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1 GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER OCH IDENTIFIERINGSUPPPGIFTER 

 

1.1 Planområdets läge 

 

Planeringsområdet består av ett område på cirka 70 hektar i mellersta delen av kommunen, 

omedelbart söder om Kapellbys tätort, på ett kilformat område mellan riksväg nr 6 och region-

väg nr 176. 

    

 
Yleissilmäyskartta suunnittelualueen seudullisesta sijainnista  

Lapinjärven karttapalvelu/ Maanmittauslaitos  
 

1.2 Planens namn och syfte 

 

Planens namn 

Ändring och utvidgning av detaljplanen för Korsbron 

 

Syftet med planen 

Planeringsobjektet är området kring Korsbron i Lappträsk, som man starkt vill utveckla som ett 

attraktivt företagsområde. I samband med detta uppdateras detaljplaneområdet för Korsbrovä-

gen, som blev färdigt för området redan 2009.  
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2 SAMMANFATTNING 

 

2.1 Faser i planprocessen 

 

Planprojektets bakgrund har utretts i början av programmet för deltagande och bedömning.  

 

- Terrängarbetena på baskartan och naturutredningen sommaren 2020 

- Inledande förhandlingar med kommunen 18.8.2020 

- Planläggarens första terrängbesök på sensommaren 2020 

 

- I början av november 2020 lämnade planläggaren in ett preliminärt program för deltagande 

och bedömning (PDB) till kommunen. Den tekniska nämnden (8.12.2020 § 67) godkände pla-

nen med små preciseringar. 

 

- Meddelande om anhängiggörandet av planläggningen gällande ändring och utvidgning av 

detaljplanen (MarkByggL 63 §) och om PDB lämnades på kommunens webbplats och genom 

kungörelse innan utkastet till plan utarbetades. Utlåtanden begärdes av myndigheterna. 

 

- Utarbetande av alternativa markanvändningsmodeller och preliminärt utkast till plan i början 

av 2021, presentation för kommunen och markägarna i mars 2021. Preciserande terrängarbeten 

och naturutredning våren och försommaren 2021. Utkast till plan 28.6.2021. 

 

- Utkastet till plan kommer nu att hållas offentligt framlagt och intressenter har möjlighet att 

ge respons (anmärkning) om det under sommaren 2021. Meddelande om framläggande (Mark-

ByggL 62 §) ges enligt kommunens anvisningar. Också behövliga myndighetsutlåtanden begärs 

i detta skede (se punkt 5).  

 

- Enligt behov ska det föras arbetsförhandlingar i kommunen och eventuellt med myndigheterna 

efter det att utkastet till plan varit framlagt - > kommunens preciserade mål för planförslaget.  

 

-> Planförslaget utarbetas utifrån inkommen respons och sänds till kommunen i början av hösten 

2021. 

 

- Planförslaget är offentligt framlagt efter behandlingen i kommunens förtroendeorgan (Mark-

ByggF 27 §) och det begärs ännu behövliga utlåtanden om det (uppskattningsvis hösten 2021). 

Intressenter har möjlighet att ge respons (anmärkning). Planläggarens svar på responsen och 

eventuella ändringar i planlösningen. 

 

- Kommunfullmäktige har för avsikt att godkänna förslaget till detaljplan (senhösten 2021). 

 

- Möjlighet att anföra besvär över beslutet om godkännande (Helsingfors förvaltningsdom-

stol/Högsta förvaltningsdomstolen).   

 

2.2 Detaljplan (sammanfattning) 

 

Området har i huvudsak planerats för mångsidig företagsverksamhet. Till planeringsområdet har 

anvisats nya industritomter och områden för kontorsbyggnader. Jord- och skogsbruksområden, 

områden för samhällsteknisk service och andra specialobjekt har också beaktats i planen. 

 

I planeringsområdets östra hörn har det anvisats ett kvartersområde 125 KTY för kontorsbygg-

nader. Vid Lovisavägen har det reserverats platser för två tomtanslutningar. På området kan det 

byggas kontorsbyggnader samt industri- och lagerbyggnader eller kombinationer av dessa och 

som inte orsakar miljöstörningar. På kvartersområdet får inte placeras en anläggning som orsa-

kar buller, vibrationer, luftförorening eller annat som stör miljön. På området får det placeras 
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affärs- och butiksutrymmen i anslutning till dess verksamhet till högst 30 % av våningsytan. Det 

andra kvartersområdet för kontorsbyggnader i mitten av planeringsområdet har angetts med be-

teckningen KTY-1, där landskapsvärdena särskilt beaktas i planbestämmelsen och t.ex. i vå-

ningsantalen. 

 

Västra delen av kvarter 126 längs den nuvarande gatan har reserverats för industriverksamhet 

där miljön ställer särskilda krav på verksamhetens kvalitet (TY). Kvarteren 127, 128 och 129 har 

anvisats med beteckningen T, dvs. kvartersområdet för industri- och lagerbyggnader. Till skill-

nad från TY-området har T-områdena inga särskilda miljökrav, utan områdena är sedvanliga 

industriområden. På områdena får inte placeras en biomassaterminal eller annan dylik verksam-

het. I området kring kvarteret 127 finns det redan nu industri- och lagerbyggnader nära riksväg 

6. Kvarter 129 och det gatuområde som finns intill kvarteret har anvisats som reservområde/res. 

Det är skäl att genomföra området och gatan först när de övriga motsvarande områdena har 

byggts nästan helt.  

 

Avsikten är att inom den närmaste framtiden bygga en ny brandstation mellan KTY-kvarteren 

öster om planeringsområdet. I planen finns en ET-beteckning för området, område för byggna-

der och inrättningar som betjänar samhällsteknisk service. Den nuvarande avfallsstationen på 

den västra kanten har angetts med beteckningen EJ, dvs. avfallshanteringsområde. 

 

Största delen av skogarna i västra delen av området har märkts med en sedvanlig M-beteckning 

(jord- och skogsbruksområde). I norr finns en färsk gräsäng som har betydelse för fjärilar och 

som getts beteckningen MY, jord- och skogsbruksområde, som har särskilda miljövärden. I av-

gränsningen har också inkluderats det aspbestånd som finns på nordvästra delen av åkerområdet. 

