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UTGÅNGSPUNKTER ENLIGT MARKANVÄNDNINGS- OCH BYGGLAGEN MarkByggL 62 och 63 § SAMT MarkByggF 
30 § 

 
A) Växelverkan när planer bereds  

Planläggningsförfarandet samt informationen om utgångspunkterna, målen och eventuella 
alternativ för planeringen när planer bereds ska ordnas så att markägarna på området och de vars 
boende, arbete eller övriga förhållanden kan påverkas betydligt av planen samt de myndigheter 
och sammanslutningar vars verksamhetsområde behandlas vid planeringen (intressent) har 
möjlighet att delta i beredningen av planen, bedöma verkningarna av planläggningen och 
skriftligen eller muntligen uttala sin åsikt om saken. 

Program för deltagande och bedömning (PDB)  
När en plan utarbetas ska ett med avseende på planens syfte och betydelse nödvändigt program 
för deltagande och växelverkan samt för bedömning av planens konsekvenser utarbetas i ett 
tillräckligt tidigt stadium. När frågan om planläggning har väckts ska detta meddelas så att 
intressenterna har möjlighet att få information om utgångspunkterna för planläggningen, den 
planerade tidtabellen samt förfarandet för deltagande och bedömning. Informationen ska ordnas 
på ett sätt som är lämpligt med tanke på planens syfte och betydelse. Informationen kan också 
ges i samband med informationen om planläggningsöversikten.  

C) Respons på programmet för deltagande och bedömning 
Detta program för deltagande och bedömning finns tillgängligt i Lappträsk kommuns kundtjänst. 
Respons på programmet för deltagande och bedömning kan ges direkt till den som upprättat 
planen: Till Karttaako Oy Jarmo Mäkelä (0400) 220 082 eller till kommunen (kontaktuppgifter 
punkt 6). Detta program för deltagande och bedömning kompletteras alltid enligt behov under 
hela planeringsprocessen. Allmänt omfattande processchema för planläggningen:  
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Ändring och utvidgning av detaljplanen för Korsbron PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH 
BEDÖMNING 
 
Programmet för deltagande och bedömning (PDB) utarbetas när planläggningen inleds 
som en del av programmeringen av planläggningsarbetet. I planen presenteras ett 
program för ordnande av deltagande och annan växelverkan samt konsekvensbedömning 
(MarkByggL 63 §). Programmet för deltagande och bedömning är avsett för invånare, 
kommuninvånare, arbetstagare, organisationer, kommunala och statliga myndigheter samt 
andra intressenter.  
 
1. BAKGRUND OCH PLANERINGENS MÅLOMRÅDE 
 
Planeringsområdet består av ett område på cirka 80 hektar i mellersta delen av 
kommunen, omedelbart söder om Kapellbys tätort, på ett kilformat område mellan riksväg 
nr 6 och regionväg nr 176. 
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Översiktskarta över planeringsområdets lokala läge (Lantmäteriverkets kartplats) 
 

Planeringsobjektet är området kring Korsbron i Lappträsk, som man vill utveckla som ett 
attraktivt företagsområde. I samband med detta har det konstaterats att det redan 2009 
färdigställdes ett detaljplaneområde för Korsbrovägen som kräver granskning och 
uppdatering. 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.  
 
I östra delen av planeringsområdet kommer man att placera kommunens nya 
brandstation, som kräver sin egen uppmärksamhet vid planeringen av området. 
Korsmalms avfallsstation (f.d. avstjälpningsplats) i västra delen av området bör beaktas i 
planläggningen, liksom Korsmalms vårdhem i dess grannskap.  
2. NUVARANDE SITUATION OCH PRELIMINÄRA MÅL 
 
Kommunen har som mål att uppdatera den nuvarande detaljplanen för området kring 
Korsbrovägen och utvidga detaljplaneområdet så att det täcker det kilformade området 
öster om Korsbron, som finns på området mellan riksväg 6 och regionväg nr 176.  
 
Avsikten är att området ska bli en attraktiv helhet för näringslivets behov. Vid planeringen 
av området beaktas det område vid Korsmalms avfallsstation som redan finns samt 
området vid Korsmalms vårdhem, och möjligheterna att utveckla dessa förbättras.  
 
Vid planeringen av området fästs särskild uppmärksamhet vid tryggandet av behovet av 
förbindelser till rekreationsleder genom området samt vid områdets eventuella 
naturvärden.  
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Under planeringsarbetets inledande fas har man utifrån ett gemensamt möte ställt 
följande preliminära mål och utredningsobjekt gällande planeringsområdet (ärendena är 
inte i prioritetsordning): 
 

