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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

 

1.1 Kaava-alueen sijainti 

 

Suunnittelualue muodostuu noin 70 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  
 

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.  
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2 TIIVISTELMÄ 

 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 

 

Kaavahankkeen taustoja on selvitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelman 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 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 28.6.2021. 

 

- Kaavaluonnos asetetaan seuraavaksi yleisesti nähtäville ja osallisilla on mahdollisuus antaa 

siitä palautetta (huomautus) kesän 2021 aikana. Nähtävillä pitämisestä (MRL 62§) tiedotetaan 

kunnan ohjeiden mukaan. Myös tarvittavat viranomaislausunnot pyydetään tässä vaiheessa (ks. 

kohta 5).  

 

- Tarpeen mukaan työneuvottelut kunnassa ja mahdollisesti viranomaisten kanssa kaavaluon-

noksen nähtävilläolon jälkeen -> kunnan tarkennetut tavoitteet kaavaehdotukseen.  

 

-> Kaavaehdotus laaditaan saadun palautteen perusteella ja toimitetaan kuntaan alkusyksyllä 

2021. 

 

- Kaavaehdotus asetetaan kunnan luottamuselinten käsittelyn jälkeen yleisesti nähtäville (MRA 

27§) ja siitä pyydetään vielä tarvittavat lausunnot (arviolta syksy 2021). Osallisilla on mahdolli-

suus antaa siitä palautetta (muistutus). Kaavanlaatijan vastineet palautteesta ja mahdolliset tar-

kistukset kaavaratkaisuun. 

 

- Kunnanvaltuuston on tarkoitus hyväksyä asemakaavaehdotus (loppusyksyllä 2021). 

 

- Mahdollisuus valitukseen hyväksymispäätöksestä (Helsingin hallinto-oikeus/ Korkein hallinto-

oikeus).   

 

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 paikat kahdelle 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. Alueelle saa sijoittaa sen toimintaan liittyviä lii-
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ke- ja myymälätiloja enintään 30% kerrosalasta. Toinen suunnittelualueen keskellä sijaitseva 

toimitilarakennusten korttelialue on osoitettu merkinnällä KTY-1, jossa maisemalliset arvot ote-

taan erityisesti huomioon kaavamääräyksessä 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 itäpuolelle KTY-kortteleiden väliin on tarkoitus rakentaa lähitulevaisuudessa 

uusi paloasema. Alueella on kaavassa ET-merkintä, Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien 

rakennusten ja laitosten alue. Länsilaidan nykyinen pienjäteasema on osoitettu 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 tarpeen mukaan.  

 

2.3 Toteuttaminen 

 

Alueen rakentaminen on tarkoitus käynnistää heti sen jälkeen, kun kaava on laillistunut.  
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3 LÄHTÖKOHDAT 

 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

 

3.11 Alueen yleiskuvaus 

 

 
Kuvassa suunnittelualueen sijainti kartalla. 

 

Suunnittelualue sijaitsee Lapinjärven kunnan keskiosassa heti kirkonkylän taajaman eteläpuolel-

la. Kiilamaista aluetta rajaavat pohjoisessa 6-tie 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). 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.) 

 

Luontoselvityksen mukaan osa-alueen länsi- ja keskiosat koostuvat laajasta viljelyalueesta ja sen 

itäpuolella olevasta niitty-joutomaa tyyppisestä alueesta. Pohjoisessa Ristisillantien nykyiseen 
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asemakaava-alueeseen rajoittuen on vanha pelto tai laidunalue, jonka viljelykäytöstä on yli 30-

vuotta. Alueen itälaidassa on hyvin säilynyt pienialainen ketomainen alue (kuvat alla) jonne 

maamassoja ei ole läjitetty. Tämä ketoalue tulisi jättää rakentamisen ulkopuolelle, mukaan lu-

kien 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 Råkullbackenin metsästä län-

teen ja etelään päin. Osa-alue ulottuu lännessä aina Parantolantielle asti ja etelässä Loviisantiel-

le. 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 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 6-tielle (oik.) 

 

3.132 Väestö ja palvelut 

 

Alue on pääosin asumatonta viljely-, metsätalous- tai teollisuusaluetta. Länsipuolella Paranto-

lantien varressa on jonkin verran vakituista asutusta. Noin yhden-kahden kilometrin päässä 

suunnittelualueesta on Lapinjärven kirkonkylän taajama palveluineen. 

 

3.133 Muinaismuistot 

 

Alueelta ei ole tiedossa muinaismuistoja. 
 

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. 