En blandskog som utgör ett område för friluftsliv i det nordöstra området har anvisats beteck-

ningen MU, jord- och skogsbruksområde, med ett särskilt behov för styrning av friluftsverksam-

het. Två objekt som innehåller ablationsmoränkullar från istiden har markerats som delar av ett 

område med ge-beteckning och andra värdeobjekt i naturen med beteckningarna luo-1 (äng) och 

luo-2 (bergsområde). Avgränsningarna justerades i början av sommaren 2021. 

 

Genom planlösningen har man strävat efter flexibilitet som möjliggör mycket olika lösningar 

inom kvartersgränserna. Kvartersområdena är stora och det finns inga bindande gränser inom 

dem. Tomtindelningen är riktgivande och avvikelse från den kan göras vid behov.  

 

2.3 Genomförande 

 

Avsikten är att byggandet av området ska inledas genast efter att planen har vunnit laga kraft.  
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3 UTGÅNGSPUNKTER 

 

3.1 Utredning om förhållandena på planeringsområdet 

 

3.11 Allmän beskrivning av området 

 

 
På bilden planeringsområdets läge på kartan. 

 

Planeringsområdet ligger i mellersta delen av Lappträsk kommun genast söder om tätorten Ka-

pellby. Det kilformade området avgränsas i norr av riksväg 6 och i söder av Lovisavägen 176.  

 

3.12 Naturmiljö och landskap 

 

Området är huvudsakligen obebyggd skogs- och åkermark. I norr i området kring Korsbrovägen 

finns det redan i någon mån industribyggnader och lager. 

 

För planläggningen gjordes 30–31.7.2020 en natur- och landskapsutredning (se bilaga). Utred-

ningen omfattar hela planeringsområdet, som är indelat i tre olika delområden. Det första om-

rådet (bilden nedan) täcker i stort sett östra delen av det kommande företagsområdet. Avsikten 

är att det också ska byggas en ny brandstation på området. I utredningen hittades tre viktiga ob-

jekt inom detta område. 

 

  
Naturutredningens första delområde (t.v.). Området består till största delen av ängsmark-impediment 

och sedvanlig skog. Preliminär plats för den kommande brandstationen (t.h.). 
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Enligt naturutredningen består delområdets västra och mellersta delar av ett stort odlingsområde 

och ett område av typ ängsmark-impediment öster om det. I norr gränsar Korsbrovägens nuva-

rande detaljplaneområde till en gammal åker eller ett betesområde, som inte har varit i odlings-

bruk på över 30 år. I östra kanten av området har ett litet ängsliknande område bevarats (bilderna 

nedan) där jordmassor inte har deponerats. Detta ängsområde bör lämnas utanför byggandet, 

inklusive skogens kantzon. 

 

  
Ängsområdet och skogens kantzon, som bör lämnas utanför byggandet. 

 

På den norra och nordöstra sidan av åkermark- och ängsområdet finns blandskog med gran och 

tall. I skogen finns flera stigar och området används för närvarande i någon form för rekreation. 

Marken i skogsområdet är blockrikt och området är till sin geomorfologi ett subakvatiskt om-

råde efter istiden. De forntida strandkrafterna har på platsen eroderat ablationsmoränkullar som 

bör beaktas. 

 

  
Norr om ängarna och åkrarna finns blockrika skogar med ablationsmoränkullar. 

 

Utöver de ovan nämnda åkerområdena och ablationsmoränområdena nämns i Paavo Ristolas 

tidigare utredning (2002) även Korsbrons ängsområde. Enligt den nya utredningen är området 

närmast färsk gräsäng som har betydelse för fjärilar. Området kan betecknas med begränsningen 

MY. 
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Det andra delområdet, dvs. det område för uppdatering av detaljplanen (bilden nedan) som 

finns på bägge sidor om Korsbrovägen, har kraftigt påverkats av mänsklig verksamhet. På om-

rådet finns industrihallar, depåer och lagerområden.  

 

  
Det område som ska uppdateras i detaljplanen för Korsbrovägen. På området finns industribyggnader 

och unga lövträd. 

 

På kanterna av området finns unga sekundära lövträd och granskog. Mot Korsbrovägen rinner 

västerifrån tre myrdiken genom planområdet. På området i Råkullabacken finns en stor ablat-

ionsmoränås som motsvarar åsen i delområde 1. Dessa områden kan båda ges beteckningen ge i 

planen. 

 

Det tredje delområdet är ett nytt planläggningsområde som finns väster och söder om den ovan 

beskrivna skogen i Råkullabacken. Delområdet sträcker sig i väst ända till Sanatorievägen och i 

söder till Lovisavägen. Området omfattar fastigheterna 7-115 (västra delen), 6-47, 6-48 och 6-61 

(bilden nedan). 

 

  
Nytt område som ska planläggas och lokaliteter som hör till området (t.v.). Grustäktsområde i sydvästra 

delen av området (t.h.). 

 

Området består till största delen av torr tallmo och plantbestånd. Vid Sanatorievägen finns  

bosättning och gamla grustäktsområden. Öster om avfallsstationen i norr finns ett stort avverk-

ningsområde (se närmare bilder i den bifogade naturutredningen).  

 



      8          8 

  

Öster om vårdinrättningen finns ett omfattande område med ablationsmoränkullar, liksom också 

på de två föregående delområdena. Enligt naturutredningen har platsen redan ställvis drag av en 

livsmiljö enligt skogslagen, och området är också en landskapsmässigt betydelsefull helhet. Re-

kommendationen är att området i planen ska betecknas med avgränsningen luo. 

 

3.13 Byggd miljö 

 

3.131 Nuvarande byggnadsbestånd 

 

Området är huvudsakligen obebyggt. I norr finns på området för den nuvarande detaljplanen för 

Korsbron och på delområde 2 enligt naturutredningen i viss mån industri- och lagerbyggnader. 

 

   
Inom detaljplaneområdet för Korsbrovägen finns det några industrihallar och lagerbyggnader nära an-

slutningen till riksväg 6. 

 

  
Depåbyggnad (t.v.) och anslutning till riksväg 6 (t.h.) 

 

3.132 Befolkning och tjänster 

 

Området är huvudsakligen ett obebott jordbruks-, skogsbruks- eller industriområde. Väster om 

Sanatorievägen finns det en del fast bosättning. På cirka en–två kilometers avstånd från plane-

ringsområdet finns Lappträsk kyrkbys tätort med tjänster. 