- målet är ett attraktivt område med goda trafikförbindelser för företagen 
- den nuvarande detaljplanen för området kring Korsbrovägen saneras och utvidgas 
österut  
- för området på västra sidan utarbetas en detaljplan (s.k. reservområde) också som 
företagsområde, med beaktande av avfallsstationen och vårdhemmet som helheter 
som ska utvecklas 
- genomförande av området i delar (t.ex. 1. området kring Korsbrovägen, 2. området 
på östra sidan, 3. området på västra sidan) 
- övervägande av gatulinjerna så att flexibla tomtstorlekar möjliggörs 
- ingen bindande tomtindelning (förslag till tomtindelning t.ex. som bilaga till 
beskrivningen) 
- brandstationen kommer att placeras i områdets östra del 
- gruppering av tomter på basis av sommarens terränggranskning 
- leder för gång- och cykeltrafik 
 
Andra omständigheter som bör beaktas: 
- projektet är inte förenligt med den gällande generalplanen 
- brandstationens placering på området ska beaktas 
- beaktande av Korsmalms avfallsstation och det tidigare området för 
avstjälpningsplats som ett eventuellt specialområde (förorenad mark?) samt 
beaktandet av lakvatten som spridit sig till närområdet 
- beaktande av fastighetsindelningen vid områdes- och tomtavgränsningar 
- beaktande av kommunalteknikens läge 
- gatunätets och gång- och cykeltrafikens funktionalitet, samhällsekonomin  
- utarbetande av en baskarta för hela området 
- närmare mål för området kring Korsmalms vårdhem utreds också med ägaren 
- målen preciseras ytterligare i takt med att planprocessen framskrider... 

 
Besöken i terrängen gjordes sommaren 2020 och 2021. Under terrängbesöken 
konstaterades det att terrängen i området är överraskande mångsidig. 
 
Planeringsområdets östra del är trevlig och lättåtkomlig terräng för utomhusvistelse, 
många stigar. Mittemot servicestationen finns ett vidsträckt ängsområde. Råkullabacken är 
mycket stenig och även brant i riktning mot riksvägen. I nordvästra hörnet av området 
finns unga och svårtillgängliga plantbestånd, se flygfotografiet. Bråtakällan har ungt 
plantbestånd och våtmark. Öster om vårdhemmet finns en fin klippa och brant som 
dominerar området som ett element i landskapet. 
 
I den sydvästra delen av planeringsområdet finns ett gammalt grustäktsområde och en 
vacker momark. 
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FOTO 1 och 2 Skog och stigar för friluftsliv i östra delen av planområdet 

 

  
FOTO 3 och 4 Korsbrons ängsområde och anslutning till servicestationen  

 

  
FOTO 5 och 6 Företagsområdet vid Korsbrovägen och grustäktsområdet i sydvästra delen 

 
3. GÄLLANDE PLANER FÖR OMRÅDET 
 
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 områdesanvändningen som statsrådet fattade år 2000 och justerade år 2008. 
Statsrådets beslut trädde i kraft 1.4.2018. 
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De riksomfattande målen för områdesanvändningen konkretiseras i huvudsak genom 
planläggning. Landskapsplanläggningen har en central roll i detta. Målen för det aktuella 
planläggningsprojektet 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 sidor 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 befolkningsgruppers 
synvinkel. Gång-, cykel- och kollektivtrafik samt utveckling av kommunikations-, 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 förutsättningar 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 luftkvalitet förebyggs. 
- Ett tillräckligt stort avstånd lämnas mellan verksamheter som orsakar skadliga hälsoeffekter eller 
olycksrisker och verksamheter som lätt orsakar konsekvenser, eller så hanteras 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 utnyttjande av naturresurser 
främjas. 
 

LANDSKAPSPLAN 
 
Allmänt om landskapsplanen 
Landskapsplanen är en på kartan presenterad långsiktig plan för landskapets 
samhällsstruktur och områdesanvändning.  
 
I landskapsplanen samordnas de riksomfattande målen och målen för 
områdesanvändningen på landskapsnivå. Den vanligaste planen är anvisningen om 
kommunernas planläggning och annan planering av områdesanvändningen. 
 
Landskapsplanen omfattar i allmänhet hela landskapet. I helhetsplanerna behandlas alla 
markanvändningsformer, i etapplanerna behandlas endast vissa teman eller ett visst 
område.  
 
Landskapsplanerna utarbetas i landskapsförbunden och planerna godkänns av 
landskapsfullmäktige. Till det planmaterial som fullmäktige godkänner hör en plankarta 
samt planbeteckningar och planbestämmelser. I beskrivningen motiveras och presenteras 
planens lösningar. 
 
Landskapsplanen för Nyland 
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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 
markanvändningsformer har presenterats. 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 för 
planskilda anslutningar som förenar riksvägar och regionvägar.  
 

 Utdrag ur landskapsplanen 
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. 
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Beteckningar i generalplanen som gäller området: 
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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 
specialområden. 
 

 
 
BYGGNADSORDNING 
Byggnadsordningen för Lappträsk kommun har godkänts i fullmäktige 13.2.2019 (trädde i 
kraft 2.4.2019).  

 
BASKARTA 
För hela planområdet har det utarbetats en ny baskarta under sommaren 2020 
(Maanmittauspalvelu Puttonen Oy). Baskartan ska godkännas under planprocessen. 
 
