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1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER 

1.1 IDENTIFIKAIONSUPPGIFTER 

Område: Lappträsk, Ingermansby 

Detaljplanens namn: Utvidgning av Ingermansby företagsområde 

Typ av detaljplan: Detaljplan 

Utarbetad av: Den tekniska förvaltningen i Lappträsk kommun, områdesarkitekt Johanna Hyrkäs 

Kontakt: Teknisk direktör Maria Luoma-aho, tfn 044 720 8652, e-post: maria.luoma-aho@lapinjarvi.fi 

Aktualisering av detaljplan: 17.8.2016 

Behandling av detaljplan: 

Planförslaget i den tekniska nämnden den 25.9.2018 

Planförlaget i kommunstyrelsen den xx.xx.2018 

Planförslaget i kommunfullmäktige den xx.xx.2018 
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1.2 PLANOMRÅDETS LÄGE 

Området ligger norr om riksväg 6, cirka 3 km från Kapellbys centrum i Lappträsk i riktning mot Helsingfors. 
Detaljplanen avser fastigheter 407-407-8-52 Paavonpelto, 407-407-8-54 Kuutospelto, 407-407-8-115 Jokipala 
samt delar av fatigheterna 407-407-11-0 Björnram och 407-407-1-95 Sjökulla.  

 

Bakgrundskarta: Material från Lantmäteriverkets terrängdatabas 09/2018 

1.3 PLANARBETETS SYFTE 

Planarbetets syfte är att undersöka om det nuvarande företagsområdet på ett fungerande sätt kan utvidgas 
till de ovan nämnda områdena.   
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1.4 BESKRIVNINGENS INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1 Bas- och identifikationsuppgifter 
- 1.2 Planområdets läge 
- 1.3 Planarbetets syfte 
- 1.4 Beskrivningens innehållsförteckning 
- 1.5 Förteckning över bilagor 
- 1.6 Förteckning över andra dokument, bakgrundsutredningar och källmaterial 

2 Sammandrag 
- 2.1 Planprocessens olika faser 
- 2.2 Detaljplan 
- 2.3 Detaljplanens förverkligande 

3 Utgångspunkter 
- 3.1 Utredning av förhållandena i det planerade området 
          3.1.2 Naturförhållanden 
          3.1.3 Den bebyggda omgivningen 
          3.1.4 Markägande 
          3.1.5 Trafik 
          3.1.6 Tekniskt underhåll 
- 3.2 Planeringssituation 
          3.2.1 Planer avseende planområdet 
                    3.2.1.1 Landskapsplan 
                    3.2.1.2 Generalplan 
                    3.2.1.3 Byggnadsplan 
                    3.2.1.4 Byggnadsordning 
                    3.2.1.5 Topografisk karta 

4 Faser i arbetet med detaljplanen 
- 4.1 Planeringsinledning samt därmed relaterade beslut och utgångspunkter 
- 4.2 Deltagande och samarbete 
          4.2.1 Delaktiga 
          4.2.2 Växelverkan och återkopplingar 
          4.2.3 Myndighetssamarbete 
- 4.3 Detaljplanens mål 
          4.3.1 Mål ställda av kommunen och områdesrelaterade mål 

5 Beskrivning av detaljplanen 
- 5.1 Planstrukturen 
          5.1.1 Dimensionering 
- 5.2 Områdesreservering 
          5.2.1 Kvartersområden 
          5.2.2 Övriga områden 
- 5.3 Planens verkningar 

6 Genomförande av detaljplanen 
- 6.1 Genomförande och tidtabell 
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1.5 FÖRTECKNING ÖVER BILAGOR 

Bilaga 1 Program för deltagande och bedömning  

 

1.6 FÖRTECKNING ÖVER ANDRA DOKUMENT, BAKGRUNDSUTREDNINGAR OCH KÄLLMATERIAL 
AVSEENDE PLANEN 

Utredningar utarbetade i samband med delgeneralplanen 2002 (Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy, 
5.6.2002): 

- Bullerkarta för riksväg 6 
- Naturutredning och -karta 
- Landskapsutredningskarta 
- Inventering av kulturhistoriskt värdefulla platser 
- Karta över fasta förhistoriska fornminnen 

 

2 SAMMANDRAG 

2.1 PLANPROCESSENS OLIKA FASER 

Detaljplanen har utarbetats av kommunen på dess initiativ. Kommunfullmäktige beslöt den 17.8.2016 i § 18 
att inleda detaljplanering av området. För ändamålsenlighet har planområdet tillfogats fastigheter som 
hamnat utanför tidigare detaljplaner. Dessa omfattar den bredvid liggande, privatägda fastigheten 407-407-
8-115 Jokipala, för linjeföringen nödvändiga separata små delar av den kommunägda fastigheten 407-407-
11-0 Björnram samt Forststyrelsens fastighet 407-407-1-95 Sjökulla.  

