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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. 



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. 


