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5.6 Nimistö 
6 Asemakaavan toteutus 
 
 

1.1 TUNNISTETIEDOT 

Alue: Lapinjärvi, Ingermaninkylä 

Kaavan nimi: Ingermaninkylän yritysalueen laajennus 

Kaavatyyppi: Asemakaava 

Laatija: Lapinjärven kunnan tekninen toimi, aluearkkitehti Johanna Hyrkäs. Ehdotusvaiheen nähtävillä olon 
jälkeen tehdyistä muutoksista sekä tulvamallinnuksesta on vastannut FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. 

Yhteystiedot: Tekninen johtaja Maria Luoma-aho, puh. 044 720 8652, sähköposti maria.luoma-
aho@lapinjarvi.fi 

Asemakaavan vireilletulo: 17.8.2016 

Asemakaavan käsittely: 

Asemakaavaehdotus teknisessä lautakunnassa 25.9.2018 

Asemakaavaehdotus kunnanhallituksessa 28.01.2019 

Asemakaavaehdotus kunnanvaltuustossa xx.xx.2018 
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1.2 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI 

Alue sijaitsee valtatie 6:n pohjoispuolella noin 3 km päässä Lapinjärven Kirkonkylän keskustasta Helsingin 
suuntaan. Asemakaava koskee kiinteistöjä 407-407-8-52 Paavonpelto, 407-407-8-54 Kuutospelto, 407-407-8-
115 Jokipala sekä osaa kiinteistöistä 407-407-11-0 Björnram ja 407-407-1-95 Sjökulla.  

 

Taustakartta: Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 09/2018 aineisto 

1.3 KAAVOITUSTYÖN TARKOITUS 

Kaavatyön tarkoitus on tutkia edellytykset yritysalueen laajentamiselle lounaaseen. Ingermaninkylän 
yritysalueen laajennuksella Lapinjärven kunta pyrkii kehittämään teollisuustonttien tarjontaa hyvällä 
sijainnilla valtatie 6 varteen. Nykyisen yritysalueen laajennuksella on mahdollista luoda hyvän näkyvyyden 
kannalta houkuttelevia tontteja olemassa olevan teollisuusalueen yhteyteen.  
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1.4 LUETTELO SELOSTUKSEN LIITEASIAKIRJOISTA 

Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  

Liite 2 Palaute- ja vastineraportti 

Liite 3 Lapinjärvenjoen virtausmallinnuksen karttaliite, tulokset 

 

1.5 LUETTELO MUISTA KAAVAA KOSKEVISTA ASIAKIRJOISTA, TAUSTASELVITYKSISTÄ JA 
LÄHDEMATERIAALISTA 

Vuoden 2002 osayleiskaavatyön (Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy, 5.6.2002) yhteydessä laaditut 
selvitykset: 

- Valtatien 6 melualuekartta 
- Luontoselvitys ja –kartta 
- Maisemaselvityskartta 
- Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden inventointi 
- Esihistorialliset kiinteät muinaisjäännökset kartta 

 

  



 

 

6 

 

 

 

2 TIIVISTELMÄ 

2.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET 

Asemakaava on laadittu kunnan aloitteesta ja toimesta. Kunnanvaltuusto on 17.8.2016 § 18 päättänyt, että 
alueelle aletaan laatia asemakaavaa. Tarkoituksenmukaisuuden vuoksi kaava-alueeseen on lisätty aiempien 
asemakaavojen ulkopuolelle jääneet viereinen, yksityisessä omistuksessa oleva kiinteistö 407-407-8-115 
Jokipala sekä tielinjauksen vaatimat erilliset pienet osat kunnan omistamasta kiinteistöstä 407-407-11-0 
Björnram ja Metsähallituksen kiinteistöstä 407-407-1-95 Sjökulla.  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma laadittiin ja asetettiin nähtäville 21.8.2018 ja siitä pyydettiin 
viranomaislausunnot.  

- Kunnanvaltuuston kaavoituspäätös 17.8.2016 § 18 
- Kuulutus osalllistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta 21.8.2018 
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 21.8.-21.9.2018 
- Kaavaehdotuksen nähtäville asettaminen teknisessä lautakunnassa 25.9.2018 
- Kuulutus kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta 28.9.2018 
- Kaavaehdotus nähtävillä MRL 65 §:n mukaisesti 29.9.-28.10.2018 
- Kunnanvaltuuston hyväksymispäätös xx.xx.2018 
- Kaavan lainvoimaisuudesta kuuluttaminen xx.xx.2018 

 

2.2 ASEMAKAAVA 

Asemakaavalla muodostuu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta (T), maatalousaluetta (MT) sekä 
katualuetta. Asemakaava-alueen pinta-ala on noin 9 hehtaaria. Kokonaisrakennusoikeus on noin 36 000 k-
m2. Asemakaavassa rakennusten kokonaiskorkeudeksi määrätään 9 m, kuten alueen ympäröivissä 
yritysalueen asemakaavoissa.  