Deltagande och bedömningsplanen utarbetades och ställdes ut den 21.8.2018. Myndighetsutlåtanden har 
begärts.  

- Kommunfullmäktiges planbeslut den 17.8.2016 § 18 
- Kungörelse avseende utställande av planen för deltagande och utvärdering den 21.8.2018. 
- Planen för deltagande och utvärdering ställdes ut den 21.8.-21.9.2018. 
- Planskissen ska ställas ut i den tekniska nämnden den 25.9.2018 
- Kungörelsen avseende utställande av planskissen den 28.9.2018 
- Planskissen ställs ut enligt 65 § i Markanvändnings- och bygglagen den 29.9.-28.10.2018 
- Kommunfullmäktiges godkännande den xx.xx.2018 
- Kungörelsen om planens formella rättskraft den xx.xx.2018 

 

2.2 DETALJPLAN 

Detaljplanen bildar ett kvartersområde av industri- och lagerbyggnader (T) samt gatuområde. 
Detaljplaneområdets yta uppgår till cirka 9 hektar. Den totala byggrätten är cirka 30 000 k-m2. 
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2.3 DETALJPLANENS GENOMFÖRANDE 

Området kan byggas när planen vunnit laga kraft. Kommunen ska sälja tomterna till intresserade företag 
som ska bygga området bortsett från vägar. 

 

3 UTGÅNGSPUNKTER  

3.1 UTREDNING AV FÖRHÅLLANDEN I DET PLANERADE OMRÅDET 

3.1.1 Översikt av området 

Planområdet ligger söder om Lappträsk i Ingermansby, drygt tre kilometer från Kapellby och uppgår till cirka 
9 hektar. Området består av plan åkermark som för närvarande används för odling. Området gränsar i sydost 
till riksväg 6, i nordost till det nuvarande industriområdet och till ett skogsförsöksområde ägt av 
Forststyrelsen som används av Naturresursinstitutet samt i sydväst och nordväst till ett privatägt åkerfält. På 
den nordvästra sidan gränsar området även till den smala Lapinjärvenjoki. 

 

Flygfoto av planområdet som avgränsats med blått. MML- fastighetsdatatjänstens topografibild 
 

3.1.2 Naturförhållanden 

Området omfattar åker som länge odlats. I söder, på andra sidan riksväg 6 fortsätter terrängen som skog 
medan området i norr och väst anknyter till ett vidare åkerfält. Den smala Lapinjärvenjoki som avgränsar 
området i nordväst mynnar efter en dryg kilometer i sjön Lappträsk nordöst från området. Den rådande 
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vindriktningen i området är sydvästlig (Meteorologiska institutet 2016). Områdets jordmån består av lera 
och mjäla (GTK:a Maankamara-tjänst 09/2018). 

3.1.3 Den bebyggda omgivningen 

Området är inte bebyggt. I det nuvarande industriområdet består byggnaderna huvudsakligen av låga 
industrihallar. 

3.1.4 Markägande 

Fastigheterna 407-407-8-52 och 407-407-8-54 ägs av kommunen. Fastigheten 407-407-8-115 är privatägd 
och fastigheten 407-407-1-95 ägs av Forststyrelsen och behövs för linjeföringen.  För linjeföringen 
nödvändiga delar av fastigheterna 407-407-11-0 och 407-407-1-95 ägs av kommunen och Forststyrelsen. 

            

Planområdets fastighetsgränser, topografibilden från LMV:s fastighetsdatatjänst 
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3.1.5 Trafik 

Områdets trafikordningar kräver en möjlighet att bygga en väg genom fastigheten 407-407-1-95 som ägs av 
Forststyrelsen. Överläggningarna inleddes på våren 2018 och Naturresursinstitutet som använder området 
har gett projektet ett preliminärt godkännande. Planområdet ligger vid riksväg 6 och utnyttjar i 
fordonstrafiken den närliggande Ingermanbys korsning.  

3.1.6 Tekniskt underhåll 

De kommunala vatten-, dagvatten- och avloppsledningarna går på det nuvarande industriområdet under 
industrivägen. områdets ställverk finns i början av samma väg.  

