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1.1 Planområdets läge 

Planeringsområdet består av ett område på cirka 75 hektar i mellersta delen av kommunen, 
omedelbart söder om Kapellbys tätort, på ett kilformat område mellan riksväg nr 6 och regionväg 
nr 176. 

 
Allmän översiktskarta över planeringsområdets regionala läge 

Lappträsk karttjänst/Lantmäteriverket  
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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 Korsbrovägen, 
som blev färdigt för området redan 2009. 

2 SAMMANFATTNING 

2.1 Faser i planprocessen 

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

- De första terrängarbetena med 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 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 uppdaterades 
28.6.2021. 

- Utkastet till plan hålls offentligt framlagt och intressenter hade möjlighet att ge respons 
(anmärkning) 15.7–16.8.2021. Meddelande om framläggande (MarkByggL 62 §) gjordes enligt 
kommunens anvisningar. Också behövliga myndighetsutlåtanden begärdes i detta skede. Svar på 
responsen finns som bilaga till redogörelsedelen. 

- Arbetsförhandlingar i kommunen och med NTM-centralen 21.9.2021 efter det att utkastet till 
plan varit framlagt - > kommunens preciserade mål för planförslaget (promemoria som bilaga 4 
till redogörelsedelen). 

- > Planförslaget utarbetades utifrån inkommen respons och sänds till kommunen i oktober 
2021. 

- Planförslaget är offentligt framlagt efter behandlingen i kommunens förtroendeorgan 
(MarkByggF 27 §) och det begärs ännu behövliga utlåtanden om det (uppskattningsvis november 
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 (under slutet av 
2021). 
- Möjlighet att anföra besvär över beslutet om godkännande (Helsingfors 
förvaltningsdomstol/Högsta förvaltningsdomstolen). 

1.2 Planens namn och syfte 
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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 
kontorsbyggnader. Vid Lovisavägen har det reserverats plats för en tomtanslutning. 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 orsakar buller, vibrationer, luftförorening eller annat som stör miljön. På området får det 
placeras affärs- och butiksutrymmen i anslutning till dess verksamhet till högst 25 % av 
våningsytan. Det andra kvartersområdet för kontorsbyggnader i mitten av planeringsområdet har 
angetts med beteckningen KTY-1, där landskapsvärdena särskilt beaktas i planbestämmelserna 
och t.ex. i våningsantalen. 

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 
skillnad från TY-området har T-områdena inga särskilda miljökrav, utan områdena är sedvanliga 
industriområden. På områdena får 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 
reservområde/res. Det är skäl att genomföra området och gatan först när de övriga motsvarande 
områdena har byggts nästan helt. 

Avsikten är att inom en nära framtid i den östra delen av planeringsområdet bygga en ny 
brandstation mellan KTY-kvarteren. I planen finns en ET-beteckning för området, område för 
byggnader 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 
avgränsningen 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 beteckningen MU, jord- och skogsbruksområde, med ett särskilt behov för styrning av 
friluftsverksamhet. 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 det att planen har vunnit laga kraft. 
Inom området för den gamla detaljplanen längs Korsbrovägen har det redan under sommaren 
2021 skett en livlig tomtuthyrning. 

UTGÅNGSPUNKTER 

2.2 Detaljplan (sammanfattning) 
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3.1 Utredning om förhållandena på planeringsområdet 

3.11 Allmän beskrivning av området 

 
På bilden planeringsområdets ungefärliga läge på kartan. Vårdhemmets område ingår inte i förslaget  

Planeringsområdet ligger i mellersta delen av Lappträsk kommun genast söder om tätorten 
Kapellby. 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 2, 
kompletteringar sommaren 2021). Utredningen omfattar hela planeringsområdet, som är indelat i 
tre olika delområden. Det första området (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 objekt inom detta område. 

 
Naturutredningens första delområde (t.v.). Området består till största delen av ängar-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 
nuvarande detaljplaneområde till en gammal åker eller ett betesområde, som inte har varit i 
odlingsbruk på över 30 år. I östra kanten av området har ett litet ganska bra bevarat, men 
tillbakagående, ängsliknande område (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 område 
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. 

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 
området finns industrihallar, depåer och lagerområden. 
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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 
ablationsmoränås 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 
avverkningsområde (se närmare bilder i naturutredningen i bilaga 2). 

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

 

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. 

 
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 
planeringsområdet finns Lappträsk kyrkbys tätort med tjänster. 

3.133 Fornminnen 

Det finns ingen kännedom om fornminnen i området. En arkeologisk utredning utarbetades för 
området i slutet av sommaren 2021, se bilaga 3. 

3.134 Teknisk service 

Intill Korsbrovägen och Lovisavägen löper redan en vattenledning och ett tryckavlopp, till vilka 
området kan anslutas förmånligt. 

 
Området avgränsas i norr av riksväg 6 och i söder av regionväg 176. Trafiken ger upphov till en 
del buller på planeringsområdet liksom också på bostadsområden i tätorter. 

3.13 Byggd miljö 

3.135 Miljömässiga störningar 

Inom detaljplaneområdet för Korsbrovägen finns det några industrihallar och lagerbyggnader nära 
    

Depåbyggnad (t.v.) och anslutning till riksväg 6 
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3.14 Markägande 

Området ägs huvudsakligen av kommunen. I norra delen av Korsbrovägen finns tre 
företagstomter i gemensam ägo. Under sommaren 2021 har dessutom tre tomter hyrts ut i 
området. Tills vidare har man från planförslaget 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 

Nylandsplanen som länge 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, 
förbjöd dock genom ett interimistiskt beslut 22.1.2021 verkställigheten av fullmäktiges beslut 
om godkännande på basis av besvär som anförts över planerna. 24.9.2021 konstaterade 
förvaltningsdomstolen att det inte längre fanns skäl att hålla verkställighetsförbudet i kraft till 
den del besvären hade förkastats, och planhelheten trädde i huvudsak i kraft. 

I landskapsplanen har som direktstyrande markeringar för området anvisats endast Väg med en 
körbana av betydelse på riksnivå (VT6) och Väg av betydelse på regional nivå (176). 

 
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.

Utdrag ur 
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Beteckningar i generalplanen som gäller området utöver området för 

allmän väg (LT): 
Småhusdominerat bostadsområde. 
 
 
 
Småhusdominerat bostadsområde. 
Innan området genomförs ska markens tillstånd utredas i fråga om lakvatten från den tidigare 
avstjälpningsplatsen. 
 
 
Industri- och lagerområde. 
 
 
Område för närrekreation. 
 
 
Jord- och skogsbruksdominerat område. 
I området tillåts jord- och skogsbruksrelaterat byggande och byggande av glesbygdsnatur. 
 
 
Jordbruksområde. 
Området är särskilt avsett för jordbruk. Det rekommenderas att områdets omfattande åkerområden 
lämnas fria från byggande, med undantag för byggnader som betjänar jordbruket. 
 
 
Jord- och skogsbruksdominerat område, med särskilt behov för styrning av friluftsverksamhet. Vid 
planeringen av användningen av området ska man utöver bevarandet av god jord- och skogsbruksmark 
också fästa uppmärksamhet vid möjligheterna att ordna sådana vägar och rutter för friluftsliv som 
förbättrar möjligheterna till friluftsliv och minskar olägenheterna av friluftsliv. Byggnaderna ska placeras 
med beaktande av miljövärdena. 
 