2.3. ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN 

Alueen toteuttaminen voi alkaa kaavan tultua lainvoimaiseksi. Kunta myy tontit kysynnän mukaan yrityksille 
jotka vastaavat katuja lukuun ottamatta alueen toteuttamisesta. 

 

3 LÄHTÖKOHDAT  

3.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus 

Suunnittelualue sijoittuu Lapinjärven eteläpuolelle Ingermaninkylään, reilun kolmen kilometrin päähän 
Kirkonkylästä ja on kooltaan noin 9 hehtaaria. Alue on tasaista peltomaata ja tällä hetkellä viljelykäytössä. Se 
rajautuu kaakossa valtatie 6:een, koillisessa olemassa olevaan yritysalueeseen sekä Metsähallituksen 
omistamaan, Luonnonvarakeskuksen käytössä olevaan metsäkoealaan sekä lounais- ja luoteissivuiltaan 
yksityisomistuksessa olevaan peltoalueeseen. Luoteissivulla sitä rajaa myös kapea Lapinjärvenjoki. 
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Ilmakuva suunnittelualueesta, kaava-alue rajattu sinisellä. Pohjakuva MML-kiinteistötietopalvelu. 

 

3.1.2 Luonnonolot 

Alue on pitkään viljelykäytössä ollutta peltoa. Etelässä, valtatie 6:n toiselle puolella maasto jatkuu 
metsäisenä kun taas pohjoisessa ja lännessä alue liittyy laajempaan peltoaukeaan. Alueen luoteisnurkkaa 
rajaava kapea Lapinjärvenjoki laskee etelään noin kilometrin päässä alueesta koilliseen sijaitsevasta 
Lapinjärvestä. Lapinjärvenjoki tunnetaan Loviisanjokena alaosallaan. Alueella vallitseva tuulensuunta on 
lounainen (Ilmatieteenlaitos 2016). Alueen maaperä on savea ja hiesua (GTK:n Maankamara-palvelu 
09/2018). 

3.1.3 Rakennettu ympäristö 

Alueella ei ole rakennuksia. Olemassa olevan teollisuusalueen puolella rakennukset ovat pääasiassa matalia 
teollisuushalleja. 

3.1.3 Maisema 

Suunnittelualue on nykytilanteessa pääasiassa peltoaluetta. Peltoalue on osa pienimuotoisempaa 
peltomosaiikkia Lapinjärven lounaispuolella. Lapinjärven kunnan laajamittaisemmat ja suuret yhtenäiset 
peltoalueet sijoittuvat pääasiassa kuntakeskuksen itäpuolelle. Suunnittelualuetta kohti muodostuu avoimia 
peltonäkymiä valtatien 6 suunnasta sekä Porlammintieltä. Miljoonatien varressa on muutama 
asuinrakennus/maatila, josta muodostuu avoimia näkymiä kohti suunnittelualuetta. Suunnittelualueen 
eteläpuolella on metsäistä aluetta kuten myös kaava-alueen pohjoispuolella kulkevaTorpparinmäentien 
varsi. Ingermaninkylän ja Torpparinmäen alueen väliin jäävä peltoalue on leveydeltään reilu 200 m.  
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Suunnittelualueen (punaisella) ympäristö on peltoaluetta. Välittömässä läheisyydessä sijaitsee olemassa olevaa teollisuusaluetta. Miljoonatien 
varressa sijaitsee muutama asuintalo (keltaisella). Valkoisilla nuolilla on osoitettu valtatie 6 sekä Porlammintien varren peltonäkymiä. 

  

Näkymä valtatie 6 ja Miljoonatien risteyksestä koilliseen kohti kaava-aluetta (kuva Google maps).   
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Näkymä Porlammintieltä lounaaseen kohti kaava-aluetta (kuva Google maps). 

 

Näkymä Porlammintieltä luoteeseen kohti kaava-aluetta (kuva Google maps). 

