaavaehdotuksessa esitetyt uudet rakentamisalueet. 
 
Kunnan kaavahankkeelle asettamat tavoitteet huomioon ottaen tämä ei ole mahdollista.  
 
Osa kuntalaisista on pettynyt vaikutusmahdollisuuksiinsa. Kaikkien odotukset eivät aina voi 
toteutua, koska kaavoitus on useiden eri asioiden yhteen sovittamista. Kuntalaisten mielipiteet ovat 
tässäkin hankkeessa keskenään ristiriitaisia, jolloin kuntapäättäjät tekevät parhaaksi katsomansa 
kaavaratkaisun. Hallinto-oikeudet ovat päätöksissään tuoneet esille muun muassa seuraavia 
näkökohtia:  
 
• Vuorovaikutus ei tarkoita, että maanomistajan tai osallisen mielipide olisi ratkaiseva, vaan 
kaavan sisällöstä päättää lain säätämissä puitteissa kunta. Kunnan ratkaisuvaltaa rajoittavat 
maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyt kaavan sisältövaatimukset, yleiset harkintavaltaa 
rajoittavat perusteet sekä Suomen perustuslain yhdenvertaisuusperiaate. Yhdenvertaisuusperiaate 



edellyttää, ettei alueiden maanomistajia aseteta toisistaan poikkeavaan asemaan ellei siihen kaavan 
sisältöä koskevat säännökset huomioon ottaen ole maankäytöllisiä perusteita.  
 
• Vuorovaikutus ei ole puutteellista sillä perusteella, ettei osallisten esittämiä vaatimuksia tai 
mielipiteitä ole kaikilta osin toteutettu kaavassa taikka että esitetyt mielipiteet ja muistutukset eivät 
ole johtaneet kaavan muuttamiseen. 
 
• Päätös ei ole lainvastainen sen vuoksi, että kaikki muistutukset tai muut asiassa esitetyt mielipiteet 
eivät ole vaikuttaneet asemakaavan sisältöön muistutusten esittäjien haluamin tavoin. 
 
 
 
Näin ollen kaavaprosessissa voidaan seuraavaksi edetä asemakaavan muutoksen ja 
laajennuksen hyväksyntään. Muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa, on 
ilmoitettava kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen (MRL 65§). 
 
 
Kotkassa 23.2.2022 
 

 
DI Jarmo Mäkelä / KARTTAAKO OY 
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