 

3.133 Fornminnen 

 

Det finns ingen kännedom om fornminnen i området. 
 

3.134 Teknisk service 
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Intill Korsbrovägen och Lovisavägen löper redan en vattenledning och ett tryckavlopp, till vilka 

området kan anslutas förmånligt.  

 

3.135 Miljömässiga störningar 

 

Området avgränsas i norr av riksväg 6 och i söder av regionväg 176. Trafiken ger upphov till en 

del buller på planeringsområdet. 

 

3.14 Markägande 

 

Området ägs huvudsakligen av kommunen. I norra delen av Korsbrovägen finns tre företagstom-

ter i gemensam ägo. Tills vidare har man från utkastet till plan uteslutit Korsmalms vårdhem, 

som fanns med i de grundläggande utredningarna och i PDB, och för närvarande finns det inte 

ett behov av en detaljplan.  

 

3.2 Planeringsläget 

 

3.21 Landskapsplan 

 

Lappträsk hör till Nylands förbund. Nylandsplanen som varit under beredning omfattar nästan 

hela Nylands område och dess tidsperspektiv är år 2050. En landskapsplan som sammanför alla 

centrala teman inom markanvändningen har beretts åren 2016–2020. 

 

Landskapsfullmäktige godkände planhelheten 25.8.2020 och landskapsstyrelsen beslutade om 

planernas ikraftträdande 7.12.2020. Helsingfors förvaltningsdomstol, som är besvärsmyndighet, 

har dock genom ett interimistiskt beslut 22.1.2021 förbjudit verkställigheten av fullmäktiges 

beslut om godkännande på basis av besvär som anförts över planerna. 

 

För närvarande gäller följande landskapsplaner och etapplaner i Nyland: 

 

1. Landskapsplan för Nyland (lagakraftvunnen) 

2. Landskapsplanen för Östra Nyland (lagakraftvunnen) 

3. Etapplandskapsplan 1 för Nyland (lagakraftvunnen) 

4. Etapplandskapsplan 2 för Nyland (lagakraftvunnen) 

5. Etapplandskapsplan 2 för Nyland – Östersundoms område (lagakraftvunnen) 

6. Etapplandskapsplan 3 för Nyland (lagakraftvunnen) 

7. Etapplandskapsplan 4 för Nyland (lagakraftvunnen) 

 

Landskapsplanerna för Nyland och Östra Nyland är helhetsplaner där alla markanvändningsfor-

mer presenteras. Etapplanerna kompletterar och uppdaterar helhetsplanerna för de valda temana. 

 

När den gällande plansituationen tolkas ska alla gällande landskapsplaner beaktas samtidigt. För 

att underlätta tolkningen har Nylands förbund sammanfört ovan nämnda planer i en och samma 

kombinationskarta över landskapsplanerna. 

 

I landskapsplanen (kombinationen) har Friluftsled anvisats som direkt styrande beteckningar 

för området (riktgivande, anger förbindelsebehov). Beteckningar som tangerar området Riksväg 

/ Stamväg (VT6), regionväg (176) samt beteckningar av planskilda anslutningar som förenar 

riksvägar och regionvägar.  
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Utdrag ur landskapsplanen. Källa: Nylands förbund, kombinationskarta över landskapsplanen. 

 

 3.22 Generalplan 

 

Delgeneralplanen för Ingermansby, Kapellby och Norrby har i huvudsak utarbetats och godkänts 

för området 2002. Generalplanen är i fråga om detta område föråldrad i fråga om mål och vissa 

beteckningar, och den kan inte anses vara en anvisning när detaljplanen utarbetas. 

 

 
 

Beteckningar i generalplanen om området: 
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3.23 Detaljplan 

 

I området gäller en detaljplan för Korsbrovägen, som har godkänts av kommunfullmäktige i 

Lappträsk 21.1.2009. I detaljplanen har det bildats kvarter 119 och 120 samt gatu- och special-

områden. 
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Den detaljplan för Korsbrovägen som för närvarande gäller i området och där området huvudsakligen 

är ett industriområde. 

 

 

3.24 Byggnadsordning 

 

Byggnadsordningen för Lappträsk kommun har godkänts i fullmäktige 13.2.2019 (trädde i kraft 

2.4.2019). 

 

3.25 Baskarta 

 

För hela planområdet har det utarbetats en ny baskarta under sommaren 2020 (Maanmittauspal-

velu Puttonen Oy). Baskartan ska godkännas under planprocessen. 
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4 PLANERINGSFASER I DETALJPLANEN 

 

4.1 Behovet av planering av en detaljplan 

 

Planeringsobjektet är området kring Korsbron i Lappträsk, som man vill utveckla som ett attrak-

tivt företagsområde. I samband med detta uppdateras detaljplaneområdet för Korsbrovägen, som 

färdigställdes för området 2009. Det har ännu byggts lite på området för den färdiga detaljplanen 

och planläggningen av den östra och västra delen torde kräva samordnande planering av den 

redan befintliga planen. 

 

4.2 Inledande av planeringen och beslut om den  

 

Det område som nu planeras i markanvändningsutredningen för företagsområdena i Lappträsk 

2018 har presenterats på följande sätt: 

 

 
 

 
Man har strävat efter att följa dessa principer under planläggningsarbetet. I början av november 

2020 lämnade planläggaren in ett preliminärt program för deltagande och bedömning (PDB) till 
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kommunen. Den tekniska nämnden (8.12.2020 § 67) godkände planen och att projektet inletts 

med små preciseringar. 

 

 

4.3 Deltagande och samarbete 

 

4.31 Intressenter 

 

Intressenter är alla som upplever sig höra till planens influensområde. Bland dessa kan nämnas 

följande: 

 

Invånare, företag och föreningar 

- kommuninvånare, av vilka i synnerhet invånarna i planeringsområdet och närområdena, mar-

kägarna samt arbetstagare 

- byaråd, föreningar osv. 

