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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.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