 

3.14 Maanomistus 

 

Alue on pääosin kunnan omistuksessa. Ristisillantien pohjoisosassa on kolme yritystonttia yksi-

tyisessä omistuksessa. Kaavaluonnoksesta on toistaiseksi rajattu ulkopuolelle perusselvityksissä 

ja OAS:massa mukana ollut Korsmalmin hoitokoti, ei tarvetta näillä näkymin asemakaavalle.  

 

3.2 Suunnittelutilanne 

 

3.21 Maakuntakaava 

 

Lapinjärvi kuuluu Uudenmaan liittoon. Valmisteilla ollut Uusimaa-kaava kattaa lähes koko Uu-

denmaan alueen, ja sen aikatähtäin on vuodessa 2050. Kaikki maankäytön keskeiset teemat yh-

teen 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 

on kuitenkin välipäätöksellään 22.1.2021 kieltänyt valtuuston hyväksymispäätösten täytäntöön-

panon kaavoista jätettyjen valitusten perusteella. 

 

Tällä hetkellä Uudellamaalla voimassa on seuraavat maakuntakaavat ja vaihekaavat: 

 

1. Uudenmaan maakuntakaava (lainvoimainen) 

2. Itä-Uudenmaan maakuntakaava (lainvoimainen) 

3. Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaava (lainvoimainen) 

4. Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava (lainvoimainen) 

5. Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava - Östersundomin alue (voimassa) 

6. Uudenmaan 3. vaihemaakuntakaava (lainvoimainen) 

7. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava (lainvoimainen) 

 

Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakuntakaavat ovat kokonaiskaavoja, joissa on esitetty kaikki 

maankäyttömuodot. Vaihekaavat täydentävät ja päivittävät kokonaiskaavoja valittujen teemojen 

osalta. 

 

Kun nyt voimassa olevaa kaavatilannetta tulkitaan, on kaikki voimassa olevat maakuntakaavat 

huomioitava samanaikaisesti. Tulkinnan helpottamiseksi Uudenmaan liitto on yhdistänyt yllä 

mainitut kaavat samalle maakuntakaavojen yhdistelmäkartalle. 

 

Maakuntakaavassa (yhdistelmä) alueelle on osoitettu suoranaisesti suunnittelua ohjaavina mer-

kintöinä Ulkoilureitti (ohjeellinen, kertoo yhteystarpeesta). Aluetta sivuavat merkinnät Valta-

tie/ Kantatie (VT6), seututie (176), sekä valtatien ja seututeiden yhdistävät eritasoliittymien 

merkinnät.  
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Ote maakuntakaavasta. Lähde: Uudenmaan liitto, maakuntakaavayhdistelmä. 

 

 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. 

 

 
 

Yleiskaavassa aluetta koskevat merkinnät: 
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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. 
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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 hyväksytetään kaavaprosessin aikana. 
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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 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 maankäyttöselvityksessä 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 

- 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 

 

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. Siitä tiedotettiin laajasti 

jo työn alkuvaiheessa kunnan kotisivuilla, paikallislehdessä sekä suoraan alueen yrittäjille ja 

maanomistajille sekä viranomaisille.  

 

 

 

Kaavaluonnos oli MRA 30 §:n mukaisesti nähtävänä xxxxx 

 

Kaavaehdotus oli MRA 27 §:n mukaisesti nähtävänä xxxxx 
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4.4 Asemakaavan tavoitteet 

 

4.41 Valtakunnalliset alueiden käytön tavoitteet 

 

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. 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 hoivakodin 

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 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 

uhanalaseksi 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 on pyritty ottamaan huomioon 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. valtuustoseminaarin yhteydessä sekä tekni-

sessä lautakunnassa 8.6.2021, alustavan kaavaluonnoksen esittely. Piakkoin nähtävillä oleva 

luonnosvaiheen 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   2,76  11056 

KTY-1   5,67 17022  

TY   5,49 21970 

T 13,43 44433 

T/res   5,02 20076 

ET   0,56 ei määritetty  

EJ   2,55 

EV   2,97 

 

M 20,81 

MY   3,83 

MU   6,00 

 

katu   2,20 

ppt   0,07 

 

YHT.  71,36 ha, aluetehokkuus e=0,16 

 

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 – 27982 m2.  

 

T/res- alueella ohjeellisen tonttijaon mukaisia tontteja on neljä, joissa vaihteluväli on 9002 – 

17443 m2. Kaavan tarkempi tilastointi tapahtuu ehdotusvaiheessa. 

 

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. 

