
 
 

  

  
 
 
 
ASEMAKAAVA, INGERMANINKYLÄN YRITYSALUEEN LAAJENNUS 
 
Asemakaava koskee kiinteistöjä 407-407-8-52, 407-407-8-54, 407-407-8-15 ja osaa 
kiinteistöstä 407-407-11-0 sekä 407-407-1-95 
 
 
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA  
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on lakisääteinen (MRL 63 §) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, 
jossa esitetään suunnitelma kaavan laatimisessa noudatettavista osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä 
sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. 
 
Suunnitelmassa esitetään kaavoitushankkeen sijainti ja tavoitteet sekä kerrotaan miten alueen osalliset voivat 
vaikuttaa kaavoitukseen ja kuinka kaavan vaikutuksia arvioidaan työn aikana. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään suunnittelun edetessä tarpeen mukaan, ja se on 
nähtävillä kunnantalon ilmoitustaululla kuulutuksessa ilmoitettuina ajankohtina. Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmaan voi tutustua kunnan yhteispalvelupisteessä tai kunnan verkkosivuilla 
(https://www.lapinjarvi.fi/fi/palvelut/rakentaminen_ja_kaavoitus/ingermaninkylan_yritysalueen_laajennus) koko 
asemakaavan valmistelun ajan. 
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SUUNNITTELUN  LÄHTÖKOHDAT 
 
1. SUUNNITTELUALUE JA HANKKEEN TAUSTA 
 
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. 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. 
 
2. SUUNNITTELUN TAVOITE 
 
Kaavatyön tarkoitus on tutkia, voidaanko olemassa olevaa yritysaluetta laajentaa yllä mainituille alueille 
toimivalla tavalla. 
 
3. ALUEEN KUVAUS, TEHDYT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT 
 
Yleistä 
Suunnittelualue sijoittuu Lapinjärven eteläpuolelle Ingermaninkylään, reilun kolmen kilometrin päähän 
Kirkonkylästä ja on kooltaan noin 9,2 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 ja lounais- ja luoteissivuiltaan 
yksityisomistuksessa olevaan peltoalueeseen. Luoteissivulla sitä rajaa myös Lapinjärvenjoki. 
 

 
 
  



 
 

  

Kunnan vesi-, sadevesi- ja viemärilinjat kulkevat olemassa olevalla yritysalueella Teollisuustien alla. 
Alueellinen sähköjakokeskus löytyy saman tien alkupäästä. 
 
Suunnittelualueen maaperä on Geologian tutkimuskeskuksen karttapalvelun 
(http://gtkdata.gtk.fi/Maankamara) mukaan savea. 
 
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.  
 
Maakuntakaava 
Uudenmaanliiton karttapalvelusta (http://kartta.uudenmaanliitto.fi/maakuntakaavat/) 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. 
 
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. 
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Rakennuskaava 
Osalla aluetta on voimassa vuodelta 1979 peräisin oleva rakennuskaava jossa merkintä M, maatalousalue. 
Muu osa alueesta on kaavoittamaton. 
 

  
 
Olemassa olevat selvitykset 
Aluetta koskevia selvityksiä ovat: 

- 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 

 
 
 
OSALLISTUMINEN JA ARVIOINTI 
 
4. 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 

https://webgis.fcgsmart.fi/lapinjarvi/kaavat/20021218_YK_Ingermaninkyl%C3%A4_kirkonkyl%C3%A4_vasarankyl%C3%A4.PDF


 
 

  

 
Viranomais- ym. tahot joita kuullaan kaavoituksen kuluessa: 

- Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
- Uudenmaan liitto 
- Itä-Uudenmaan palo- ja pelastuslaitos 
- Porvoon kaupunki, ympäristöterveydenhuolto 
- Kymenlaakson Sähkö Oy 
- LPOnet Oy Ab 
- Lapinjärven Lämpö Oy 
- Kymenlaakson Jäte Oy 
- Lapinjärven vesilaitos 
- Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu/Loviisa 
- Lapinjärven kunnan tekninen lautakunta ja tekninen toimi 
- Museovirasto (tarvittaessa) 
- Porvoon Seudun Lintuyhdistys ry 
- SLL Uudenmaan piiri 
- Itä-Uudenmaan luonnon- ja ympäristönsuojeluyhdistys 