Bergsområde som är värdefullt med tanke på landskapet eller geologin. 
En livsmiljö enligt 10 § i skogslagen som är särskilt viktig med tanke på skogarnas mångfald och för 
vilken skötsel- och användningsåtgärderna ska utföras på ett sätt som bevarar livsmiljöns särdrag. 
 
 
 
Ett område som är särskilt viktigt med tanke på den biologiska mångfalden. 
Ett ängsområde som är värdefullt med tanke på fjärilsbeståndet och för vars bevarande det 
rekommenderas att området sköts genom betesdrift och/eller ängsdrift. 
 

Grundvattenområde 

Markområde som ska rengöras/iståndsättas (/1 ..=objektnummer). 
Marken i området ska undersökas och vid behov iståndsättas före byggandet eller andra 
grävningsåtgärder. 
När detaljplanen utarbetas ska det utredas om området lämpar sig för den avsedda användningen. 

Friluftsled.
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Den detaljplan för Korsbrovägen som för närvarande gäller i området och där området huvudsakligen 
är ett industriområde. 

 

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

 

För hela planområdet har det utarbetats en ny baskarta under sommaren 2020 
(Maanmittauspalvelu Puttonen Oy). Baskartan har godkänts under planprocessen 24.4.2021. 

3.23 Detaljplan 

Kvartersområde för industribyggnader där miljön ställer särskilda krav på 
verksamhetens kvalitet. På kvartersområdet får inte placeras en 
anläggning som orsakar buller, vibrationer, luftförorening, tung trafik eller 
annat som stör miljön. Av tomtens bebyggda våningsyta får högst 30 % 
användas för kontors- och butiksutrymmen som hänför sig till tomtens 
huvudsakliga användningsändamål.  

Område för byggnader och inrättningar som betjänar samhällsteknisk 
service. 

Skyddsgrönomr
åde. 

3.24 Byggnadsordning 

3.25 Baskarta 
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PLANERINGSFASER I DETALJPLANEN 

4.1 Behovet av planering av en detaljplan 

Planeringsobjektet är området kring Korsbron i Lappträsk, som man vill utveckla som ett 
attraktivt företagsområde. I samband med detta uppdateras detaljplaneområdet för Korsbrovägen, 
som färdigställdes för området 2009. Det har ännu byggts relativt 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 

Utredningen om markanvändningen i Lappträsk företagsområden har en central roll i 
målsättningen för det aktuella arbetet. I utredningen 2018 presenterades det område som nu 
planeras enligt följande: 

 
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 
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, 
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 
- Borgå museum 
- Miljöskyddet i Lovisa 
- Miljö- och hälsoskyddet i Borgå 
- Östra Nylands räddningsverk 

4.32 Inledning 

Tekniska nämnden i Lappträsk godkände vid sitt möte 8.12.2020 anhängiggörandet av 
planändringar och planutvidgningar i enlighet med § 67 samt programmet för deltagande och 
bedömning (PDB) i enlighet med MarkByggL 63 §. 

4.33 Förfarandet för deltagande och växelverkan 

Ett program för deltagande och bedömning av projektet finns som bilaga 1 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 i enlighet med MarkByggF 30 § framlagt 15.7–16.8.2021, planläggarens 
svar på responsen i bilaga 5. 

Förslaget till plan är framlagt i enlighet med MarkByggF 27 § xxxxx  



 

 
4.41 Riksomfattande mål för områdesanvändningen 

Statsrådet fattade beslut om de riksomfattande målen för områdesanvändningen 14.12.2017. 
Genom beslutet ersatte 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. 

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. 

4.42 Kommunens preliminära mål 

Kommunen har som mål att skapa ett attraktivt område med goda trafikförbindelser för 
företagen. 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 
Korsbrovägen, 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 
företagsområde, med beaktande av avfallsstationen och vårdhemmet som helheter som ska 
utvecklas. Korsmalms avfallsstation och det tidigare avstjälpningsområdet ska beaktas som 
eventuella specialområden. 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. 

4.4 Målsättningar för detaljplanen 



 

I östra delen av området kommer det att placeras en ny brandstation, som beaktas i planen. 
Gatulinjerna bör övervägas så att flexibla tomtstorlekar möjliggörs. Även leder för gång- och 
cykeltrafik 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 och godkänts 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 
genom 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 

reserveras endast för att stärka näringsgrenarna 
- Ökande trafik på riksväg 6 och bullerolägenheter för de nya bostadsområden som 

anvisats i den nuvarande generalplanen, tillräcklig tomtreserv för bostadstomter 
- Företagsområdena i Lappträsk, markanvändningsutredning/Rapport 18.12.2018, 

utredning i punkt 4.2 
- Det finns för närvarande inga andra betydande ändringsbehov i generalplanen, resursbrist 

i kommunen 

Utredningsbehov och planbestämmelser om utlåtandena från närings-, trafik- och 
miljöcentralen/miljöskyddssekreteraren: 

- eventuell översvämning i den fåra som rinner genom planområdet 
- dagvatten ska fördröjas med fastighetsspecifika eller regionala arrangemang för 

fördröjning av dagvatten 
- planområdet finns inte inom ett grundvattenområde enligt nya klassificeringar 
- På den stängda avstjälpningsplatsen i Korsmalm utförs en kontroll av grund- och ytvatten 

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 

flygekorrar är tidpunkten klart för sent (våren 2021!) 
- i detaljplanen ska det föreskrivas om kvartersområdenas framtida höjdläge på markytan, 

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

miljöstörningar (buller, damm, vibrationer), ska dess placering planeras noggrant. Vid 
utarbetandet av planen ska det utredas om buller, damm och vibrationer sprider sig från 
ett eventuellt 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 15 
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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 
naturvärdena. 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 
miljöfrågor 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 

(Marieberg, Kapellby, Boställsskogen, Husulabacken) 
- finns det redan tillräckligt med tomtreserveringar för industrin? 

Alla ovan nämnda kommentarer och ställningstaganden försökte man 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 fullmäktigemötet samt i tekniska 
nämnden 8.6.2021, presentation av det preliminära planutkastet. Den planlösning för 
uppstartsfasen, som var framlagd sommaren 2021, presenteras i följande figur. En kursiverad 
precisering har gjorts i enlighet med den tekniska nämndens beslut 27.10.2021 § 68. 

 
Bild på utkast till plan 28.6.2021.   
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Arealerna och byggrätterna för kvartersområdena och områdesreserveringarna i planen är 
följande: 

 Yta ha Byggrätt vm2 
KTY 2,7641 11056 
KTY-1 5,6739 17022 
TY 5,4926 21970 
T 14,0127 46167 
T/res 5,0189 20076 

ET 0,5589 inte fastställd 
EJ 2,5504  

EV 2,9726  

M 20,2032 
 

MY 3,8327  

MU 6,0027  

gata 2,2275 
 

ppt 0,0648  

LT 4,6975  

TOT. 76,0725 ha, områdeseffektivitet 
e=0 15  

Inom KTY-området finns det endast en tomt enligt den riktgivande tomtindelningen, 
tomtstorleken 27 641 m2. 

Inom KTY-1-området finns det två tomter enligt den riktgivande tomtindelningen. Tomtstorleken 
varierar mellan 26446 och 30294 m2. 