3.1.4 Maanomistus 

Kiinteistöt 407-407-8-52 ja 407-407-8-54 ovat kunnan omistuksessa. Kiinteistö 407-407-8-115 on yksityisen 
ja tielinjauksen vaatima kiinteistö 407-407-1-95 Metsähallituksen omistuksessa.  Katulinjauksen vaatimat 
osat kiinteistöistä 407-407-11-0 ja 407-407-1-95 ovat kunnan ja Metsähallituksen omistuksessa. 
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Kaava-alueen kiinteistörajat, pohjakuva MML-kiinteistötietopalvelu 

 

3.1.5 Liikenne 

Alueen liikennejärjestelyt vaativat mahdollisuutta rakentaa tie Metsähallituksen omistaman kiinteistön 407-
407-1-95 kautta. Neuvottelut on käynnistetty keväällä 2018 ja alueen käytöstä vastaava Luonnonvarakeskus 
on antanut hankkeelle alustavan suostumuksen. Asemakaava-alue sijaitsee valtatie 6:n varressa ja 
hyödyntää ajoneuvoliikenteessä läheistä Ingermaninkylän liittymää.  
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3.1.6 Tekninen huolto 

Kunnan vesi-, sadevesi- ja viemärilinjat kulkevat olemassa olevalla yritysalueella Teollisuustien alla. 
Alueellinen sähköjakokeskus sijaitsee saman tien alkupäästä.  

3.1.6 Lapinjärvenjoen virtausmallinnus 

3.1.6.1 Laskentamenetelmät ja korkeus- ja koordinaattijärjestelmä 

Mallinnus on tehty yksidimensionaalisena virtausmallinnuksena HEC-RAS 5.0.6- ohjelmalla. 
Käytetty korkeusjärjestelmä on N2000 ja koordinaattijärjestelmä ETRS-TM35. 

3.1.6.2 Uomageometria 

Uomalinjat 

Virtausmallinnuksessa mukana on Lapinjärvenjoen pääuoman yläosa Lapinjärven alapuolelta 
Helsingintien alapuolelle saakka. Mallinnetun uoma-osuuden pituus on 2,3 km. Uoman 
alkukohta ns. 0-paalu on Helsingintien eteläpuolella sijaitsevan soistuman alueella ja päätepiste 
paalu 2306 m on heti Lapinjärven alapuolella.  

Poikkileikkaukset ja sillat  

Virtausmalliin lisättiin poikkileikkaustiedot perustuen Lapinjärvenjoella Mitta Oy:n toimesta 
tehtyihin poikkileikkausmittauksiin. Tammikuussa 2019 joen paaluvälillä 167 -2118 m tehtiin 12 
kpl poikkileikkausmittauksia.    

Poikkileikkaustietoja täydennettiin perustuen Maanmittauslaitoksen laserkeilausaineistosta 
tehtyyn maanpinnan korkeusmalliin (TIN). Laskennan paremman toiminnan varmistamiseksi 
tihennettiin poikkileikkausvälejä kopioimalla ja interpoloimalla mitattuja leikkauksia.  

Virtausmalliin lisättiin tiedot silloista (4 kpl). Lapinjärvenjoella mitattiin Miljoonatien sillan 
vapaan aukon leveys ja korkeus. Helsingintien sillan (Kvarnbackan silta) ja sen eteläpuolisen 
kevyen liikenteen väylän sillan (Kvarnbackan silta 2) sekä Porlammintien sillan (Sjökullan silta) 
tiedot perustuvat liikenneviraston taitorakennerekisterin tietoihin, siltapiirustuksiin ja 
valokuviin.   

Virtaamatiedot 

Mallinnuksessa käytettiin virtaamatietoja, jotka perustuvat Suomen ympäristökeskuksen 
vesistömallijärjestelmän simuloituihin valunta-arvoihin 1989-2018 Loviisanjoen valuma-alueelle 
(81.027).   Valunta-arvoista tehtiin toistuvuusanalyysi (Gumbel). Mallinnetulle uomaosuuksille 
lisättiin 3 virtaamanmuutoskohtaa, jotka perustuvat määritettyihin osavaluma-alueiden pinta-
aloihin. Mallinnetun uoma-osuuden valuma-alueen pinta-ala on noin 43 km2, josta Lapinjärven 
valuma-alue muodostaa suurimman osan (38 km2).   
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Mallin kalibrointi 

Mallinnetulta uomaosuudelta ei ole vedenkorkeus- ja virtaamamittaustietoja. Mallia ei ole 
kalibroitu. Mallin kalibrointi edellyttää vedenkorkeuksien ja virtaaman mittausta tarkasteltavalla 
uomaosuudella ylivirtaama-aikana.  

Mallin laskentatuloksia on verrattu ja sovitettu suuntaa-antavasti laserkeilausajankohdan 
(21.4.2009) vedenkorkeuksiin. Huhtikuussa 2009 SYKE:n vesistömallijärjestelmän tietojen 
mukaan tulvahuippu on ajoittunut huhtikuun alkuun ja laserkeilauksen ajankohdan tienoilla 
valunta on ollut keskivalunnan tasoa. 

