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7§ RISTISILLAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 

(LIITE) 

 

Valmistelija: tekninen johtaja Kristiina Tikkala, kristii-

na.tikkala(at)lapinjarvi.fi, puh. 044 720 8652 Esittelijä: kunnanjohtaja Jark-

ko Sorvanto, jarkko.sorvanto(at)lapinjarvi.fi, puh 044 720 8655 

 

Tekn.ltk 02.07.2021 § 45 

 

Lapinjärven kunnanhallitus päätti kokouksessaan 11.5.2020 § 71 Ristisillan 

yritysalueen asemakaavoituksen käynnistämisestä. Kaavaa laatii teknisen 

lautakunnan päätöksen 6.7.2020 mukaan Karttaako Oy.  

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä alkuvuodesta 2021. 

Pykälän liitteenä ovat kaavaluonnos, kaavaluonnoksen selostus, osallistu-

mis- ja arviointisuunnitelma sekä luontoselvitys.  

 

EHDOTUS: Tekninen lautakunta päättää asettaa Ristisillan yritysalueen 

asemakaavan muutoksen ja laajennuksen luonnoksen yleisesti nähtäville 

Lapinjärven kunnan kotisivuille ajalle 15.7.-16.8.2021.  

   

  PÄÄTÖS:  Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan. 

  _____________ 

 

Valmistelija ja esittelijä: tekninen johtaja Kristiina Tikkala, kristii-

na.tikkala@lapinjarvi.fi, puh. 044 720 8652 

Karttaako Oy on toimittanut kuntaan 15.10.2021 päivätyn Ristisillan ase-

makaavan muutoksen ja laajennuksen kaavaehdotusaineiston. 

Tekninen lautakunta hyväksyi kaavaluonnoksen kokouksessaan 2.7.2021 § 

45. Kaavaluonnos pidettiin MRA 30 §:n mukaisesti nähtävänä 15.7. – 

16.8.2021 ja siitä pyydettiin lausunnot asianosaisilta viranomaisilta. Kaava-

luonnoksen nähtävillä olosta tiedotettiin kuulutuksella, joka julkaistiin kun-

nan verkkosivuilla ja ilmoitustaululla.  

Lausunnot saatiin seuraavilta viranomaisilta: Porvoon kaupungin ympäris-

töterveydenhuolto 16.7.2021, Porvoon museo 13.8.2021, Uudenmaan ELY-

keskus 13.8.2021, Kymen jätelautakunta 13.8.2021, Itä-Uudenmaan pelas-

tuslaitos 16.8.2021 ja Uudenmaan liitto 16.8.2021. Lisäksi huomautuksia 

saapui 3 kpl. 

Lausuntojen ja huomautusten referoinnit ja niihin annetut vastineet ovat 

kaavaselostuksen liitteenä 5. Viranomaisten lausuntojen ja osallisten huo-

mautusten perusteella on tarkennettu kaavaratkaisun teknisiä yksityiskohtia 

ja täydennetty kaavaselostusta. 
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Seuraavaksi nyt laadittu kaavaehdotus tulisi asettaa nähtäville ja siitä tulisi 

pyytää lausunnot tarvittavilta viranomaisilta sekä osallisia olisi tiedotettava 

kaavaehdotuksen nähtävilläolosta. 

EHDOTUS: Tekninen lautakunta päättää 

1. hyväksyä laaditut vastineet sekä 15.10.2021 päivätyt kaavaehdotusasia-

kirjat, 

2. hyväksyä, että kaavaan tehdään mahdollisesti vielä pieniä teknisiä tar-

kistuksia viranomaisten vaatimuksesta ennen nähtäville laittoa, 

3. asettaa kaavaehdotuksen julkisesti nähtäville MRA 27 §:n mukaisesti 

30 vrk:n ajaksi, sekä 

4. pyytää lausunnot tarvittavilta viranomaisilta ja järjestää osallisille tie-

dottamisen. 

  KÄSITTELY  

 

Kaavoittaja Jarmo Mäkelä Karttaako Oy:stä esitteli ennen pykälän käsitte-

lyä kaavan tilannetta ja siihen annettuja lausuntoja ja huomautuksia sekä 

niihin annettuja vastineita.  