Inom TY-området finns det fyra tomter enligt den riktgivande tomtindelningen, med 
variationsintervallet 8339 – 21649 m2. 

Inom T-områdena finns det 10 tomter enligt den riktgivande tomtindelningen, med 
variationsintervallet 5153 – 23961 m2. 

Inom T/res-området finns det fyra tomter enligt den riktgivande tomtindelningen, med 
variationsintervallet 9002 – 17443 m2. Den närmare statistikföringen av planen sker ännu i 
förslagsskedet, bilaga 6. 

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 

5.1 Planens struktur 

5.11 Dimensionering 

5 

BESKRIVNING AV DETALJPLANEN 
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byggnaderna finns på en synlig plats. Särskild uppmärksamhet ska fästas vid att byggnaders 
fasader är representativa. Byggnadsordningen styr också byggandet i området för egen del. 

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 
beteckningarna ge, luo-1 och luo-2. 

5.3 Områdesreserveringar 

5.31 Kvartersområden 

5.311 Kvartersområde 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 en tomtanslutning. 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 
kombinationer av dessa och som inte orsakar miljöstörningar. På kvartersområdet 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 25 % 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 åkerområdet 
enligt planbestämmelsen: Särskild uppmärksamhet ska fästas vid dimensioneringen av 
byggnaderna, deras höjd och byggsätt. Vid Lovisavägen har det reserverats plats för en 
tomtanslutning. 

5.312 Kvartersområden för industribyggnader 

Kvarter 126 är reserverat för industriverksamhet där miljön ställer särskilda krav på 
verksamhetens kvalitet (TY). Kvarteret finns öster om Korsbrovägen på området för den 
nuvarande detaljplanen. TY-området är tills vidare obebyggt, med undantag för den norra delen. 
På kvartersområdet 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 25 % av den våningsyta som genomförs. Byggrätten utgör 40 % av 
tomtens 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 
våningsantalet två. Till skillnad från det ovan beskrivna TY-området har T-områdena inga 
särskilda miljökrav, 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. De tomter 
som hyrts sommaren 2021 har beaktats i planförslagets tomtindelning och i riktlinjerna för den 
nya gatan. 

Kvarter 129 och det gatuområde som finns intill kvarteret har anvisats som så kallat 
reservområde (/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 
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områden som beskrivits tidigare. 

5.313 Områden för samhällsteknisk service 

I östra delen av 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. Den detaljerade planeringen av området i fråga sker 
som en lösning för planeringsbehov vid sidan av planprocessen. I planförslaget har det utifrån 
utlåtandena reserverats två utfarter för området, av vilka den ena endast är reserverad för 
avgångar vid larmuppdrag för räddningsfordon. 

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. 
avfallshanteringsområde. 

Kvartersområdena är i regel stora och det finns inga bindande tomtgränser inom dem. 
Tomtindelningen 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 
skogsbruksområde). 

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. Enligt 
planbeteckningen får områdets naturvärden inte äventyras i samband med åtgärderna. 

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. 
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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 
beteckningen luo-1, dvs. en del av ett område som ska bevaras som ett viktigt ängsområde med 
tanke på naturens mångfald. I det avgörande om planeringsbehov som löper parallellt med 
planeringsprocessen beaktas de detaljerade lösningarna för gården och trafiken i enlighet med 
arbetsförhandlingarna (se promemorian i bilaga 4). 

Det andra naturobjektet 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. 

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 
korrigeringsbehovet av brandstationens tomt som NTM-centralen och miljöskyddet framfört i 
sina utlåtanden (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 redan 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 
(darrgräsfjäril, mindre bastardsvärmare, boknätfjäril) 
- som jag redan tidigare har konstaterat är den äng som avgränsats på baskartan kraftigt 
igenvuxen: vegetationen är storväxta ängsarter 1–1,5 m höga: hundkäx, gräsarter, mjölke, 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 
(närmare förteckning senare). 

övriga områden: fågelbeståndet är vanliga skogsarter; spillkråka finns i väster öster om 
vårdhemmet, men det är redan ett luo-2-område. Inga spillningar efter flygekorrar observerades 
heller 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 redan beaktats i planutkastet. Ett par foton från området 
och dess läge. Det är inget lagstadgat objekt, men här finns ganska många murkna träd. På 
motsvarande sätt kunde MY-området norr om området minskas vid det nuvarande 
industriområdet (omedelbart öster om industriområdet). 
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Ovan nämnda tillägg har nu beaktats också i den egentliga naturutredningsrapporten, se den 
uppdaterade utredningen i bilaga 2. 

5.33 Övriga områden 

Vid riksvägens kant har det reserverats skyddsgrönzoner EV för hela planeringsområdet. På 
NTM-centralens önskemål har Lovisavägen nu i planförslaget anvisats som landsvägsområde LT 
och sammanlagt åtta befintliga och nya nödvändiga anslutningar till det. Gatorna inom 
planeringsområdet följer den nuvarande Korsbrovägen och den kompletterande sträckan till 
området för nybyggnad i väst. En del av det nya gatuområdet har betonats som reservområde/res. 
Det är skäl att genomföra områdena endast om de övriga motsvarande områdena har byggts 
nästan helt. 

5.34 Allmänna bestämmelser 

Utdrag ur de allmänna bestämmelserna i planen: 

Vid landsvägarna ska det beaktas att byggnaderna finns på en synlig plats. Särskild 
uppmärksamhet ska fästas vid att byggnaders fasader är representativa. 

Byggandet ska genomföras så att det med hjälp av en tät bottenbjälklagskonstruktion som 
ventileras 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 kontorslokaler. 

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

Eventuella översvämningar i de åfåror som finns på området ska beaktas i byggnadernas 
placering och höjdläge. 

5.35 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 den ursprungliga detaljplanen för Korsbrovägen 
- Naturutredningen för planläggningsområdet 2021 (som bilaga 2) 
- Arkeoliska redogörelse 2021 för planläggningsområdet (som bilaga 3) 
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- Lappträsks företagsområden, markanvändningsutredningar 2018 (FCG) 
- Utredning om eventuella förläggningsplatser för biomassaterminaler och 

återvinningsterminaler 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 den färska landskapsplanen och behov av 
förbindelser har beaktats fullt ut i planlösningen. Direkt i landskapsplanen är antecknade endast 
riksväg 6 och Lovisavägen. Generalplanen ska tjäna till ledning när detaljplanen utarbetas 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 §). 

Lappträsk tätort norr om riksväg 6 har med symbolbeteckning angetts som Område för 
centrumfunktioner, ett litet centrum. I planeringsbestämmelserna för landskapsplanen konstateras 
följande: Området ska utvecklas som en tät och funktionellt mångsidig koncentration av tjänster, 
arbetsplatser och boende med beaktande av såväl boendets som näringslivets behov. Områdets 
läge och omfattning ska fastställas i den mer detaljerade planeringen så att området för 
centrumfunktioner bildar en funktionellt sett enhetlig helhet som fokuserar på 
centrumorienterade funktioner. I den mer detaljerade planeringen ska uppmärksamhet fästas vid 
områdets tillgänglighet med kollektivtrafik samt vid förbättrandet av förutsättningarna för gång 
och cykling. Vid planeringen ska det anvisas tillräckliga områden för lokal anslutningsparkering 
av personbilar och cyklar utanför huvudstadsregionen och för anslutningsparkering av cyklar i 
huvudstadsregionen. Vid utvecklandet av centrum bör man värna om och utnyttja miljöns 
special- och särdrag. I den mer detaljerade planeringen ska man fästa uppmärksamhet vid 
hanteringen av dagvatten och förbereda sig på extrema väderfenomen. 