3.1.6.3 Mallinnustulokset 

Virtausmallilla laskettiin vedenkorkeudet keskivirtaama- (MQ), keskiylivirtaama- (MHQ) ja 
kerran 100 vuodessa toistuvassa ylivirtaamatilanteessa (HQ1/100). Virtaamat on esitetty alla 
olevassa taulukossa (Taulukko 1).  

Taulukko 1. Lapinjärvenjoen mallinnetun uomaosuuden keski-(MQ), keskiyli- (MHQ) ja kerran 100 
vuodessa toistuva ylivirtaama (HQ1/100a).   

MQ MHQ HQ1/100a 

0,45 2,4 4,3 

 

Työn tarkoituksena oli selvittää tulva-alue kerran 100 vuodessa toistuvassa tilanteessa. 
Mallinnettuihin vedenkorkeuksiin perustuva kartta tulva-alueesta on esitetty kaavamateriaalin 
liitteenä 3.  

 
Ote Lapinjärvenjoen tulvamallinnuksesta. 
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3.1.6.4 Epävarmuuksien arviointi 

Mallinnuksen virhelähteet liittyvät laskennan lähtötietojen epävarmuuksiin.  

Mallinnetulta alueelta ei ole virtaama- ja vedenkorkeushavaintoja, joiden avulla mallia 
pystytään kalibroimaan.  

Virheitä laskentaan voivat aiheuttaa virtaama-arvioinnissa käytetyt simuloidut valunta-arvot. 

Virheitä voi aiheutua virtausmallin geometriatiedoista kuten poikkileikkaustiedoista ja uomassa 
olevien rakenteiden tiedoista. Lapinjärvenjoen poikkileikkausten mittaustiheys oli harvahko ja 
uomaosuuksille on interpoloitu poikkileikkauksia mitatuista poikkileikkauksista. Tulva-alueiden 
osalta tulokseen vaikuttaa myös laserkeilausaineiston tarkkuus. 

3.2 SUUNNITTELUTILANNE 

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat 

3.2.1.1 Maakuntakaava 

Uudenmaanliiton karttapalvelusta 
(http://kartta.uudenmaanliitto.fi/m
aakuntakaavat/) löytyvästä 
voimassa olevien maakuntakaavojen 
yhdistelmässä 2017 (voimassa 
olevat merkinnät kaavoista: 
Uudenmaan maakuntakaava, 
Uudenmaan 1., 2., 3. ja 4. 
vaihemaakuntakaavat, Itä-
Uudenmaan maakuntakaava, Itä-
Uudenmaan 1.-4. vaiheseutukaavat 
sekä Maakuntakaava 2000) ei ole 
merkintöjä suunnittelualueen 
osalta. Suunnittelualueen 
läheisyydessä länsipuolella on 
varaus 400 kV voimajohdolle. Kaava-
alue on pääosin maakuntakaavan 
ns. valkoista aluetta. Kaavan 
Helsingin seudun ulkopuolisia valkoisia 
alueita koskevassa kehittämissuosituksessa 
todetaan, että alue, jolle maakuntakaavakartalla ei ole osoitettu erityistä käyttötarkoitusta, on 
tarkoitettu ensisijaisesti maa- ja metsätalouden ja niitä tukevien sivuelinkeinojen käyttöön ja 
että alueelle suuntautuvaa asuin- ja työpaikkarakentamista on ohjattava taajamatoimintojen 
alueelle ja kyliin. Suosituksessa todetaan kuitenkin myös, että yksityiskohtaisemmassa 
suunnittelussa voidaan alueelle osoittaa muutakin vaikutuksiltaan paikallisesti merkittävää 
maankäyttöä. 

Uusimaa-kaava 2050 on valmistelussa. Kaava oli nähtävillä luonnosvaiheessa loka-marraskuussa 
2018. Kaavassa ei ole nähtävissä muutoksia suunnittelualueen osalta. Suunnittelualueen 
läheisyyteen on osoitettu liikenteen yhteystarpeen kehittämisperiaatemerkintä. 