 

Förtroendeorgan och kommunens organisation 

- Byggnadstillsynen i Lovisa 

- Regionala räddningsnämnden i Östra Nyland 

- Kymmene avfallsnämnd 

- Sektionen för miljö- och hälsoskydd, som lyder under Borgå social- och hälsovårdsnämnd 

- Bygg- och miljönämnden i Lovisa 

- kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 

 

Myndigheter och andra samarbetspartner 

- Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland 

- Nylands förbund 

- Trafikledsverket 

- Regionala ansvarsmuseet 

- Museiverket 

- Miljöskyddet i Lovisa 

- Miljö- och hälsoskyddet i Borgå 

- Östra Nylands räddningsverk 

 

4.32 Anhängiggörande 

 

Tekniska nämnden i Lappträsk godkände vid sitt möte 8.12.2020 anhängiggörandet av planänd-

ringar och planutvidgningar i enlighet med § 67 samt programmet för deltagande och bedöm-

ning (PDB) i enlighet med MarkByggL 63 §. 

 

4.33 Förfarandet för deltagande och växelverkan 

 

Ett program för deltagande och bedömning av projektet finns som bilaga till beskrivningen. Om 

detta informerades i stor utsträckning redan i början av arbetet på kommunens webbplats, i den 

lokala tidningen samt direkt till företagare, markägare och myndigheter i området.  

 

 

 

Utkastet till plan var framlagt i enlighet med MarkByggF 30 § xxxxx 

 

Förslaget till plan var framlagt i enlighet med MarkByggF 27 § xxxxx 
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4.4 Målsättningar för detaljplanen 

 

4.41 Riksomfattande mål för områdesanvändningen 

 

Statsrådet fattade beslut om de riksomfattande målen för områdesanvändningen 14.12.2017. 

Genom beslutet ersätter statsrådet det beslut om de riksomfattande målen för områdesanvänd-

ningen som statsrådet fattade år 2000 och justerade år 2008. Statsrådets beslut trädde i kraft 

1.4.2018. 

 

De riksomfattande målen för områdesanvändningen konkretiseras i huvudsak genom planlägg-

ning. Landskapsplanläggningen har en central roll i detta. Målen för det aktuella planläggnings-

projektet är främst följande: 

 

− Den polycentriska regionstrukturen i hela landet, som bildar ett nätverk och baserar sig 

på goda förbindelser, främjas och olika regioners livskraft och utnyttjandet av starka si-

dor stöds. Förutsättningar skapas för utveckling av närings- och företagsverksamheten. 

− Förutsättningar skapas för en koldioxidsnål och resurseffektiv samhällsutveckling som i 

första hand stöder sig på den befintliga strukturen. 

− En god tillgång till tjänster, arbetsplatser och fritidsområden främjas ur olika befolk-

ningsgruppers synvinkel. Gång-, cykel- och kollektivtrafik samt utveckling av kommu-

nikations-, mobilitets- och transporttjänster främjas. 

− Betydande nya områden för boende-, arbetsplats- och servicefunktioner placeras så att 

de är väl tillgängliga med tanke på kollektiv-, gång- och cykeltrafik. 

− Det riksomfattande trafiksystemets funktion och lönsamhet främjas genom att man i 

första hand utvecklar befintliga trafikförbindelser och nätverk samt säkerställer förutsätt-

ningar för rese- och transportkedjor som baserar sig på gemensamt utnyttjande av olika 

trafikformer och trafiktjänster samt fungerande knutpunkter för gods- och persontrafik. 

− De olägenheter för miljön och hälsan som orsakas av buller, vibrationer och dålig luft-

kvalitet förebyggs. 

− Ett tillräckligt stort avstånd lämnas mellan verksamheter som orsakar skadliga hälsoef-

fekter eller olycksrisker och verksamheter som lätt orsakar konsekvenser, eller så hante-

ras riskerna på något annat sätt. 

− Man främjar bevarandet av områden och ekologiska förbindelser som är värdefulla med 

tanke på den biologiska mångfalden.  

− Man ser till att det finns tillräckligt med områden som lämpar sig för rekreation och att 

nätverket av grönområden är kontinuerligt. 

− Förutsättningar skapas för bioekonomi och cirkulär ekonomi och ett hållbart utnytt-

jande av naturresurser främjas. 

 

4.42 Kommunens preliminära mål 

 

Kommunen har som mål att skapa ett attraktivt område med goda trafikförbindelser för företa-

gen. I planprocessen saneras den nuvarande detaljplanen för området kring Korsbrovägen och 

utvidgas österut. Det är möjligt att genomföra området i delar (t.ex. 1. området kring Korsbrovä-

gen, 2. området på östra sidan, 3. området på västra sidan). Projektet är inte helt förenligt med 

den gällande generalplanen, eftersom den gamla generalplanen till sina beteckningar och mål är 

föråldrad i fråga om planeringsområdet.  

 

För området på västra sidan utarbetas en detaljplan (s.k. reservområde) också som företagsom-

råde, med beaktande av avfallsstationen och vårdhemmet som helheter som ska utvecklas. 

Korsmalms avfallsstation och det tidigare avstjälpningsområdet ska beaktas som eventuella spe-
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cialområden. Det finns möjligen förorenad mark i området, och sannolikt har lakvatten runnit till 

närområdet. Närmare mål för området kring Korsmalms vårdhem utreds också med ägaren. 

 

I östra delen av området kommer det att placeras en ny brandstation, som beaktas i planen. Gatu-

linjerna bör övervägas så att flexibla tomtstorlekar möjliggörs. Även leder för gång- och cykel-

trafik beaktas. I planen fastställs ingen bindande tomtindelning (förslag till tomtindelning t.ex. 

som bilaga till beskrivningen). Grupperingen av tomterna görs på basis av terränggranskningen 

under sommaren 2021. Avsikten är att fastighetsindelningen ska beaktas vid områdes- och 

tomtsavgränsningar. Under planeringen har det utarbetats en ny baskarta för området. 

 

4.5 Alternativ som undersökts 

 

Som grund för plangranskningen gjordes en omfattande runda med höranden i anslutning till 

programmet för deltagande och bedömning genast när arbetet inleddes, med myndigheter och 

centrala intressenter! Utlåtanden begärdes fram till 12.2.2021, ifall myndigheterna var villiga att 

kommentera projektet redan i början av arbetet. 

 

12 begäran om utlåtande skickades till myndigheterna och fyra svar inkom: 

 

Museiverket (15.1.2021) och Nylands förbund (11.2.2021), inget att anmärka. 