 

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.  
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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 kahdelle 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. Alueelle 

saa sijoittaa sen toimintaan liittyviä liike- ja myymälätiloja enintään 30 %kerrosalasta. Tehok-

kuusluku eli kerrosalan suhde tontin/rakennuspaikan pinta-alaan on KTY-alueella e=0,40. Ra-

kennuksien 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. Alueelle saa sijoittaa sen toimintaan liittyviä liike- ja myymälätiloja enintään 30 

% toteutettavasta kerrosalasta. Rakennusoikeus on 40 % tontin pinta-alasta (e=0,40). Enimmäis-

kerrosluku 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. 

 

Kortteli 129 ja sitä sivuava katualue on osoitettu niin kutsuttuna 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 

 

Suunnittelualueen itäpuolelle KTY-kortteleiden väliin on varattu yhdyskuntateknistä huoltoa 

palvelevien rakennusten ja laitosten alue (ET). Paikalle on tarkoitus rakentaa lähitulevaisuudes-

sa uusi paloasema.  
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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. 

 

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 ja 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. 

 

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. Toinen kohde 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 huomioitu  
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-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 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). 

 

  
 

5.33  Muut alueet  

 

Valtatien reunaan on varattu suojaviheralueita EV koko suunnittelualueen osalta.  

 

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 ylit-

tää. 
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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. 

 

5.4 Kaavan vaikutukset 

 

Kaavan vaikutusten arvioinnin tukena on käytetty seuraavia selvityksiä: 

 

− Ingermaninkylän, Kirkonkylän ja Vasarakylän osayleiskaavaa varten laaditut selvitykset 

− Ristisillantien asemakaavaa koskevat selvitykset   

− Koko kaavoitettavan alueen luontoselvitys 2020 (liitteenä) 

− 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. Maakuntakaavan merkinnät ja yhteystarpeet on otettu 

huomioon kaavaratkaisussa täysimääräisesti. Yleiskaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa 

asemakaavaa (MRL 42§). Maakuntakaava ei ole voimassa oikeusvaikutteisen yleiskaavan alu-

eella muutoin kuin kaavan muuttamista koskevan vaikutuksen osalta (MRL 32§). 

 

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: 

- 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 

 

5.42 Vaikutus rakennettuun ympäristöön 
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5.421 Yhdyskuntarakenne 

 

Kaava-alue sijaitsee olemassa olevan taajamarakenteen ulkopuolella noin 1-2 km:n etäisyydellä 

kirkonkylän taajamasta. Alueen liikenteellinen sijainti on edullinen, sillä valtatie 6 on merkittävä 

kulkuväylä. Alueelle suunniteltu teollisuus- tai toimitilarakentaminen sijoittuisi siis hyvien kul-

kuyhteyksien 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. 

 

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 MU-merkinnällä ja kaavassa on huomioitu virkistysyhteyksien ja kevyen 

liikenteen yhteyksien turvaaminen. Suunnittelualueen viihtyisyys ei tule muuttumaan kaava-

muutoksen myötä, sillä uusi osoitettu rakentaminen sijoittuu suhteellisen kauas 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 sekametsää. 

 

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. 

 

5.44 Liikenteelliset vaikutukset 

 

Alueen keskiosassa on jo entuudestaan liittymät valtatielle 6 ja Loviisantielle. Ristisillantie yh-

distää nämä kaksi suurempaa tietä. Tämä ei tule muuttumaan kaavamuutoksen myötä.  

 

Uuden T-alueen keskelle on osoitettu katu, jonka sijainti mahdollisesti tarkentuu vielä suunnitte-

lun aikana. Osa teollisuusalueesta jätetään reservialueeksi, joten myös uuden kadun eteläosa 

voidaan osoittaa res-merkinnällä eli vain tarvittaessa toteutettavaksi, jos muut vastaavat alueet 

on ensin rakennettu. 

 

Liikenne Loviisantieltä uusille KTY- ja KTY-1-tonteille sekä paloasemalle (ET) johdetaan uu-

sien liittymien kautta. Kaavassa on jätetty ELY-keskuksen lausunnon mukaisesti aukot istutetta-

van alueen osalle näiden liittymien kohdalla. 

 

 

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

 

Alueen rakentaminen on tarkoitus käynnistää heti sen jälkeen, kun kaava on laillistunut. Palo-

aseman toteuttamisesta keskustellaan jo aiemmin (suunnittelutarveratkaisu ?). 

 

 

Kotkassa 28.6.2021.   

 

KARTTAAKO OY   

 

 

DI Jarmo Mäkelä 

 

Liitteet 

1.   Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

2.   Luonto- ja maisemaselvitys 

3.   Asemakaavan seurantalomake (ehdotusvaiheessa) 