Ote voimassa olevien maakuntakaavojen yhdistelmästä 2017. 
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3.2.1.2 Yleiskaava 

Ingermaninkylän, Kirkonkylän ja Vasarankylän oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa (hyväksytty 
18.12.2002) suunnittelualue on määritelty osittain teollisuus- ja varastoalueeksi (T), osin maa- ja 
metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M) jossa sallitaan maa- ja metsätalouteen liittyvä sekä haja-
asutusluonteinen rakentaminen ja maatalousalueeksi (MT) joka on tarkoitettu erityisesti 
maatalouden harjoittamiseen; alueen laajat peltoaukeat suositellaan jätettäväksi 
rakentamisesta vapaaksi lukuun ottamatta maataloutta palvelevia rakennuksia. Kaavakartan M-
alueen huutomerkki (ympäristö- tai maisemavaurion korvaustarve) viittaa ilmeisesti 
selostuksessa mainittuun, Luonnonvarakeskuksen koealaan liittyvään metsitykseen, jonka on 
katsottu sulkevan tärkeitä maisemalinjoja. 

Ote Uusimaa 2050 maakuntakaavaluonnoksesta. 
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Osayleiskaavaote, kaava-alue rajattu sinisellä 

3.2.1.3 Rakennuskaava 

Osalla aluetta on voimassa vuodelta 1979 peräisin oleva rakennuskaava jossa merkintä M, 
maatalousalue. Muu osa alueesta on kaavoittamatonta.  

 

Rakennuskaavaote, kaava-alue rajattu sinisellä 
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3.2.1.4 Rakennusjärjestys 

Lapinjärven rakennusjärjestys on tullut voimaan 2.4.2013. Uusi, päivitetty rakennusjärjestys on 
työn alla. 

3.2.1.5 Pohjakartta 

Pohjakarttana on käytetty MML:n vektoriaineistoa 03/2018. 

 

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

4.1 SUUNNITTELUN KÄYNNISTYMINEN SEKÄ SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET JA LÄHTÖKOHDAT 

Kunta osti vuonna 2014 Lapinjärven Ingermaninkylän yritysalueen (ent. teollisuusalue) kupeesta, valtatie 6:n 
varresta maata (kiinteistöt 407-407-8-52 Paavonpelto ja 407-407-8-54 Kuutospelto) tarkoituksenaan 
laajentaa olemassa olevaa yritysaluetta. Kunnanvaltuusto on 17.8.2016 § 18 päättänyt, että alueelle aletaan 
laatia asemakaavaa. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma laadittiin ja asetettiin nähtäville 21.8.2018 ja siitä pyydettiin 
viranomaislausunnot. Kaavaehdotus asetetaan nähtäville 26.9.2018. 

4.2 OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ 

4.2.1 Osalliset  

Osallisia ovat alueen maanomistajat ja kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava 
saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa 
käsitellään. 

Ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava vaikuttaa: 
 
- Suunnittelualueen lähiasukkaat ja maanomistajat  
- Alueeseen rajoittuvan maan omistajat ja lähinaapurit 
- Yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään 
 
Viranomais- ym. tahot joita kuullaan kaavoituksen kuluessa: 
 
- Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
- Uudenmaan liitto 
- Itä-Uudenmaan palo- ja pelastuslaitos 
- Porvoon kaupunki, ympäristöterveydenhuolto 
- Kymenlaakson Sähköverkko Oy 
- LPOnet Oy Ab 
- Lapinjärven Lämpö Oy 
- Kymenlaakson Jäte Oy 
- Lapinjärven vesilaitos 
- Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu/Loviisa 
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- Lapinjärven kunnan tekninen lautakunta ja tekninen toimi 
- Ingermaninkylän-Rutumin Metsästysseura 
- Porvoon Seudun Lintuyhdistys ry 
- SLL Uudenmaan piiri 
- Itä-Uudenmaan luonnon- ja ympäristönsuojeluyhdistys 
 

4.2.2 Vuorovaikutus ja saatu palaute 

Osallistuminen on toteutettu osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti (liite 1). Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä kunnan internetsivuilla ja kunnan yhteispalvelupisteen 
ilmoitustaululla 21.8.-21.9.2018. Suunnitelman nähtävillä olosta ilmoitettiin kunnan internetsivuilla sekä 
virallisella ilmoitustaululla. Osallisille lähetettiin tieto kirjeitse tai sähköpostitse.  Lausunnon jättivät 
määräajassa Kymenlaakson Sähköverkko Oy, Porvoon kaupungin ympäristöterveydenhuolto. 
Luonnonvarakeskus ja Metsähallitus ilmoittivat, että heillä ei ole suunnitelmasta lausuttavaa. 
Ehdotusvaiheessa palautetta saatiin 7 lausuntoa, jotka on tiivistetty ja joihin on annettu vastineet liitteessä 
2. 

4.2.3 Viranomaisyhteistyö 

ELY-keskus on todennut kaavatyön aloitusvaiheessa, että MRL 66 § mukaista viranomaisneuvottelua ei 
tarvita. Kaavatyön tavoitteet ja lähtökohdat on käyty ELY-keskuksen kanssa läpi vapaamuotoisessa 
tapaamisessa keväällä 2017 ja joitakin lähtökohtia on tarkennettu vuotta myöhemmin ELY-keskuksen 
vieraillessa Lapinjärvellä huhtikuussa 2018.  