Alla ovan nämnda principer har betonat lyfts fram också i detta planprojekt och målsättningen 
för det, liksom också de riksomfattande målen för områdesanvändningen. Nylands förbund, som 
ansvarar för landskapsplanläggningen, hade inget att yttra om utkastet till plan. 

5.412 Generalplan 

Innehållet i generalplanen och de anteckningar som gäller området presenteras i punkt 3.22. 
Projektet för planändring stämmer inte överens med den gällande generalplanen, eftersom 
generalplanen för området i fråga har föråldrats i fråga om mål och delvis också i fråga om 
beteckningar 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: 
- De områden som reserverats för byggande är i hög grad desamma i den planlösning som 

nu föreslås som i generalplanen. Med stöd av kommunens klara riktlinje strävar man 
dock efter att i fortsättningen koncentrera boendet i synnerhet till kyrkbyn och andra 
färdiga bostadsområden, detta planeringsområde reserveras endast för stärkande av 
näringarna 

- Den ökande trafiken på riksväg 6 och bullerolägenheterna i de nya bostadsområden som 
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anges i den nuvarande generalplanen talar inte heller för att boendet ska anvisas för dessa 
områden, kommunen har också en tillräcklig tomtreserv för bostadstomter 

- Lappträsk företagsområden, markanvändningsutredning/Rapport 18.12.2018, utredning i 
punkt 4.2 ger en klar utgångspunkt för de nu föreslagna områdesreserveringarna 

- Generalplanen innehåller inte heller några andra betydande ändringsbehov, kommunens 
resursbrist begränsar för sin del uppdateringen av generalplanen 

- Om boende anvisas för planeringsområdet skulle samhällsstrukturen splittras i någon 
mån, och det skulle sannolikt uppstå ett tryck på tillgången till tjänster också i detta 
område. Däremot stöder planeringsområdets centrala trafikmässiga läge att industrin och 
kontorslokalbyggandet anvisas i den nu föreslagna utkanten av tätorten, där eventuella 
störningsfaktorer också ligger tillräckligt långt från den nuvarande bosättningen 

5.42 Konsekvenser för byggd miljö 

5.421 Samhällsstruktur 

Planområdet ligger utanför den befintliga tätortsstrukturen på cirka 1–2 kilometers avstånd från 
tjänsterna i tätorten i kyrkbyn. Områdets trafikläge är mycket förmånligt, eftersom riksväg 6 är 
en betydande farled även på riksomfattande nivå. 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 
näringsverksamhet 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 bostadsbyggande 
inte anvisats, och det finns inget behov av att ordna nya tjänster. 

Användningen av området för rekreation och de sociala konsekvenserna har beaktats. 
Skogsområden för friluftsbruk har fortfarande i huvudsak märkts med MU-märkning och i planen 
har tryggandet av rekreationsförbindelser och förbindelser med gång- och cykeltrafik beaktats. 
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. 
Tilläggskostnader 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 

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 
påverkats av mänsklig verksamhet. Trädbeståndet och floran i områdena är till största delen 
ungskog och typisk ekonomiblandskog. 

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 
särskild ge-beteckning (lokal värdefull geologisk formation med geologiska/landskapsmässiga 
värden). 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 
beteckningen 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. 

Borgå museum anser i sitt utlåtande att det inte finns något att anmärka mot planlösningen med 
tanke på den byggda kulturmiljön och landskapet. Hela Helsingforsvägens kantområde har i 
planen anvisats som skyddsgrönområde. Med tanke på planändringen har områdets natur- och 
landskapsvärden utretts, och på basis av utredningen anvisas inte byggande för det öppna 
ängsområde och på det nyare åkerområdet anvisas endast lågt envåningsbyggande. I de allmänna 
föreskrifterna har det dessutom getts anvisningar om byggandet vid vägkanten i fråga om 

5.43 
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fasader. 

5.44 Trafikkonsekvenser 

I mittdelen av området finns sedan tidigare anslutningar till riksväg 6 och Lovisavägen. 
Korsbrovägen förenar de här två större vägarna. Detta arrangemang kommer inte att ändras på 
grund av planändringen. I mitten av det nya T-området har det anvisats en gata som betjänar den 
tunga trafiken väl och vars läge har preciserats ytterligare under planeringstiden. En del av 
industriområdet lämnas som reservområde, så även den södra delen av den nya gatan kan ges res-
beteckning, dvs. den genomförs endast vid behov, om de övriga motsvarande områdena redan 
blivit byggda. 

I planförslaget har man strävat efter att beakta de preciseringar av trafiklösningarna som 
presenteras i NTM-centralens utlåtande och i arbetsförhandlingarna (se bilaga 4). Trafiken från 
Lovisavägen till nya KTY- och KTY-1-tomter samt till brandstationen (ET) leds via de nya 
anslutningar som anges på plankartan. Lovisavägens skyddsområden ligger nu på minst 25 
meters avstånd från vägens mittlinje (kravet är minst 20 meter). 

Från kanten av Lovisavägen finns det också minst 8 meter till den yttre avgränsningen av 
landsvägsområdet (LT) (oftast över 10 meter), vilket innebär att förbindelser för gång- och 
cykeltrafik vid behov ryms också där. Om det alltså någonsin uppstår behov av att bygga en led 
för gång- och cykeltafik. Det är osannolikt, men det klarnar senast i det skede då 
byggherrar/företagare fås till de aktuella KTY-1-områdena. Från kyrkbyn och Ingermansby till 
området kring Korsbrovägen finns redan en fungerande förbindelse för gång- och cykeltafik 
norrifrån via riksvägens underfart. 

NTM-centralen i Nyland har i sitt utlåtande om avgörandet om behovet av planering av 
brandstationen konstaterat följande: Den genomsnittliga trafikvolymen per dygn på riksväg 6 i 
området i fråga är 5 858 fordon, varav andelen tunga fordon är ca 14 %. Hastighetsbegränsningen 
i området är 80 km/h. Den genomsnittliga trafikvolymen per dygn på regionväg 176 i området i 
fråga är 963 fordon, varav andelen tunga fordon är ca 9 %. Hastighetsbegränsningen i området är 
70 km/h. NTM-centralen i Nyland svarar inte för eventuella kostnader för 
bullerbekämpningsåtgärder i byggprojektet. 

Planförändringens inverkan på ökningen av trafikmängderna blir i fråga om riksvägen i vilket fall 
som helst relativt liten eller mycket liten. De nuvarande anslutningarna fungerar väl och inga 
ändringar föreslås i dem. När det gäller Lovisavägen kommer de trafikmässiga konsekvenserna 
beroende på de kommande företagens natur att vara mycket små eller måttliga. Det är möjligt att 
senare reagera på trafiksäkerheten genom mer detaljerade planer än planläggning (bl.a. 
eventuella trafikljusarrangemang på brandstationen, anslutningstillstånd, hastighetsbegränsningar 
som presenteras i utlåtandet). Behovet av att bygga en led för gång- och cykeltrafik längs 
Lovisavägen är mycket osannolikt, men vid behov möjligt på det sätt som konstateras ovan. 