4. FÄRDIGA UTREDNINGAR OCH UTREDNINGAR SOM SKA UTARBETAS OM 
PLANLÄGGNINGSARBETET 
 

− Utredningar som gjorts med tanke på delgeneralplanen för Ingermansby, Kapellby 
och Norrby 
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− Utredningar om detaljplanen för Korsbrovägen   

− Naturutredningen för hela planläggningsområdet 2020 (som bilaga till 
redogörelsedelen) 

− Lappträsks företagsområden, markanvändningsutredningar 2018 (FCG) 

− Utredning om eventuella förläggningsplatser för biomassaterminaler och 
återvinningsterminaler i Lappträsk kommun (Metsän Woima Oy) 

− Slutrapport om nedläggningen av Korsmalms avstjälpningsplats (?) 

− Utredning om yt- och grundvattenkontroll vid nedlagda avstjälpningsplatser i 
Nyland (Maria Arola, rapporter från NTM-centralen i Nyland 2011) 

 
 
5. BEDÖMNING AV DETALJPLANENS KONSEKVENSER 

 
9 § i markanvändnings- och bygglagen     Utredning av konsekvenserna när planer utarbetas 
 

”En plan ska grunda sig på planering som omfattar bedömning av de betydande konsekvenserna av 
planen och på sådana undersökningar och utredningar som planeringen kräver. När planens 
konsekvenser utreds ska planens uppgift och syfte beaktas. När en plan utarbetas ska 
miljökonsekvenserna, inklusive de samhällsekonomiska, sociala och kulturella konsekvenserna, samt 
övriga konsekvenser av planen och av undersökta alternativ utredas i behövlig omfattning. 
Utredningarna ska omfatta hela det område där planen kan tänkas ha väsentliga konsekvenser.” 

 
I de olika skedena av planeringen av en ändring och utvidgning av detaljplanen för området 
kring Korsbron strävar man efter att utreda de framtida konsekvenserna av ändringen av 
detaljplanen och deras betydelse samt minimera eventuella negativa konsekvenser. 
Särskild uppmärksamhet ska fästas vid: 
 
1. Konsekvenser för samhällsstrukturen  

- nybyggandets förhållande till den redan byggda miljön 
 

2. Ekonomiska konsekvenser 
- konsekvenserna av områdets utveckling för hela kommunens livskraft 
- konsekvenser för näringar i närområdet 
- samhällsteknik 
- ordnande av tjänster 

 
3. Miljökonsekvenser  

- konsekvenser för landskapsbilden 
- konsekvenser för naturvärden och naturens mångfald 
- konsekvenser för grundvattnet, vattendrag (bl.a. Lappträsk) och mikroklimatet 
- eventuellt lakvatten från avstjälpningsplatsområdet 
- förebyggande av olägenheter för miljön och hälsan till följd av buller, vibrationer och dålig 

luftkvalitet 
 
 

4. Kulturella konsekvenser  
- konsekvenser för landskapet 
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- fornminnen, ingen kännedom 
 

5. Trafikkonsekvenser  
- anslutningar till riksvägen och regionvägen 
- det lägre vägnätets funktion 
- förbindelser för gång- och cykeltrafik och dess funktion 

 
6. Sociala konsekvenser  

- säkerhet och trivsel  
- rekreationsbruk och behov av förbindelser till friluftsleder 

 
 

6. 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, 
markägarna 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 
 
 
7. ORDNANDE AV DELTAGANDE OCH VÄXELVERKAN 
 



Lappträsk kommun, ändring och utvidgning av detaljplanen för Korsbron – program för deltagande och bedömning 

14 

 

Planprojektets bakgrund har utretts i början av planen.  
 
- 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. Tekniska nämnden (8.12.2020 § 67) 
godkände planen med små preciseringar. 
 
- Meddelande om anhängiggörande 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 hålls offentligt framlagt och intressenter har möjlighet att ge respons 
(anmärkning) om det under sommaren 2021. Information om framläggande (MarkByggL 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 
(MarkByggF 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 
förvaltningsdomstol/Högsta förvaltningsdomstolen).  
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8. KONTAKTUPPGIFTER 
 

Planen har upprättats av: 
Karttaako Oy / DI Jarmo Mäkelä 
Heikinkatu 7 
48100 Kotka 
tfn 0400 220082 
jarmo.makela@karttaako.fi 

 
Karttaako Oy /planläggningsing. Hanna 
Nirkko 
Heikinkatu 7 
48100 Kotka 
tfn 045 2533454 
hanna.nirkko@karttaako.fi 

Kontaktpersoner i Lappträsk kommun: 
Kommundirektör Tiina Heikka 
Lappträskvägen 20 A 
07800 LAPPTRÄSK 
 
tfn 044 720 8686 
tiina.heikka@lapinjarvi.fi 

 
Tekniska direktören Kristiina Tikkala 
Lappträskvägen 20 A 
07800 LAPPTRÄSK 
 
tfn 044 720 8652 
kristiina.tikkala@lapinjarvi.fi 

 
 