4.3 ASEMAKAAVAN TAVOITTEET 

4.3.1 Kunnan asettamat ja alueen oloista johdetut tavoitteet 

Kunnalta tiedustellaan jatkuvasti yritystoimintaan soveltuvia tontteja. Nykyinen tonttitarjonta ei vastaa 
kysyntää tonttien koon tai käyttötarkoituksen rajoitusten vuoksi. Ingermaninkylän yritysalue on yritysten 
näkökulmasta houkutteleva erityisesti valtatie 6:n välittömän läheisyyden vuoksi. Kunnan tavoitteena on 
kaavoittaa laajennettavalle alueelle mahdollisimman monikäyttöisiä yritystontteja siten, että laajennus 
täydentää olemassa olevaa yritysaluetta ja mahdollistaa alueen jatkolaajentamisen tulevaisuudessa. 

 

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1 KAAVAN RAKENNE 

Kaavalla muodostetaan olemassa olevan teollisuusalueen länsipuolelle uusi teollisuus- ja varastorakennusten 
kortteli, jonka pinta-ala on noin 90 000 m2. Uusi katu, Yritystie, ulottuu T-korttelin rajalle. Kadun pituus on 
noin 270 metriä. Alueelle laaditaan erillinen tonttijako. Korttelin sisäisistä liikennejärjestelyistä sovitaan 
erillisellä tontinluovutussopimuksella.  

5.1.1 Mitoitus 

Korttelialueen pinta-ala on noin 90 000 m2 ja tehokkuus 0,45. Uutta rakennusoikeutta 
muodostuu noin 36 000 k-m2. Rakennusten korkein sallittu korkeus on 9 m. 
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5.2 Aluevaraukset 

5.2.1 Korttelialueet 

Asemakaavalla on osoitettu korttelin 1 alue teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi. 
Alueen kaavamääräyksillä ei rajoiteta T-alueelle sijoittuvien toimintojen laatua muulla tavoin 
kuin yleisten määräysten kautta. Yleisissä määräyksissä teollisuusalueen toimintojen osalta on 
määrätty, ettei alueen asutukselle tai ympäristölle saa kohdistua merkittäviä melu- haju- tai 
pölyhaittoja.  

5.3.2 Muut alueet 

Asemakaavalla on osoitettu uusi, pinta-alaltaan noin 2 600 m2 kokoinen katualue. 

5.3 Kaavan vaikutukset 

Uusi alue liittyy kiinteästi olemassa olevaan rakenteeseen ja täydentää käytössä olevaa yritysaluetta 
tukeutuen sen infrastruktuuriin. Alueen työpaikat ovat valtatie 6:n läheisyyden vuoksi hyvin sekä 
paikallisten, että muualta saapuvien työntekijöiden saavutettavissa. Toteutuessaan kaava parantaa 
elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä Lapinjärvellä.  

Maankäyttö- ja rakennuslaissa on säädetty vaikutusten selvittäminen kaavaa laadittaessa. Kaavan tulee 
perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin (MRL 9 §). MRA 1 §:ssä on määritelty tarkemmin, että 
vaikutuksia selvitettäessä otetaan huomioon kaavan tehtävä ja tarkoitus, aikaisemmin tehdyt selvitykset 
sekä muut selvitysten tarpeellisuuteen vaikuttavat seikat. Selvitysten on annettava riittävät tiedot, jotta 
voidaan arvioida suunnitelman toteuttamisen merkittävät välittömät ja välilliset vaikutukset. Asetuksessa on 
lueteltu viisi kohtaa, joihin kohdistuvat vaikutukset tulee selvittää: 

1. Ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön 
2. Maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon 
3. Kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin 
4. Alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen 
5. Kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön 

 
Kaavaprosessin edetessä vaikutusten arviointia on täydennetty muuttuneen asemakaavaratkaisun sekä 
viranomaislausuntojen perusteella. Lopullinen lista arvioitavista vaikutuskohteista täydentyy ja tarkentuu 
kaavaprosessin edetessä.  