 

NTM-centralen i Nyland (11.2.2021): 

 

Kommunen ska motivera varför en generalplanslösning är uppenbart föråldrad, till exempel ge-

nom att jämföra planlösningen med landskapsplanen, helhetslösningen i generalplanen i fråga 

om olika markanvändningsformer osv. Om en delgeneralplan kan konstateras vara uppenbart 

föråldrad, ska kommunen lägga fram grunder för en avvikelse från generalplanen. 

 

Motivering som svar på föregående: 

- Man strävar efter att koncentrera boendet i synnerhet till kyrkbyn, detta område reserve-

ras endast för att stärka näringsgrenarna 

- Ökande trafik på riksväg 6 och bullerolägenheter för de nya bostadsområden som anvi-

sats i den nuvarande generalplanen, tillräcklig tomtreserv för bostadstomter 

- Företagsområdena i Lappträsk, markanvändningsutredning/Rapport 18.12.2018, utred-

ning i punkt 4.2 

- Det finns för närvarande inga andra betydande ändringsbehov i generalplanen, resurs-

brist i kommunen 

 

Utredningsbehov och planbestämmelser om utlåtandena från närings-, trafik- och miljöcen-

tralen/miljöskyddssekreteraren: 

 

- eventuell översvämning i den fåra som rinner genom planområdet 

- dagvatten ska fördröjas med fastighetsspecifika eller regionala arrangemang för fördröj-

ning av dagvatten 

- planområdet finns inte inom ett grundvattenområde enligt nya klassificeringar 

- På den stängda avstjälpningsplatsen i Korsmalm utförs en kontroll av grund- och ytvat-

ten i enlighet med miljötillståndet för avstjälpningsplatsen 

- särskild uppmärksamhet bör fästas vid bevarandet av öppna åker- och ängsmarker 

- det är bra att fästa uppmärksamhet vid byggnadernas dimensioner, höjd och byggnadssätt 

så att de beaktar miljön 

- naturutredningen behöver kompletteras, till exempel när det gäller häckfåglar och fly-

gekorrar är tidpunkten klart för sent (våren 2021!) 

- i detaljplanen ska det föreskrivas om kvartersområdenas framtida höjdläge på markytan, 

om bergsområden behöver brytas. 
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- om man i detaljplanen också vill tillåta industriell verksamhet (T) som orsakar miljöstör-

ningar (buller, damm, vibrationer), ska dess placering planeras noggrant. Vid utarbetan-

det av planen ska det utredas om buller, damm och vibrationer sprider sig från ett even-

tuellt T-område och dess konsekvenser för bosättningen. 

- det är alltså fråga om ett igenväxande ängsområde där det i vårdbiotoperna förekommer 

arter som klassificerats som utrotningshotade (t.ex. backnejlika, gulmåra, låsbräken). 

Även ängarna i sig är numera klassificerade som akut hotade naturtyper. Boknätfjärilen 

är åter en s.k. direktivart vars föröknings- och rastplatser inte får förstöras. I den gällande 

delgeneralplanen har ängen i fråga en AP-beteckning, som inte tryggar bevarandet av na-

turvärdena. Den värdefulla ängen ska beaktas i den fortsatta planeringen av området.   

 

Två åsikter (De Gröna i Lappträsk och två privatpersoner) i vilka man fortfarande betonar mil-

jöfrågor och rekreationsanvändning av området. Utöver de ställningstaganden som framfördes i 

de föregående myndighetsutlåtandena lyftes dessutom fram bl.a.: 

- beaktandet av rekreationsområdesprojektet och friluftslederna 

- beaktande av fåglarnas häckningsområden i vassruggar 

- beaktande av närliggande bostadsområden med tillräckliga skyddsgrönområden (Marie-

berg, Kapellby, Boställsskogen, Husulabacken) 

- finns det redan tillräckligt med tomtreserveringar för industrin? 

 

Alla ovan nämnda kommentarer och ställningstaganden har man försökt beakta i utkastet 

till plan! 

 

Programmet för deltagande och bedömning delades också ut i stor utsträckning till företagare, 

lokala företagarföreningar och markägare i närområdet, kommentarerna har hittills varit få, ett 

exempel: 

”Det vore mycket bra att få nya företag och arbetsplatser till orten”. 

 

Planlösningen har preciserats under våren bl.a. i samband med fullmäktigeseminariet samt i tek-

niska nämnden 8.6.2021, presentation av det preliminära planutkastet. Den planlösning för upp-

startsfasen som snart kommer att vara framlagd presenteras i följande figur.  
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Bild på utkast till plan 28.6.2021. 

 



      19          19 

  

 

5 BESKRIVNING AV DETALJPLANEN 

 

5.1 Planens struktur 

 

5.11 Dimensionering 

 

Arealerna och byggrätterna för kvartersområdena och områdesreserveringarna i planen är föl-

jande: 

 

 Yta ha  Byggnadsrätt v-m2 

KTY   2,76  11056 

KTY   5,67  17022  

TY   5,49 21970 

T 13,43 44433 

T/res   5,02 20076 

ET   0,56 inte fastställd  

EJ   2,55 

EV   2,97 

 

M 20,81 

MY   3,83 

MU   6,00 

 

gata   2,20 

ppt   0,07 

 

TOT.  71,36 ha, områdeseffektivitet e=0,16 

 

Inom KTY-området finns det endast en tomt enligt den riktgivande tomtindelningen, tomtstorle-

ken 27 641 m2.  

 

Inom KTY-1-området finns det två tomter enligt den riktgivande tomtindelningen. Tomtstorle-

ken varierar mellan 26446 och 30294 m2.  

 

Inom TY-området finns det fyra tomter enligt den riktgivande tomtindelningen, med variations-

intervallet 8339 – 21649 m2.  

 

Inom T-områdena finns det 10 tomter enligt den riktgivande tomtindelningen, med variationsin-

tervallet 5153 – 27982 m2.  

 

Inom T/res-området finns det fyra tomter enligt den riktgivande tomtindelningen, med variat-

ionsintervallet 9002 – 17443 m2. Den närmare statistikföringen av planen sker i förslagsskedet. 

 

5.12 Tjänster 

 

Området stöder sig på de tjänster som finns i Lappträsk kyrkby, på cirka 1–2 kilometers avstånd.  