 

3.2 PLANERINGSSITUATION 

3.2.1 Planer för planområdet 

3.2.1.1 Landskapsplan 

En gällande kombination av landskapsplaner från Nylands förbunds karttjänst 2017 
(http://kartta.uudenmaanliitto.fi/maakuntakaavat/) (gällande planbeteckningar: Nylands 
landskapsplan, Nylands etapplandskapsplan 1, 2, 3 och 4, Östra Nylands landskapsplan, Östra 
Nylands etapplandskapsplan 1-4 samt Landskapsplan 2000) visar inga beteckningar för området. 
I väster om planeringsområdet finns en elektrisk laddning på 400 kV för en kraftledning. 
Planområdet ingår huvudsakligen i det 
s.k. vita området i landskapskartan. I 
planens utvecklingsrekommendation 
avseende de vita områdena utanför 
Helsingfors-regionen konstateras att 
områden för vilka landskapsplanen inte 
utpekar ett särskilt användningssyfte är 
primärt avsedda för jord- och skogsbruk 
samt därmed relaterade binäringar och 
att bostads- och arbetsplatsbyggande i 
området ska styras till områden och byar 
med tätortsfunktioner. I 
rekommendationen konstateras dock 
även att man i en mer detaljerad 
planering även kan anvisa annat till sin 
påverkan lokalt betydande 
markanvändning till området. 

Utdrag ur de sammanslagna landskapsplanerna 2017  

3.2.1.2 Generalplan 

Delgeneralplanen med rättsverkan för Ingermansby, Kapellby och Norrby (godkänd den 
18.12.2002) fastställer planområdet delvis som industri- och lagerområde (T), delvis som jord- 
och skogsbruksdominerat område (M) där det är tillåtet att uppföra jord- och 
skogsbruksrelaterade byggnader samt bostadshus av glesbygdskaraktär tillika lantbruksområde 
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(MT) särskilt avsett för lantbruk. Områdets vidsträckta åkerfält föreslås förbli obebyggda 
bortsett från byggnader för lantbruket. Utropstecknet i plankartans M-område 
(renoveringsbehov av miljö- eller landskapsskada) avser uppenbarligen beskogning som hör till 
Naturresursinstitutets försöksverksamhet och anses spärra viktiga landskapslinjer. 

 

Utdrag ur delgeneralplan, planområdet har avgränsats med blått 
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3.2.1.3 Byggnadsplan 

I en del av området gäller en byggnadsplan från 1979 med beteckningen M, lantbruksområde. 
Det övriga området har inte planlagts.  

 

Utdrag ur byggnadsplan, planområdet har avgränsats med blått 

 

3.2.1.4 Byggnadsordning 

Lappträsks byggnadsordning har trätt i kraft den 2.4.2013. En ny uppdaterad byggnadsordning 
är under arbete. 

3.2.1.5 Topografisk karta 

LMV:s vektorsmaterial från 03/2018 har använts som topografisk karta. 

 

4 FASER I PLANARBETET 

4.1 PLANERINGSSTART OCH DÄREMD RELATERADE BESLUT OCH UTGÅNGSPUNKTER 

Kommunen köpte 2014 mark (fastigheterna 407-407-8-52 Paavonpelto och 407-407-8-54 Kuutospelto) vid 
företagsområdet (tidigare industriområde) i Lappträsk Ingermansby, intill riksväg 6, med syfte att utvidga det 
nuvarande företagsområdet. Kommunfullmäktige beslöt den 17.8.2016 i § 18 att inleda detaljplanering av 
området. 
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Deltagande- och bedömningsplanen utarbetades och ställdes ut den 21.8.2018. Myndighetsutlåtanden har 
begärts. Planförslaget ska ställas ut den 26.9.2018. 

4.2 DELTAGANDE OCH SAMARBETE 

4.2.1 Deltagande  

Delaktiga är alla markägare liksom alla som blir avsevärt påverkade av planen i sitt boende, arbete eller 
andra omständigheter men också alla myndigheter och sammanslutningar vilkas verksamhetsfält planen 
berör. 