Taulukkotarkastelussa on osa-alueittain arvioitu asemakaavan vaikutuksia. Tarkastelussa on käytetty 
seuraavaa arviointiluokitusta: 

0  ei vaikutusta nykytilanteeseen  
+  paranee vähäisesti nykytilanteesta  
++  paranee nykytilanteesta  
+++  paranee merkittävästi nykytilanteesta  
-  huononee vähäisesti nykytilanteesta  
--  huononee nykytilanteesta  
---  huononee merkittävästi nykytilanteesta  
( )  suluissa oleva merkintä riippuu toteuttamisesta. 
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OSA-ALUE  ARVIO   PERUSTELU 

Ihmisten elinolot ja 
elinympäristö  

0 (-) Asemakaavan välittömässä läheisyydessä ei sijaitse sellaista asutusta, että 
teollisuusalueen toteuttaminen voisi merkittävästi heikentää ihmisten 
elinoloja ja elinympäristöä. Teollisuusalueen toteutuessa muutaman 
asunrakennuksen osalta maisema tulee muuttumaan peltomaisemasta 
teolliseen maisemaan. Asemakaavassa on määrätty teollisuusalueelle 
sijoittuvien rakennusten korkeimmasta sallitusta korkeudesta sekä 
toimintojen osalta on yleisten määräysten kautta kielletty merkittävien 
ympäristöhäiriöiden, kuten melun, pölyn ja hajun aiheuttamisesta 
asutukselle. Asemakaavassa on osoitettu istutettavia alueita valtatien 6 sekä 
Lapinjärvenjoen varsiin. Asemakaavassa Lapinjärvenjoen varrelle on osoitettu 
MT-aluetta supistaen kaavaehdotuksessa osoitettua T-aluetta.  

Maa- ja kallioperä  

 

 

- Asemakaavoitettava alue on GTKn maaperäkartan 1:100 000 perusteella 
savea ja hiesua. Kallioperä on rapakiveä. Alueelle rakentaminen edellyttää 
maaperän huomioimista ja mahdollisesti maansiirtotöitä, joka vaikuttaa 
alueen rakentamiskustannuksiin.  

Kasvi- ja eläinlajit, 
luonnon 
monimuotoisuus  

0 Alue on nykytilassa kokonaisuudessaan peltoaluetta viljelykäytössä, eikä 
alueella näin ollen ole erityistä arvoa kasvi- ja eläinlajien tai luonnon 
monimuotoisuuden näkökulmasta.  

Luonnonvarat  

 

0 Asemakaavan toteuttamisella ei ole merkittäviä vaikutuksia luonnonvaroihin. 
Alueen muuttaminen viljelykäytöstä teollisuusalueeksi pienentää hieman 
viljeltävää pinta-alaa, mutta Lapinjärven kunnan alueella on laajoja 
peltoalueita, jotka ovat viljelykäytössä.  

Luonto ja 
luonnonympäristö  

 

0 Alue on nykytilassa kokonaisuudessaan peltoaluetta viljelykäytössä, eikä 
alueella näin ollen ole erityistä arvoa luonnon tai luonnonympäristön 
näkökulmasta.  

Luonnonsuojelu 0 alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse luonnonsuojelualueita, 
joihin asemakaavan toteuttaminen voisi vaikuttaa heikentävästi.  

Alue- ja 
yhdyskuntarakenne  

 

+ Asemakaavoitettava alue sijoittuu olemassa olevan yritysalueen välittömässä 
läheisyydessä hyvien liikenneyhteyksien varrella. Alueen logistinen sijainti on 
mahdolliselle sijoittuvalle toiminnalle hyödyllinen valtatie 6 varrella. 
Laajentamalla olemassa olevaa yritysaluetta on mahdollista luoda synergiaa 
olemassa olevien toimijoiden kanssa. Alueella on myös olemassa pienempiä 
tontteja välittömässä läheisyydessä, ja näin ollen alueen tonttitarjonnan 
valikoimaa laajentamalla on mahdollista myös lisätä olemassa olevan 
yritysalueen rakentamattomien tonttien houkuttelevuutta. Alueen 
välittämässä läheisyydessä ei sijaitse herkkiä kohteita tai laajoja asuinalueita. 
Aluetta ympäröi myös asemakaavan toteuduttua pelto- ja metsäalueita. 
Kunnan tarvitsema teollisuustonttien varanto on yhdyskuntarakenteen 
näkökulmasta järkevä sijoittaa olemassa olevan yritysalueen yhteyteen. Alue 
on pääasiassa kunnan maanomistuksessa, jolloin kunnalla on mahdollista 
toteuttaa teollisuusaluetta elinkeinoelämän kehityksen tarpeiden mukaisesti. 