 
 
5. HANKKEEN VAIHEET, TIEDOTTAMINEN JA OSALLISTUMINEN 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaehdotus asetetaan esille kunnan internetsivuille sekä 
yhteispalvelupisteen ilmoitustaululle 21.8.-21.9.2018 ja niiden nähtävillä olosta tiedotetaan virallisin 
kuulutuksin. Osallisille ilmoitetaan sähköpostitse tai postissa lähetettävällä kirjeellä. 
 
Kaavoituksen käynnistäminen 
Kaava on tullut vireille kunnanvaltuuston päätöksellä 17.8.2016 § 18. Kaavoitustyö on aloitettu kunnan 
toimesta maaliskuussa 2018. 
 
Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu (MRL § 66) 
Asemakaavahanke ei edellytä viranomaisneuvottelua. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
Tekninen lautakunta on päättänyt kokouksessaan 18.6.2018 § 55 asettaa nähtäville tämän osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman. Suunnitelmaa täydennetään kaavasuunnittelun edetessä. Osallisilla on mahdollisuus 
ottaa kantaa kaavan tavoitteisiin ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisältöön (yhteystiedot asiakirjan 
lopussa). 
 
Kaavaehdotus 
Kunnanhallitus asettaa kaavaehdotuksen nähtäville kunnan Yhteispalvelupisteen ilmoitustaululle 30 
vuorokauden ajaksi 29.9.-28.10.2018. Nähtävilläolosta tiedotetaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. 
Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot viranomaisilta ja kunnan hallintokunnilta (MRL 65 §, MRA 27 § ja 28 
§).  
 
Mahdollinen ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu pidetään nähtävilläoloajan ja saatujen lausuntojen jälkeen 
(MRL 66.2 §, MRA 18 §). Osalliset voivat määräajassa jättää kaavaehdotuksesta kirjallisen muistutuksen. 
Mahdolliset muistutukset on toimitettava kunnan tekniseen toimeen ennen nähtävilläoloajan päättymistä. 
Muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa, toimitetaan perusteltu kannanotto muistutuksen 
johdosta (MRL 65 § 2)..   
 
Kaavan hyväksyminen 
Kunnanvaltuusto käsittelee lausuntojen ja vaikutusten arvioinnin sekä mahdollisten muistutusten avulla 
täsmentyneen kaavaehdotuksen ja päättää kaavan hyväksymisestä. Asemakaava tulee voimaan, kun 
hyväksymistä koskeva päätös on lainvoimainen ja se on kuulutettu (MRL 52 §). Kaavan hyväksymisestä 



 
 

  

ilmoitetaan Uudenmaan ELY-keskukselle, kaavamuutoksen hakijalle ja niille, jotka ovat sitä kirjallisesti 
pyytäneet (MRL 67 §). Kaavan lainvoimaisuudesta kuulutetaan kunnan virallisella ilmoitustaululla ja 
paikallislehdissä (MRA 93 §). 
 
 
6. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 
 
Kaavaa laadittaessa työstetään rinnakkain sekä kaavakarttaa että kaavaselostusta. Kaavan tulee perustua 
kaavoituksen kannalta riittäviin selvityksiin ja asiantuntijoiden lausuntoihin, joiden perusteella voidaan arvioida 
kaavan toteuttamisen vaikutuksia. Kaavoituksen keskeisimmät vaikutukset arvioidaan nykytilanteeseen 
verrattuna.  
 
 
7. YHTEYSTIEDOT 
 
Lisätietoja: 
Aluearkkitehti Johanna Hyrkäs 
Puh. 044 700 3142 
Sähköposti: johanna.hyrkas@lapinjarvi.fi 
 
Lapinjärvellä 28.9.2018 
 
Tekninen toimi / Aluearkkitehti Johanna Hyrkäs 
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