6 GENOMFÖRANDE AV DETALJPLANEN 

Avsikten är att byggandet av området ska inledas genast efter det att planen har vunnit laga kraft. 
Man strävar efter att föra brandstationen till tillståndsfasen redan tidigare (avgörande om 
planeringsbehov). 

Kotka 15.10.2021 

KARTTAAKO OY 
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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. 

B) 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 75 hektar i mellersta delen av kommunen, 
omedelbart söder om Kapellbys tätort, på ett kilformat område mellan riksväg nr 6 och 
regionväg nr 176. 

 
 

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 (ingår inte i planförslaget ). 
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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. 

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. 
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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. 

 
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 
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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. 

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 
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lösningar. 

Landskapsplanen för Nyland 

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, förbjöd dock genom ett interimistiskt beslut 22.1.2021 verkställigheten 
av fullmäktiges beslut om godkännande på basis av besvär som anförts över planerna. 
24.9.2021 konstaterade förvaltningsdomstolen att det inte längre fanns skäl att hålla 
verkställighetsförbudet i kraft till den del besvären hade förkastats, och planhelheten trädde 
i huvudsak i kraft. 

I landskapsplanen har som direktstyrande markeringar för området anvisats endast Väg med 
en körbana av betydelse på riksnivå (VT6) och Väg av betydelse på regional nivå (176). 

 
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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Markområde som ska rengöras/iståndsättas (/1 ..=objektnummer). 
 
 
 
Friluftsled. 

.  

Beteckningar i generalplanen som gäller området: 
Småhusdominerat bostadsområde. 

Småhusdominerat bostadsområde. 
Innan området genomförs ska markens tillstånd utredas i fråga om lakvatten 
från den tidigare avstjälpningsplatsen. 

Industri- och lagerområde. 

Område för närrekreation. 

Jord- och skogsbruksdominerat område. 
I området tillåts jord- och skogsbruksrelaterat byggande och byggande av 
glesbygdsnatur. 

Jordbruksområde. 
Området är särskilt avsett för jordbruk. Det rekommenderas att områdets omfattande 
åkerområden lämnas fria från byggande, med undantag för byggnader som betjänar 
jordbruket. 

Jord- och skogsbruksdominerat område, med särskilt behov för styrning av friluftsverksamhet. 
Vid planeringen av användningen av området ska man utöver bevarandet av god jord- och 
skogsbruksmark också fästa uppmärksamhet vid möjligheterna att ordna sådana vägar och 
rutter för friluftsliv som förbättrar möjligheterna till friluftsliv och minskar olägenheterna av 
friluftsliv. Byggnaderna ska placeras med beaktande av miljövärdena. 

Bergsområde som är värdefullt med tanke på landskapet eller geologin. 
En livsmiljö enligt 10 § i skogslagen som är särskilt viktig med tanke på skogarnas 
mångfald och för vilken skötsel- och användningsåtgärderna ska utföras på ett sätt som 
bevarar livsmiljöns särdrag. 

Ett område som är särskilt viktigt med tanke på den biologiska mångfalden. 
Ett ängsområde som är värdefullt med tanke på fjärilsbeståndet och för vars bevarande det 
rekommenderas att området sköts genom betesdrift och/eller ängsdrift. 

Grundvattenområde. 

saa 
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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. 

Kvartersområde för industribyggnader där miljön ställer särskilda 
krav på verksamhetens kvalitet. På kvartersområdet får inte placeras 
en anläggning som orsakar buller, vibrationer, luftförorening eller 
annat som stör miljön. Av tomtens bebyggda våningsyta får högst 30 
% användas för kontors- och butiksutrymmen som hänför sig till 
tomtens huvudsakliga användningsändamål. 

Område för byggnader och inrättningar som betjänar samhällsteknisk 
service. 

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 har godkänts under planprocessen 24.4.2021. 

4. FÄRDIGA UTREDNINGAR OCH UTREDNINGAR SOM SKA UTARBETAS OM 
PLANLÄGGNINGSARBETET 

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

- 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 

Skyddsgrönområde. 
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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 
- 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 
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- 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 

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. 
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- 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 hålls offentligt framlagt och intressenter hade möjlighet att ge respons 
(anmärkning) 15.6–16.8.2021. Meddelande om framläggande (MarkByggL 62 §) gjordes 
enligt kommunens anvisningar. Också behövliga myndighetsutlåtanden begärdes i detta 
skede (se punkt 5). Svar på responsen finns som bilaga till redogörelsedelen. 

- Arbetsförhandlingar i kommunen och med NTM-centralen 21.9.2021 efter det att utkastet 
till plan varit framlagt - > kommunens preciserade mål för planförslaget (promemoria som 
bilaga till redogörelsedelen). 

- > Planförslaget utarbetades utifrån inkommen respons och sänds till kommunen i oktober 
2021. 

- Planförslaget är offentligt framlagt efter behandlingen i kommunens förtroendeorgan 
(MarkByggF 27 §) och det begärs ännu behövliga utlåtanden om det (uppskattningsvis 
november 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 (under slutet av 
2021). 
- Möjlighet att anföra besvär över beslutet om godkännande (Helsingfors 
förvaltningsdomstol/Högsta förvaltningsdomstolen). 

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: 
Tekniska direktören Kristiina Tikkala 
Lappträskvägen 20 A 
07800 LAPPTRÄSK 

tfn 044 720 8652 
kristiina.tikkala@lapinjarvi.fi 
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LAPPTRÄSK KOMMUN 
naturutredningar för detaljplanen 

1. Bakgrund och syfte 

2. Genomförande av naturutredning 

3. Naturutredning 
3.1 Detaljplan för företagsområdet 
3.2 Område för uppdatering av detaljplanen 
3.3 Nytt planläggningsområde 

4. Betydande objekt och områden 

bilagor: naturkarta, ängsområdets läge 

Ekotoni Ky 
FO-nummer 1016290-0 
Vitikkalantie 4, 21570 SAGU 
GSM 0400 479740 
jari.hietaranta@ekotoni.fi 

alla bilder: Jari Hietaranta 
omslagsbild: ovan till vänster det ängsliknande området öster om Nilsasåkern, ovan till höger 
skogsområdet väster om Korsbrovägen, nedan Bråtakällans skogsområde.
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1. BAKGRUND OCH SYFTE 

Syftet med naturutredningarna i Lappträsk är att utreda naturvärdena i de tre områden som ska 
planläggas och ge rekommendationer för planeringen av markanvändningen i områdena. I praktiken 
har uppgifterna i naturutredningen för alla tre planläggningsprojekt samlats i en utredning, eftersom 
de områden som ska planläggas finns bredvid varandra. I denna rapport har behandlingen av de olika 
planområdena avskilts genom avgränsning av planområdet. 

Syftet med naturinventeringarna är att producera behövlig och tillräcklig information för 
markanvändningsplaneringens behov och att ge rekommendationer och förslag om områden och 
objekt som eventuellt ska skyddas eller beaktas på något annat sätt. 