De vilkas boende, arbete eller andra förhållanden planen påverkar: 
 
- Planområdets närboende och markägare  
- Ägare till marken som gränsar till området samt närboende 
- Sammanslutningar vilkas verksamhetsfält planen berör 
 
Myndighets- mm. instanser som ska höras under planarbetet: 
 
- Nylands närings-, trafik- och miljöcentral 
- Nylands förbund 
- Östra Nylands brand- och räddningsverk 
- Borgå stad, miljöhälsovård 
- Kymmenedalens El AB 
- LPOnet Oy Ab 
- Lappträsk Värme Oy 
- Kymenlaakson Jäte Oy 
- Lappträsk vattenverk 
- Byggkontroll och miljövård/Lovisa 
- Lappträsk tekniska nämnd och förvaltning 
- Ingermansby-Rudoms Jaktsällskap 
- Borgånejdens fågelförening rf 
- Finlands naturskyddsförbund, Nylands krets 
- Östra Nylands natur- och miljöskyddsförening rf 
 

4.2.2 Växelverkan och inkommen återkoppling 

Samråd har genomförts enligt planen för deltagande och bedömning (bilaga 1). Deltagande- och 
bedömningsplanen har den 28.6.-4.8.2017 presenterats på kommunens webbsidor och merborgarkontorets 
anslagstavla. En kungörelse om planens utställande gavs på kommunens webbsida och den officiella 
anslagstavlan. De delaktiga fick information genom brev och s-post.  Det kom in X yttranden avseende 
deltagande- och bedömningsplan som beaktats vid fortsatt utveckling av deltagande- och 
bedömningsplanen. Inom utsatt tid har Kymmendalens El AB och miljöhälsovården i Borgå stad inkommit 
med ett yttrande. Naturresursinstitutet och Forststyrelsen har angett att de inget har att erinra avseende 
planen. Återkopplingar avseende deltagande- och bedömningsplan liksom genmälen har presenterats i 
bilaga 2.  

4.2.3 Myndighetssamarbete 

NMT-centralen har i inledningsfasen av planarbetet konstaterat att ett myndighetssamråd enligt 
Markanvändnings- och bygglagen 66 § inte är nödvändigt. Planarbetets mål och utgångspunkter har 
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genomgåtts med NMT-centralen på en informell träff våren 2017 och några utgångspunkter har preciserats 
ett år senare när NMT-centralen i april 2018 besökte Lappträsk.   

4.3 DETALJPLANENS MÅL 

4.3.1 Med kommunens och områdets förhållanden relaterade mål 

Kommunen mottar ständigt förfrågningar avseende tomter som lämpar sig för företagsverksamhet. Den 
nuvarande tillgången på tomter motsvarar inte efterfrågan på grund av tomtstorleken och begränsningar 
avseende användningssyfte. Ingermansbys företagsområde lockar företag särskilt på grund av den 
omedelbara närheten till riksväg 6. Kommunens syfte är att i det utvidgade området planlägga så mångsidigt 
användbara företagstomter som möjligt så att utvidgningen kompletterar det nuvarande företagsområdet 
och möjliggör fortsatt framtida utvidgning. 

 

5 BESKRIVNING AV DETALJPLANEN 

5.1 Planstruktur 

Genom planen bildas till väster om det nuvarande industriområdet ett nytt industri- och lagerkvarter med en 
yta på cirka 90 000 m2. En ny väg, Företagsvägen, dras till T-kvarteret. Vägens längd blir 270 meter. Det ska 
utarbetas en separat tomtfördelning i området. Kvarterets inre trafikordning avtalas i ett separat avtal 
avseende tomtöverlåtande.  

5.1.1 Dimensionering 

Kvartersområdets yta uppgår till cirka 90 000 m2 och effektivitet till 0,4. Beroende på 
tomtfördelningen uppgår den nya byggrätten till cirka 30 000 k-m2.  

5.2 Områdesreservering 

5.2.1 Kvartersområden 

Detaljplanen anvisar området i kvarter 1 för industri- och lagerlokaler. 

5.3.2 Övriga områden 

Detaljplanen anvisar ett nytt gatuområde som till ytan uppgår till cirka 2 600 m2. 

5.3 Planens verkningar 

Det nya området anknyter till den nuvarande strukturen och kompletterar det använda företagsområdet 
genom att bygga på dess infrastruktur. Områdets arbetsplatser kan på grund av närheten till riksväg 6 nås 
bra både av lokala och långväga medarbetare. Planens genomförande förbättrar näringslivets 
verksamhetsbetingelser i Lappträsk.  

 

6 GENOMFÖRANDE AV DETALJPLANEN 

6.1 Genomförande och tidtabell 

Området kan byggas när planen vunnit laga kraft. En särskild tomtfördelning för området utarbetas enligt 
efterfrågan. Kommunen ska under 2019 anlägga områdets infrastruktur och vägar.  