Yhdyskunta- ja 
energiatalous, 
tekninen huolto 

+ Alue sijoittuu olemassa olevien teknisten verkostojen läheisyydessä, ja on 
näin ollen mahdollista liittää kunnallistekniikkaan kustannustehokkaasti.  
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Liikenne ja liikkuminen  

 

++ Alueen sijainti on logistisesti hyvä ja asemakaavalla on mahdollista 
muodostaa myös näkyvyydeltään hyviä elinkeinotontteja. Alueen 
katuyhteydet on mahdollista toteuttaa liittymällä Porlammintielle, jolloin 
valtatie 6:lle ei muodostu uusia liittymiä.  

Kaupunkikuva ja 
maisema  

 

-- Tasaiselle ja avoimelle peltoalueelle rakennettavat teollisuustoiminnot 
vaikuttavat heikentävästi alueen maisemaan katsottaessa aluetta rajaavista 
teistä sekä muutamasta asuintalosta, joiden pihasta avautuu avoin maisema 
kohti teollisuusaluetta. Asemakaavalla on kuitenkin pyritty lieventämään 
maisemaan kohdistuvia vaikutuksia osoittamalla istutettavia alueita ja 
supistamalla T-alueen laajuutta luoteesta. Alueen sallittua rakennuskorkeutta 
on rajattu vastaamaan ympäröivän, olemassa olevan teollisuusalueiden 
rakennuskorkeuden rajoituksia.  

Alue on nykytilassa rakentamatonta, joten asemakaavan toteuttamisella 
tulee olemaan maisemaa muuttavaa vaikutusta. Vaikutusta ei kuitenkaan 
voida arvioida kohoavan merkittäväksi, koska alueella ei sijaitse maiseman tai 
kulttuuriympäristön kannalta merkittäviä kohteita. Alueella sijaitsee myös 
nykytilassa teollisuusrakennuksia ja halleja, joiden aluetta asemakaavalla 
laajennetaan. Lapinjärven kunnan alueella sijaitsee laajoja viljelykäytössä 
olevia alueita, joten maiseman muuttuminen kyseisellä suunnittelualueella ei 
tule muuttamaan kunnan kulttuuriperintöä kuvastavia maisemia kuin hyvin 
pieneltä osalta.  

Kulttuuriperintö ja 
rakennettu ympäristö  

 

0 Alueella ei sijaitse kulttuuriperinnön tai rakennetun ympäristön näkökulmasta 
arvokkaita alueita tai kohteita. 

Tulvat ja hulevedet 0 Asemakaavatyön yhteydessä on laadittu Lapinjärvenjoen tulvamallinnus 
kerran sadassa vuodessa tapahtuvaa tulvaa huomioiden. Tulvamallinnuksen 
tulosten perusteella asemakaavassa teollisuustoimintoihin osoitettu alue ei 
ole tulvariskialuetta. Joen sekä ojien tulvimisen alueet on asemakaavassa 
osoitettu MT-alueiksi tai istutettaviksi alueiksi.  

Asemakaavalla on määrätty hulevesien käsittelystä alueella.  

 

5.4 Kaavan suhde maakuntakaavaan ja yleiskaavaan 

Maakuntakaavassa alueelle ei ole osoitettu merkintöjä. 

Alue on voimassa olevassa yleiskaavassa osoitettu T-, M- ja MT-alueeksi. Maa- ja metsätalousvaltaisella 
alueella sallitaan yleiskaavan määräysten mukaisesti maa- ja metsätalouteen liittyvää rakentamista sekä 
haja-asutusta. Maatalousalueella sallitaan yleiskaavan määräysten mukaisesti maataloutta palvelevia 
rakennuksia. Yleiskaava on vuodelta 2002. Asemakaavan suunnittelualueesta noin puolet on yleiskaavassa T-
aluetta ja toinen puolet M- tai MT-aluetta.  

Yleiskaavan iän ja M- sekä MT-aluevarausten pienen pinta-alamuutokseen viitaten arvioidaan, että 
asemakaava ei merkittävissä määrin ole yleiskaavan tavoitteiden vastainen eikä merkittävästi vähennä niitä 
alueita, joita yleiskaavassa on osoitettu maa- ja metsätaloutta taikka viljelyä varten. Yleiskaavassa osoitettua 
T-aluetta laajennetaan hieman olemassa olevan yritysalueen välittömässä läheisyydessä.  
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5.5 Kaavamerkinnät ja määräykset 
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5.6 Nimistö 

Asemakaavalla muodostuu uusi katualue, Yritystie.  

 

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

Alueen toteuttaminen voi alkaa kaavan tultua lainvoimaiseksi. Alueelle laaditaan tonttien kysynnän 
mukainen erillinen tonttijako. Kunta toteuttaa alueen infrastruktuurin ja kadut vuoden 2019-2020 aikana. 
Rakennusten toteuttaminen riippuu tonttikysynnästä. 