2. UTARBETANDE AV NATURUTREDNINGEN 

Naturutredningens första terrängarbete genomfördes 30–31.7 .2020. I terrängen promenerade man 
igenom alla tre planområden så heltäckande som möjligt längs undersökningslinjerna från vilka 
avvikelser gjordes bl.a. på basis av förhands- och flygbildsdata. Eftersom tidpunkten för 
terrängbesöket var för sent för att utreda förekomsten av fåglar och flygekorrar, genomfördes i maj 
2021 och juni 2021 korta kontroller av det ursprungliga terrängbesöket inom alla tre planområden. 

Totalt användes sammanlagt 22 timmar tid för terrängbesök (15 + 7 timmar som kompletteringsdagar). 
Det fanns en flygbildskarta och terrängkarta över området (nedladdad 27.6.2020 
www.kansalaisenkarttapaikka.fi). Bakgrunds- och utgångsmaterial var dessutom bl.a. www.birdlife.fi 
och dess databas Tiira och www.laji.fi. som miljöförvaltningen upprätthåller. 

Tidigare utredningsmaterial om området var bl.a.: Pykälä och Bonn (2000): Uudenmaan 
perinnemaisemien inventointia koskeva kartoitus, Insinööritoimisto Paavo Ristola (2002): 
Delgeneralplanen för Lappträsk. Planbeskrivning 120s., FCG Planeko Oy (2008). Detaljplanen för 
Korsbrovägen. Planbeskrivning, 83s. 

I fråga om lagobjekt fäste man vid terrängbesöken uppmärksamhet vid förekomsten av naturtyper 
enligt skogs- och vattenlagen, förekomsten av regionalt hotade naturtyper i Finlands miljö (2018). När 
det gäller hotade naturtyper, särskilt förekomsten av vårdbiotop samt andra naturobjekt som har 
beaktats i terrängen och som är av betydelse. 

I terrängen fästes dessutom uppmärksamhet vid trädbeståndets naturliga tillstånd, att det är av olika 
ålder, antalet träd med röta och lövträd. På artnivå fästes uppmärksamhet vid förekomsten av 
eventuella DIR- och LUO-arter. En närmare utredning av fågelbeståndet genomfördes 12.6.2021, men 
det gjordes iakttagelser av arterna i samband med terrängbesöket. Förekomsten av flygekorrar 
kontrollerades redan vid besöket på området 14.5.2021. 

Terrängobservationer samlades och avgränsades till terrängkartan. Dessutom fotograferades området 
och observationerna bandades in i en diktafon. Många fotografier togs i området, varav en del har 
använts i denna rapport. En del av platserna där fotografierna togs markerades också med GPS-
utrustning och de har också presenterats i rapporten. 

I terrängen gjordes också växtinventeringar på artnivå. Med hjälp av växtlistor kan områdets arter 
beskrivas noggrannare. Förekomsten av växtarter bedömdes i vissa områden enligt följande skala på 
sex nivåer: 
1 = enskild observation av växtarten 
2 = växten förekommer i liten utsträckning här och där 
3 = växten förekommer i liten utsträckning inom ungefär hela provområdet 
4 = växten förekommer rikligt inom hela området, men ingen stor, enhetlig växtlighet (täckning 10-50 %) 
5 = växtarten förekommer i stor utsträckning (täckning 50-75 %) 
6 = växtarten förekommer i mycket stor utsträckning (täckning över 75 %) 

http://www.kansalaisenkarttapaikka.fi/
http://www.kansalaisenkarttapaikka.fi/
http://www.laji.fi/


4 

 

Det kan förekomma brister i fråga om vattenväxter, gräsväxter och halvgräs. I terrängen observerades 
inte systematiskt blötdjurs-, insekt-, svamp- eller lavarter. 

3. NATURUTREDNING 

3.1 Detaljplaneområdet för företagsområdet 

 
Bild 1. Detaljplaneområdet för företagsområdet.  

Planeringsområdets västra och mellersta delar består av ett stort odlingsområde och ett område av typ 
ängsmark-impediment öster om det samt ett skogsområde och en gammal gräsäng norr om dessa. 

 
Bilder 2ab. På fotografierna övergångsområdet mellan åkerområdet Nilsasåkern och skogsområdets norra kant.  

Vid den östra kanten av nämnda åkerområde som gränsar till Lovisavägen finns ett ängsliknande 
område där jordmaterial har deponerats på hög i kanten. Det är uppenbart att jordmassor i större 
utsträckning har deponerats i åkerområdets östra kant vid bygget av MT 176 och att arterna till följd 
av verksamheten i stor utsträckning är typiska arter för impediment och betesmark, där man ännu i 
liten utsträckning kan observera drag hos en färsk äng. Bland de arter som påträffas i området finns 
bl.a. teveronika, stormåra, älggräs, röllika, vitmåra, gullris, timotej, ängsvädd, rödsvingel, hundkäx, 
ältranunkel, smörblomma, baldersbrå, strätta, bockrot, örnbräken, åkertistel, höstfibbla, hallon, 
ängsgröe, renfana, kråkvicker, penningört, lomme, åkerspärgel, harkål, ängskovall, norsk fingerört, 
ängsstjärnblomma, skelört, ängshaverrot, kattmynta, sommargyllen, klöver osv. I nordöstra hörnet av 
området finns ett vidsträckt växtbestånd med örnbräken som gränsar till skogsområdets kant. 

En precisering av växtlighetskartläggningen gjordes 12.6.2021 i samband med kartläggningen av 
fågelbeståndet enligt miljöförvaltningens anvisningar som en kartläggning av lättare inventeringstyp 
inom hela det område som kartläggs (Kemppainen 2017:38). På skogsområdet utreddes också vid stora 
granars och aspars rötter spillning från flygekorrar, dvs. tecken på att arten är närvarande på 
kartläggningsområdet. 

I ovan nämnda nordöstra hörn av området ovan finns ett ganska väl bevarat litet, ängsliknande område 
där jordmassor inte har deponerats (se bild 4ab). Detta tillsammans med skogskanterna på norra och 
östra sidan bildar en mosaikliknande övergångszon. På ängsområdet förekommer bl.a. vitmåra, 
smultron, backnejlika, gråfibbla, gulmåra, rödven, daggkåpa (sp.), röllika, blodrot, grässtjärnblomma 
och skogsklöver. 
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Många andra arter av kärlväxter som påträffats på ängen, såsom ängsklocka, midsommarblomster, 
smörblomma, ängskavle, kärrtistel , fyrkantig johannesört och teveronika, ger inte uttryck för ett 
värdefullt traditionslandskap. Andra arter som observerades i området var stormåra, småsnärjmåra, 
majsmörblomma, revsmörblomma och vårfryle. Inte heller dessa växtarter ger uttryck för ett värdefullt 
traditionslandskap. Förbuskning och granplantor är också ett tecken på att området har börjat växa 
igen och att det ängs- eller åkermarksliknande området försvinner eller växer igen. 

De växtobservationer i området som tidigare registrerats i systemet laji.fi var finnskräppa , bockrot, 
vitmåra, fältarv, backskärvfrö , rävstjälk, häggmispel och gråfibbla, gulmåra och liten blåklocka. Av 
dessa arter observerades i denna kartläggning endast häggmispel, backskärvfrö och finnskräppa. 
Utrotningshotade växtarter som är typiska för åkrar och ängar i området har varit backnejlika, 
låsbräken och piggstarr, men dessa påträffades inte vid någondera terrängbesöket. 