 

5.2 Genomförande av målen som gäller kvaliteten på miljön 

 

Med tanke på landskapsbilden finns området till stor del intill landsvägar. I detta syfte har det 

utfärdats följande planbestämmelse för området: vid landsvägarna ska det beaktas att byggna-

derna finns på en synlig plats. Särskild uppmärksamhet ska fästas vid att byggnaders fasader är 

representativa. Byggnadsordningen styr också byggandet i området för egen del. 
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De särskilda naturvärden som konstaterats vid naturutredningen av planen har beaktats så att 

dessa områden i huvudsak har anvisats som M-områden och objekten har anvisats med beteck-

ningarna ge, luo-1 och luo-2.  

 

5.3 Områdesreserveringar  

 

5.31 Kvartersområden 

 

5.311 Kvartersområden för kontorsbyggnader 

 

För den del av företagsområdet som kommer att finnas i planeringsområdets östra hörn har det 

anvisats ett kvartersområde för kontorsbyggnader, KTY. Vid Lovisavägen har det reserverats 

plats för två tomtanslutningar. Nordväst om kvartersområdet finns en lokalt värdefull geologisk 

formation, dvs. ablationsmoränkullar som formats av istiden och som beskrivits i avsnitt 3.12. 

De har fått ge-beteckning.  

 

På området kan det byggas kontorsbyggnader samt industri- och lagerbyggnader eller kombinat-

ioner av dessa och som inte orsakar miljöstörningar. På kvartersområdet får inte placeras en an-

läggning som orsakar buller, vibrationer, luftförorening eller annat som stör miljön. På området 

får det placeras affärs- och butiksutrymmen i anslutning till dess verksamhet till högst 30 % av 

våningsytan. Effektivitetstal, dvs. våningsytans förhållande till tomtens/byggplatsens yta är på 

KTY-området e=0,40. Byggnadernas högsta våningsantal är två.  

 

Det andra kvartersområdet för kontorsbyggnader i mitten av planeringsområdet har angetts med 

beteckningen KTY-1. Planbestämmelserna för området motsvarar i övrigt bestämmelserna för 

det ovan beskrivna KTY-området, men KTY-1-området har en effekt på e=0,30 och det tillåtna 

antalet våningar är ett. I området beaktas också landskapskraven och det omgivande åkerområ-

det enligt planbestämmelsen: särskild uppmärksamhet ska fästas vid dimensioneringen av bygg-

naderna, deras höjd och byggsätt. Vid Lovisavägen har det reserverats plats för en tomtanslut-

ning. 

 

5.312 Kvartersområden för industribyggnader 

 

Kvarter 126 är reserverat för industriverksamhet där miljön ställer särskilda krav på verksamhet-

ens kvalitet (TY). Kvarteret finns öster om Korsbrovägen på området för den nuvarande detalj-

planen. TY-området är tills vidare obebyggt, med undantag för den norra delen. På kvartersom-

rådet får inte placeras en anläggning som orsakar buller, vibrationer, luftförorening eller annat 

som stör miljön. På området får det placeras affärs- och butiksutrymmen i anslutning till dess 

verksamhet till högst 30 % av den våningsyta som genomförs. Byggrätten utgör 40 % av tom-

tens areal (e=0,40). Det högsta våningsantalet är två. 

 

Kvarteren 127, 128 och 129 har anvisats med beteckningen T, dvs. kvartersområdet för industri- 

och lagerbyggnader. T-områdenas effektivitet är också e=0,30–0,40 och det tillåtna våningsanta-

let två. Till skillnad från det ovan beskrivna TY-området har T-områdena inga särskilda miljö-

krav, utan områdena är sedvanliga industriområden. På områdena får enligt planbestämmelse 

inte placeras en biomassaterminal eller annan dylik verksamhet. I området kring kvarteret 127 

finns det redan nu industri- och lagerbyggnader nära riksväg 6. 

 

Kvarter 129 och det gatuområde som finns intill kvarteret har anvisats som så kallat reservom-

råde (/res). Det är skäl att genomföra områdena först när de övriga motsvarande områdena har 

byggts nästan helt. I första hand ska alltså det nya byggandet placeras på de områden som be-

skrivits tidigare. 
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5.313 Områden för samhällsteknisk service 

 

Öster om planeringsområdet har det mellan KTY-kvarteren reserverats ett område för byggnader 

och inrättningar för samhällsteknisk service (ET). Avsikten är att inom en nära framtid bygga en 

ny brandstation på platsen.  

 

Det andra mindre ET-området ligger i korsningen mellan Korsbrovägen och Lovisavägen, där 

det finns en pumpstation för avloppsvatten. Området kan lätt anslutas till det nuvarande vatten- 

och avloppsnätet: 

 
 

Avfallsstationen på planeringsområdets västra kant har angetts med beteckningen EJ, dvs. av-

fallshanteringsområde. 

 

Kvartersområdena är i regel stora och det finns inga bindande tomtgränser inom dem. Tomtin-

delningen är alltså riktgivande och man kan avvika från den enligt de kommande företagens 

behov, förutsatt att kvarterets områdesstruktur och trafikarrangemang förblir förnuftiga.  

 

5.32 Jord- och skogsbruksområden   

 

Största delen av områdets västra del har angetts med en vanlig M-beteckning (jord- och skogs-

bruksområde).  

 

I norr finns en färsk gräsäng som gränsar till riksväg 6 och som har betydelse för fjärilar och 

getts beteckningen MY, dvs. jord- och skogsbruksområdet, som har särskilda miljövärden. Även 

en aspdunge som finns i hörnet av åkern har inkluderats i områdesbegränsningen. 

 

En blandskog där det finns många stigar och som utgör ett område för friluftsliv i det nordöstra 

området har anvisats beteckningen MU, jord- och skogsbruksområde, med ett särskilt behov för 

styrning av friluftsverksamhet.  

 

Två platser med ablationsmoränkullar från istiden har märkts med en särskild ge-beteckning 

(lokal värdefull geologisk formation med geologiska/landskapsmässiga värden). Åtgärder som 

försämrar områdenas naturvärden är förbjudna.  

 

Inom planeringsområdet finns två värdefulla naturobjekt. Det första objektet är ett gräsbevuxet 

område på tomten för den kommande brandstationen söder om MU-området. Den har fått be-

teckningen luo-1, dvs. en del av ett område som ska bevaras som ett viktigt ängsområde med 

tanke på naturens mångfald. Det andra objektet är ett bergsområde i områdets sydvästra hörn, 
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som har getts beteckningen luo-2, dvs. en del av ett område som ska bevaras som ett viktigt 

bergsområde med tanke på naturens mångfald. 