 

Varajäsen Tomi Enqvist poistui esteellisenä (intressijäävi, paloasemaa 

vuokraavan yhtiön edustaja) pykälän esittelyn, käsittelyn ja päätöksenteon 

ajaksi.  

 

Tekninen lautakunta teki käsittelyn aikana seuraavat muutokset vastineisiin:  

- Huomautus 15.8. koskien kunnan markkinointimateriaalin ja kaavan tont-

tinumeroinnin eroavaisuuksia  

> tarkennetaan vastinetta siten, että todetaan kunnassa huomatun eroavai-

suudet ja ne pyritään korjaamaan markkinointimateriaaliin. Eroavaisuuksil-

la ei ole merkitystä kaavoituksen kannalta.  

- Tarkennettiin kaavoitusprosessin kulkua siten, että kaava-asia on ollut 

esillä valtuuston kokouksessa, ei valtuustoseminaarissa.  

 

Käsittelyn aikana jäsen Erica Wallén ehdotti muutosta kaavaehdotukseen 

siten, että T-alueiksi merkityt alueet muutetaan TY-alueiksi. Jäsen Juhani 

Ebeling kannatti ehdotusta. Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty pohja-

ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotusta, tulee äänestää. Äänestysjär-

jestykseksi puheenjohtaja totesi, että ne, ketkä ovat pohjaehdotuksen kan-

nalta äänestävät KYLLÄ ja ne ketkä ovat vastaehdotuksen kannalla äänes-

tävät EI. Äänestys suoritettiin nimenhuudolla. Äänestystulos:  

KYLLÄ 3 ääntä (Linda Frank, Oscar Antas, Göran Wallén) ja EI 3 ääntä 

(Juhani Ebeling, Vesa Peltola, Erica Wallén). Tasatilanteessa puheenjohta-

jan ääni ratkaisee ja näin ollen pohjaehdotus oli voittanut äänestyksen.  

 

PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta päätti 

 1. hyväksyä laaditut vastineet teknisen lautakunnan käsittely-

kohdassa tekemin muutoksin sekä 15.10.2021 päivätyt kaava-

ehdotusasiakirjat, 
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 2. hyväksyä, että kaavaan tehdään mahdollisesti vielä pieniä 

teknisiä tarkistuksia viranomaisten vaatimuksesta ennen näh-

täville laittoa, 

 3. asettaa kaavaehdotuksen julkisesti nähtäville MRA 27 §:n 

mukaisesti 30 vrk:n ajaksi, sekä 

 4. pyytää lausunnot tarvittavilta viranomaisilta ja järjestää 

osallisille tiedottamisen. 

 

__________ 

 

Tekn.ltk 27.01.2022 § 6 

 

Valmistelija ja esittelijä: tekninen johtaja Kristiina Tikkala, kristii-

na.tikkala@lapinjarvi.fi, puh. 044 720 8652. 

Ristisillan yritysalueen asemakaavan muutos ja laajennusehdotus on ollut 

nähtävillä. Kaavoittaja Jarmo Mäkelä Karttaako Oy:stä kertoo muistutusten 

vaikutuksesta ehdotukseen ja työn etenemisestä. 

EHDOTUS: Tekninen lautakunta antaa evästystä kaavoittajalle kuultuaan 

ehdotusvaiheessa jätettyjen muistutusten vaikutuksista kaa-

voitustyöhön. 

KÄSITTELY  

Varajäsen Tomi Enqvist poistui esteellisenä (intressijäävi, pa-

loasemaa vuokraavan yhtiön edustaja) pykälän esittelyn, kä-

sittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Varajäsen Marja Ihalainen 

teki esityksen, että kunta järjestää keskustelutilaisuuden kun-

talaisille Ristisillan asemakaavan muutoksesta, jäsen Vesa 

Peltola kannatti ehdotusta.  

PÄÄTÖS:  Tekninen lautakunta päätti, että kunta järjestää keskusteluti-

laisuuden kuntalaisille Ristisillan asemakaavan muutoksesta. 

_________________ 

Tekn. ltk 10.3.2022 §14 

Valmistelija ja esittelijä tekninen johtaja Kristiina Tikkala, kristii-

na.tikkala@lapinjarvi.fi, puh. 044 720 8652. 