På den nämnda norra och nordöstra sidan av åkermark- och ängsområdet finns det en zon en växande 
trädzon med tall och gran, och som i närheten av åkerområdet är gräsbevuxet. Det finns rikligt med 
hallon och även majbräken i kantzonen, men längre bort omvandlas fältskiktet till vanlig 
blåbärsdominerad granbeskuggad mo: blåbär, lingon, liljekonvalj, hässlebrodd, kruståtel, ormbunkar, 
smultron, skogsstjärna, ekorrbär och örnbräken. Till arterna hör dessutom bl.a. skavfräken, åkerfräken, 
harsyra, skogsviol, skogstry samt plantor av ek, gråal och rönn. Den enda mer sällsynta växtart som 
observerades var skogssallat. Arten är inte hotad och har ingen skyddsstatus. 

 
Bild 2c. Skogssallat  

Trädbeståndet i området har gallrats och intrycket är parkliknande (se bild 6a, sida 5); det finns få 
lövträd och de är undertryckta träd. Nedfallna träd och torrakor saknas helt. Kronskiktet består 
huvudsakligen av trädkronor i ett skikt, och varierande former på trädkronor som är vanliga i skogar i 
naturtillstånd saknas nästan helt. Små björkar och rönnar finns här och där. 

I norr gränsar Korsbrovägens detaljplaneområde till gamla åkrar eller betesområden, som inte har varit 
i odlingsbruk på över 30 år. Området kan karakteriseras som relativt färsk betesmark. På den östra 
kanten finns enskilda fina enar. Enligt P. Ristolas (2002) utredning förekommer i området bland annat 
rödven och andra arter som är typiska för gamla ängsmarker och som härstammar från tiden då 
betesdriften och åkerverksamheten upphörde.
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 På basis av denna inventering finns det rikligt med ängsgröe, hundkäx, tuvtåtel, fyrkantig johannesört, 
timotej, ängskavle, brudborste, höstfibbla, klöver, röllika osv. 

 
Bilder 3ab. Till vänster ett ängsliknande område vid åkerområdets östra kant. Arterna är typiska för ängar och impediment. Till höger 
strandlysing i övergångsområdet mellan skog och äng.  

 
Bild 4ab. Det gräsbevuxna området bör lämnas utanför byggandet. Även skogens kantzon bör inkluderas i området (se bilder 5ab 
nedan).  

 
Bilder 5ab. Till vänster ett gräsbevuxet område precis vid skogens kant. Till höger i skogens kantzon finns relativt robusta granar.  

Marken i skogsområdet är blockrikt och ger området en känsla av en ”trollskog”. När det gäller 
geomorfologiskt ursprung har området efter istiden varit ett subakvatiskt område och varje ställe har 
varit en strand. Blocken finns kvar på grund av de forntida våg- och strandkrafterna och torde kunna 
kallas erosionsformer, som har uppstått när strandkrafterna har eroderat ablationsmoränkullar (se figur 
7b). 

Ett område där det växer granar som något avviker från det övriga skogsområdet finns på den plats 
som fotot visar; det är något lägre eller jämnare än det omgivande skogsområdet, och trädbeståndet är 
ett område där granarna växer mer tätt. Ek och rönn finns som plantor. Arterna i fältskiktet är bl.a. 
blåbär, gullris, smultron, midsommarblomster, harsyra, vitsippa, linnea, skogsviol. I kanten av 
granbeståndet finns några stora aspar. Flygekorrar observerades inte (se figur 6b nedan). 
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Bilder 6ab. Till vänster typisk gallrad talldominerad mo norr om ängen. Till höger ett mindre område där det i huvudsak växer granar.  

 
Bilder 7ab. Till höger nära VT 1 finns ett vackert åsryggsområde som bildats av moränblock. Trädbeståndet är sedvanlig relativt torr 
och jämngammal tallskog.  

Närmare VT 1 (se figur 7a ovan) finns ett område med kullar av ablationsmorän: med mycket blockrik 
mark. Trädbeståndet är gallrad tallskog av det slag som beskrivs ovan. Det finns inga lövträd och 
trädkronorna är i ett skikt. De dominerande arterna i fältvegetationen är blåbär och lingon. I 
buskvegetationen finns några björk- och granplantor. 

När man går från moränområdet söderut (i Lovisavägens riktning) börjar granarna bli rikligare vid 
sidan av tallen och samtidigt utgör blåbär den dominerande arten i fältvegetationen (se bilder 8 ab). 
Det nedre trädbeståndet är unga granar. Det finns stora granar vid skogens kant. Vid skogens kant 
börjar arter som är typiska för gräsbevuxen mark bli rikligare, vilket beskrivits ovan. 

 
Bilder 8ab. Skogsvegetationen blir grandominerad färsk mo i närheten av kanten av det gräsbevuxna området.  

I fråga om fauna följde man vid kartläggningen miljöförvaltningens anvisningar om kartläggning av 
fågelbeståndet (Koskimies 1984). Enligt artdatabasen finns det inga tidigare fågelobservationer från 
det område som planerats i miljöförvaltningens informationssystem (www.laji.fi). 

Bland insektsarterna på ängsområdet fanns i systemet laji.fi videgökbi, sälggökbi, sälgsandbi, 
darrgräsfjäril, mindre bastardsvärmare och boknätfjäril. Boknätfjärilen är en direktivart. I denna 
kartläggning kartlades inte insektsarterna, eftersom tidpunkten för kartläggningen var för tidig för 
detta ändamål. Man kan dock anta att även insektsarterna i området har stagnerat med eutrofieringen. 

De arter av fåglar och däggdjur som påträffades på Nilsasåkerns åkerområde var få. De fågel- och 
djurarter som observerades i var kaja och sädesärla. En fälthare sprang på åkerområdet. Skogsområdet 
öster om planområdet (Nilsasåkerns östra och nordöstra sida) var grandominerad skog. Fågelbeståndet 
i området var typiskt för biotopen och de fågelarter som observerades var bofink, koltrast, grönsångare, 

http://www.laji.fi/
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trädpiplärka, blåmes, törnsångare, ringduva och svartvit flugsnappare. Spillning efter flygekorrar 
inspekterades på olika håll i området, i synnerhet kring stora aspar kring vägbanan i östra delen, men 
ingen spillning observerades vid tre terrängbesök. 

Fågelbeståndet på ”åkerträdan” söder om Helsingfors riksväg var sedvanlig. De beaktansvärda 
fågelarter som observerades i busksnåret i det kartlagda området söder om Helsingforsvägen var 
rosenfink och busksångare. Arterna är dock inte ansvarsarter som ska skyddas i Finland och hör inte 
till fågelarterna enligt fågeldirektivet (DIR). Rosenfink hör till de fågelarter (NT) som ska vara under 
observation i Finland. 

Sammanfattning: På basis av naturutredningen av planen för företagsområdet bör tre områden 
beaktas vid planeringen av markanvändningen i området: området med ablationsmorän (nr 1 på kartan) 
och det gräsbevuxna området (nr 2a på kartan och en mer detaljerad separat bilagekarta). Efter den 
tidigare utredningen (Paavo Ristola Oy 2002) har miljön förändrats i närheten av väg 176, och det 
område som ska beaktas är på basis av denna utredning mer begränsat. 