 

I de ovan nämnda områdesreserveringarna har beaktats de tilläggsutredningar om naturen som 

gjordes i början av sommaren 2021. Tyngdpunkten i utredningen låg i synnerhet på korrige-

ringsbehovet av brandstationens tomt som NTM-centralen och miljöskyddet framfört i sina utlå-

tanden (förhandsrapport om tilläggsutredningen, Jari Hietaranta 12.6.2021): 

 

- cirka 15–20 stora eller relativt stora aspar och granar finns vid den skogsväg som går genom 

området i västra kanten, dvs. nära ett ängsområde: inga observationer gjordes av spillningar från 

flygekorrar. 

- ängsområdet avgränsades nu med GPS, har beaktats i utkastet till plan.  

- ingen gulmåra observerades, visserligen blommade de inte ännu, men bland arterna fanns nog 

vitmåra och stormåra. 

- låsbräken: inga observationer; området torde inte längre vara en lämplig livsmiljö för arten. 

Ingen ängsnejlika observerades heller. 

- fjärilsbeståndet; inga fjärilar, men tidpunkten är kanske för tidig för att upptäcka dem (darr-

gräsfjäril, mindre bastardsvärmare, boknätfjäril) 

- som jag redan tidigare har konstaterat är den äng som avgränsats på baskartan kraftigt igen-

vuxen: vegetationen är storväxta ängsarter 1–1,5 m höga: hundkäx, gräsarter, mjölkört, hallon 

osv. På ett område som ligger mellan den nämnda åkern/gräsmarken och den egentliga skogen 

finns ännu ett område med ängsliknande drag. Området har dock börjat kraftigt växa igen: det 

finns rikligt med 0–4-åriga granar.  

 

- fågelbeståndet på ängsområdet eller skogsområdet norr om den är sedvanliga skogsarter (när-

mare förteckning senare).  

 

övriga områden: fågelbeståndet är vanliga skogsarter; spillkråka finns i väster öster om vård-

hemmet, men det är redan ett luo-2-område. Inga spillningar efter flygekorrar observerades hel-

ler på Korsbrovägens östra sida; området är inte ens en lämplig livsmiljö. Arter: grönsångare, 

koltrast, bofink osv.; en noggrannare lista kommer, men inga speciella arter; rosenfink kanske 

förtjänar ett omnämnande (öster om industriområdet) 

 

Ytterligare observation: I nordvästra kanten av Nilsasåkerns åkerområde (nu i träda) finns en 

aspdunge (bilder nedan), som nu är (var) på ett KTY-område: man kan tänka sig att aspdungen 

avgränsas med en MY-beteckning, har beaktats i planutkastet. Ett par foton från området och 

dess läge. Det är inget lagstadgat objekt, men här finns ganska många murkna träd. På motsva-

rande sätt kunde MY-området norr om området minskas vid det nuvarande industriområdet 

(omedelbart öster om industriområdet). 

 

  
 

5.33  Övriga områden  

 

Vid riksvägens kant har det reserverats skyddsgrönzoner EV för hela planeringsområdet.  
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5.34 Allmänna bestämmelser 

 

Utdrag ur de allmänna bestämmelserna i planen: 

 

vid landsvägarna ska det beaktas att byggnaderna finns på en synlig plats. Särskild uppmärk-

samhet ska fästas vid att byggnaders fasader är representativa. 

 

Byggandet ska genomföras så att det med hjälp av en tät bottenbjälklagskonstruktion som venti-

leras utanför huset förhindras att radongas tränger in i utrymmen från jordskiktet. Radonhalten i 

utrymmena får inte överstiga maximivärdet 200 Bq/m3 i bostäder eller 400 Bq/m3 i kontorslo-

kaler. 

 

Bullernivån på grund av buller som kommer från utsidan ska i affärs- och kontorslokaler under-

skrida dagsriktvärdet 45 dB (LAeq).  

 

Dagvatten som uppkommer på området ska fördröjas med fastighetsspecifika eller regionala 

system för  

fördröjning av dagvatten så att deras sammanlagda volym är minst en kubikmeter för varje 

hundra kvadratmeter vatten som inte är genomträngligt (1 m3/100 m²). Systemen ska tömmas 

långsamt inom 12–24 timmar från det att de har fyllts och de ska ha ett planerat överläckage till 

nedanförliggande översvämningsvägar. 

 

5.4 Planens konsekvenser 

 

Följande utredningar har använts som stöd för bedömningen av planens konsekvenser: 

 

− Utredningar som gjorts med tanke på delgeneralplanen för Ingermansby, Kapellby och 

Norrby 

− Utredningar om detaljplanen för Korsbrovägen   

− Naturutredningen för hela planläggningsområdet 2020 (som bilaga) 

− Lappträsks företagsområden, markanvändningsutredningar 2018 (FCG) 

− Utredning om eventuella förläggningsplatser för biomassaterminaler och återvinnings-

terminaler i Lappträsk kommun (Metsän Woima Oy) 

− Slutrapport om nedläggningen Korsmalms avstjälpningsplats 

− Utredning om yt- och grundvattenkontroll vid nedlagda avstjälpningsplatser i Nyland 

(Maria Arola, rapporter från NTM-centralen i Nyland 2011) 

 

5.41 Relation till landskapsplanen och generalplanen 

 

5.411 Landskapsplan 

 

Lappträsk hör till Nylands förbund. Beteckningarna i landskapsplanen och behov förbindelser 

har beaktats fullt ut i planlösningen. Generalplanen ska tjäna till ledning när detaljplanen utarbe-

tas och ändras (MarkByggL 42). På området för en generalplan med rättsverkningar eller för en 

detaljplan gäller landskapsplanen inte, utom i fråga om verkan när en plan ändras. (MarkByggL 

32 §). 