Ristisillan asemakaavan muutos ja laajennus oli julkisesti nähtävillä 1-

31.12.2021 (MRA 27§). Kuulutus nähtäville asettamisesta julkaistiin kun-

nan ilmoitustaululla ja verkkosivuilla. Kaavaehdotuksesta pyydettiin tarvit-

tavat viranomaislausunnot 11 kpl. 

Kaavaehdotuksesta saapui neljä lausuntoa ja kolme muistutusta. Hankkees-

ta pidettiin lisäksi kaikille osallisille avoin keskustelutilaisuus 10.2.2022 

Kapellbyn koululla. Selostusosan liitteenä 7 kaavan laatijan vastine lausun-

toihin ja muistutuksiin. 
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Seuraavaksi asemakaavan muutos ja laajennus voidaan viedä hyväksymis-

käsittelyyn. Muistuttajia informoidaan hyväksymisprosessista. 

EHDOTUS: Tekninen lautakunta päättää 

1. merkitä tiedoksi saapuneet lausunnot ja muistutukset 

2. hyväksyä laaditut vastineet ja toimittaa vastineen muistut-

tajille 

3. esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle 

Ristisillan asemakaavan muutoksen ja laajennuksen hy-

väksymistä (MRL 52§).  

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

__________ 

Kunnanhallitus 28.3.2022 § 42 

 

Pykälän liitteenä ovat kaavaluonnos, kaavaluonnoksen selostus, osallistu-

mis- ja arviointisuunnitelma, luontoselvitys, arkeologinen inventointi, anne-

tut vastineet sekä seurantalomake ja muistio työneuvottelusta.  

 

Tekninen johtaja Kristiina Tikkala on läsnä kokouksessa asiantuntijana tä-

män pykälän käsittelyn ajan.  

 

EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle 

- Ristisillan asemakaavan muutoksen ja laajennuksen hyväk-

symistä (MRL 52§).  

KÄSITTELY: Asian käsittelyn aluksi kunnanhallituksen puheenjohtaja 

Kim Jordas ilmoitti olevansa esteellinen osallistumaan asia käsittelyyn in-

tressijäävin perusteella. Kunnanhallituksen I varapuheenjohtaja Mika Sisto-

la toimi puheenjohtajana tämän pykälän osalta. Benny Engård valittiin pöy-

täkirjantarkastajaksi.   

 

Tekninen johtaja Kristiina Tikkala oli läsnä asiantuntijana tämän pykälän 

käsittelyn ajan.  

 

PÄÄTÖS: Kunnanhallitus päätti  

 -todeta, että kunnanhallituksen puheenjohtaja Kim Jordas il-

moitti olevansa esteellinen osallistumaan asian käsittelyyn ja 

poistui kokoushuoneesta  

 -valita Benny Engårdin pöytäkirjantarkastajaksi tämän pykä-

län osalta  

 -ehdottaa valtuustolle Ristisillan asemakaavan muutoksen ja 

laajennuksen hyväksymistä (MRL 52§).  

______________  
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Pykälän liitteenä ovat kaavaluonnos, kaavaluonnoksen selostus, osallistu-

mis- ja arviointisuunnitelma, luontoselvitys, arkeologinen inventointi, anne-

tut vastineet sekä seurantalomake ja muistio työneuvottelusta.  

 

EHDOTUS: Valtuusto päättää  

 -hyväksyä Ristisillan asemakaavan muutoksen ja laajennuksen 

liitteen mukaisesti.  

 

KÄSITTELY: Asian käsittelyn aluksi valtuutetut Kim Jordas ja Tuomas 

Villikka ilmoittivat olevansa esteellisiä osallistumaan asia käsittelyyn in-

tressijäävin perusteella. He poistuivat kokoustilasta asian käsittelyn ajaksi.  

 

PÄÄTÖS: Valtuusto päätti  

 -todeta että valtuutetut Kim Jordas ja Tuomas Villikka ovat 

esteellisiä osallistumaan asian käsittelyyn  

 - hyväksyä Ristisillan asemakaavan muutoksen ja laajennuk-

sen liitteen mukaisesti.  

_______________  

 

 

 

 

 

 

Otteen oikeaksi todistaa 

 

 
 

Susanne Sjöblom, hallintojohtaja 

28.4.2022 