 

5.412 Generalplan 

 

Innehållet i generalplanen och de anteckningar som gäller området presenteras i punkt 3.22. Pro-

jektet för planändring stämmer inte överens med den gällande generalplanen, eftersom general-

planen för området i fråga har föråldrats i fråga om mål och delvis också i fråga om beteckningar 



      24          24 

  

och därför inte kan betraktas som en anvisning när detaljplanen utarbetas. I MarkByggL 42 § 4 

mom. konstateras följande: Om generalplanen är uppenbart föråldrad,  

får detaljplanen av grundad anledning utarbetas eller innehållet i den ändras med avvikelse 

från det som föreskrivs i 1 mom. I så fall ska det emellertid ses till att detaljplanen anpassas till 

generalplanen som helhet och det som föreskrivs i 39 § om kraven på generalplanens innehåll 

ska beaktas. 

 

Motivering som svar på föregående: 

- Man strävar efter att koncentrera boendet i synnerhet till kyrkbyn, detta område reserve-

ras endast för att stärka näringsgrenarna 

- Ökande trafik på riksväg 6 och bullerolägenheter för de nya bostadsområden som anvi-

sats i den nuvarande generalplanen, tillräcklig tomtreserv för bostadstomter 

- Företagsområdena i Lappträsk, markanvändningsutredning/Rapport 18.12.2018, utred-

ning i punkt 4.2 

- Det finns för närvarande inga andra betydande ändringsbehov i generalplanen, resurs-

brist i kommunen 

 

5.42 Konsekvenser för byggd miljö 

 

5.421 Samhällsstruktur 

 

Planområdet ligger utanför den befintliga tätortsstrukturen på cirka 1–2 kilometers avstånd från 

tätorten i kyrkbyn. Områdets trafikmässiga läge är fördelaktigt, eftersom riksväg 6 är en bety-

dande trafikled. Den industri- eller kontorslokalbyggnad som planerats för området ska alltså 

placeras vid goda trafikförbindelser, dock utan att bosättningen störs. 

 

För närvarande har kommunen inte alltför mycket detaljplanerad tomtmark att erbjuda för nä-

ringsverksamhet av industrityp, och det finns inte något sådant område att tillgå i anslutning till 

tätortsstrukturen. Genom den aktuella planlösningen kan man minska onödig arbetspendling och 

öka självförsörjningsgraden inom kommunens arbetsplatser. 

 

Den nya brandstation som planerats för området kommer att placeras på en fördelaktigare plats 

än tidigare, där det finns goda trafikförbindelser i olika väderstreck. 

 

5.422 Tjänster och sociala konsekvenser 

 

Tjänsterna finns i tätorten, på cirka 1–2 kilometers avstånd. I den nya planen har bostadsbyg-

gande inte anvisats, och det finns inget behov av att ordna nya tjänster.  

 

Användningen av området för rekreation och de sociala konsekvenserna har beaktats. Skogsom-

rådet för friluftsbruk har getts MU-beteckning och i planen har man beaktat tryggandet av för-

bindelser för rekreation och gång- och cykeltrafik. Planeringsområdets trivsel kommer inte att 

förändras på grund av planändringen, eftersom det nya anvisade byggandet är relativt långt från 

bosättningen.  

 

5.423 Vatten och avlopp 

 

Planområdet ligger förmånligt bredvid en befintlig vattenledning och ett tryckavlopp. Tilläggs-

kostnader orsakas i viss mån av bergig mark, även om man har strävat efter att beakta detta i 

områdesreserveringarna.  
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Terrängskuggningskarta över områdets markyta, Lantmäteriverkets Kartplatsen 

5.43 Konsekvenser för naturen och naturmiljön 

 

Man har i planen strävat efter att minimera konsekvenserna för naturen och miljön. Största delen 

av de planerade industri- och kontorslokalområdena finns redan från förut i områden som påver-

kats av mänsklig verksamhet. Trädbeståndet och floran i områdena är till största delen ungskog 

och typisk blandskog. 

 

De särskilda värden som konstaterats i naturutredningen och i tilläggsutredningen sommaren 

2021 har beaktats på följande sätt: 

 

Två platser med ablationsmoränkullar från istiden har beaktats i planen och märkts med en sär-

skild ge-beteckning (lokal värdefull geologisk formation med geologiska/landskapsmässiga vär-

den). Åtgärder som försämrar områdenas naturvärden är förbjudna, och det nya byggandet 

kommer inte att påverka områdena. 

 

Inom planeringsområdet finns i den nya planlösningen två värdefulla naturobjekt. Det första 

objektet är ett ängsområde söder om MU-området, innanför ET-området. Den har fått beteck-

ningen luo-1, dvs. en del av ett område som ska bevaras som ett viktigt ängsområde med tanke 

på naturens mångfald. Det andra objektet är ett bergsområde i områdets sydvästra hörn, som har 

getts beteckningen luo-2, dvs. en del av ett område som ska bevaras som ett viktigt bergsområde 

med tanke på naturens mångfald. Dessutom har ett stort ängsområde och en aspdunge i den 

norra delen av området i enlighet med generalplanen anvisats som ett MY-område. 

 

5.44 Trafikkonsekvenser 

 

I mittdelen av området finns sedan tidigare anslutningar till riksväg 6 och Lovisavägen. 

Korsbrovägen förenar de här två större vägarna. Detta kommer inte att ändras på grund av plan-

ändringen.  

 

I mitten av det nya T-området har det anvisats en gata vars läge eventuellt preciseras ännu under 

planeringens gång. En del av industriområdet lämnas som reservområde, så även den södra de-



      26          26 

  

len av den nya gatan kan ges res-beteckning, dvs. den genomförs endast vid behov, om de öv-

riga motsvarande områdena blivit byggda. 

 

Trafiken från Lovisavägen till nya KTY- och KTY-1-tomter samt till brandstationen (ET) leds 

via nya anslutningar. I planen har det i enlighet med NTM-centralens utlåtande lämnats hål i 

fråga om dessa anslutningar för den del av området som ska planteras. 

 

 

6 GENOMFÖRANDE AV DETALJPLANEN 

 

Avsikten är att byggandet av området ska inledas genast efter det att planen har vunnit laga 

kraft. Genomförandet av brandstationen diskuteras redan tidigare (avgörande om planeringsbe-

hov?). 

 

 

Kotka 28.6.2021.   

 

KARTTAAKO OY   

 

 

Dl Jarmo Mäkelä 

 

Bilagor 

1.   Program för deltagande och bedömning 

2.   Natur- och landskapsutredning 

3.   Uppföljningsblankett för detaljplan (i förslagfasen) 