I Paavo Ristolas utredning (2002) nämns också ängsmarken i Korsbron. På basis av denna utredning 
är området till sin vegetation närmast ny gräsäng. Enligt den tidigare utredningen har området 
betydelse för fjärilar. Området kan betecknas med begränsningen MY. Mot den södra delen av det 
nämnda gräsbevuxna området i Nilsasåkern gränsar sig ett litet aspbestånd, där det finns många 
torrakor. Om planläggningen möjliggör det, kunde detta lilla skogsbestånd också lämnas utanför 
byggandet (se bild 8c nedan). 

 
Bild 8cd. Litet aspbestånd i norra kanten av Nilsasåkern.  

Nilsasåkerns gräsbevuxna område som gränsar mot skogen bör däremot ges en grad starkare 
planbeteckning MY + luo. Det gräsbevuxna området är ett område som är ännu är beaktansvärt med 
tanke på den biologiska mångfalden. Området håller dock på att växa igen och växtbeståndet 
återspeglar denna utveckling. De växtarter som dominerar och erövrar området och som tyder på 
igenväxning och eutrofiering är bland annat hundkäx, mjölke och älggräs. De förekommer i stor 
omfattning. Dessa arter tyder också på betydande eutrofiering, dvs. att områdets betydelse som 
traditionslandskap redan har minskat klart. Vid planeringen och genomförandet av området ska 
områdets naturvärden och naturens mångfald beaktas. De arter som ännu uttrycker ett 
traditionslandskap är fibbla, backskärvfrö och bockrot. Åkern som ifråga om sin mångfald har 
stagnerat bör dock för att skydda naturens mångfald lämnas utanför byggande ännu till någon del. 
Ingendera av dessa områden har nämnts som ett lokalt eller regionalt objekt i Nylandsförbundets 
utredning om traditionslandskap (Pykälä och Bonn 2000). 
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Bild 8e. Det gräsbevuxna området är kraftigt eutrofierat.  

Ablationsmoränområdet (nr 1 på kartan ) är i första hand ett område av landskapsmässig och 
geomorfologisk betydelse. I planen ska området betecknas med M + ge och streckad linje för 
avgränsning. 

3.2 Område för uppdatering av detaljplanen 

Därefter gjordes en inventering av det område för uppdatering av detaljplanen som finns på bägge 
sidor om Korsbrovägen (se figur 9a). Inventeringen inleddes öster om Korsbrovägen. Området består 
av västra delen öster om Korsbrovägen: Industri- och lagerområdet Korsbron och den östra delen 
som är västkanten av åkerområdet Nilsasåkern. I norr och söder avgränsar MT 176 (Lovisavägen) 
och VT 1 planområdet. 

  

Området Korsbron har industrihallar, depåer och lagerområden (se bilderna 9 bc nedan). Området 
har starkt påverkats av mänsklig verksamhet, delvis växtfritt. På kanterna av området finns unga 
sekundära lövträd; björkar, aspar, gråalar och pilar. 

 
Bilder 9bc.På bilderna Korsbrovägens industriområde. Området har starkt påverkats av mänsklig verksamhet. 

Söder om industriområdet kantas vägen av en smal trärad; björk, pilar (sp), rönn, tryar, hägg, gråal 
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osv.; en stor mängd arter som är typiska på åker- och vägrenar vid gräsbevuxna impediment; 
baldersbrå, åkertistel, ekorrbär, blåbär, skogsfräken, smultron, rödven, liljekonvalj, örnbräken, 
hundäxing, ängsstjärnblomma, höstfibbla, gullris, gråbo, strätta, gulvial, hallon, kråkvicker, hundkäx, 
liten blåklocka osv. Öster om planområdet finns ett gammalt åkerområde (se utredning ovan) som inte 
har odlats på cirka 30 år och som närmast kan klassificeras som färsk gräsäng. 

Väster om vägen (området kring Bråtakällan – Råkullabacken) är vegetationen i huvudsak ett blandat 
trädbestånd med granar och björkar, rikligt med unga lövträd såsom rönn, asp, gråal, särskilt i närheten 
av Korsbrovägen. Bland arterna i fältskiktet finns bl.a. kruståtel, örnbräken, skogsstjärna, gullris (se 
bilder 10 ab). Skogstypen består främst av färsk mo av blåbärstyp, även om de dominerande trädslagen 
är representerade: gran, björk och tall förekommer nästan lika mycket. Norrut ökar andelen tall. 
Kronskiktet finns i en eller två våningar. Det finns inte nedfallna träd eller torrakor. Skogsbeståndet 
används aktivt som ekonomiskog. 

Calluna vulgaris, ljung 1 
Vaccinum myrtillus, blåbär 3 
Vaccinium vitis-idaea, lingon 2 
Empetrum nigrum, kråkbär 1 
Pteridium aquilinum, örnbräken 1 
Luzula pilosa, vårfryle 1 
Trientalis europaea, skogsstjärna 1 
Melampyrum pratense, ängskovall 1-2 
Linnea borealis, linnea 1 
Pyrola sp., vintergröna 1 

Mot Korsbrovägen rinner västerifrån tre myrdiken genom planområdet. Deras kantzoner skiljer sig 
något från den övriga omgivande skogsvegetationen (se bild 11b). Vid dikeskanterna finns bl.a. 
majbräken, gråal och klibbal, olika pilar, björk och rönn. Det finns gott om unga lövträd i deras 
omgivning. 

 
Bild 10 ab. Till vänster en talldominerad ekonomiskog med trädkronor i ett skikt väster om Korsbrovägen. Till höger, platsen och 
riktningen där fotot togs.  

 
Bilder 11ab. Till höger ett av de tre diken som går tvärs över planområdet i öst-västlig riktning. De är inte i naturtillstånd, men vid 
deras kanter finns riklig vegetation; unga pilar, gråal och klibbal, hägg, björk och rönn. 

 

Råkullabackens område är en vidsträckt ablationsmoränås (se bilder 12 nedan) där man kan 
observera den ovan beskrivna erosionen. Trädbeståndet i detta område består av en ovan beskriven 
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färsk blandmo, där blåbär är den absolut dominerande arten i fältsiktet: det förekommer just inte 
några nedfallna träd eller torrakor i området. Råkullabacken sjunker brant mot VT 176 och vid 
industrifastigheten som finns vid Korsbrovägen. 

 
Bilder 12ab. Råkullabacken och miljön kring ablationsmoränen. Trädbeståndet är grandominerat och som blandträd finns tall och 
björk. Det förekommer inga nedfallna träd eller torrakor. Trafikbullret från riksväg 1 hörs tydligt till den norra delen av området.  
Vaccinium vitis-idaea, lingon 2-3 
Solidago virgaurea, gullris 1 
Deschampsia flexuosa, kruståtel 1 
Linnea borealis, linnea 1 
Vaccinum myrtillus, blåbär 2-3 
Empetrum nigrum, kråkbär 1-2 
Calamagrostis arundinace, piprör 1 
Calluna vulgaris, ljung 2-3 
Melampyrum pratense, ängskovall 2 

Till fågelarterna i de skogiga delarna i västra delen av planområdet hör åtminstone följande (många 
förekom på många ställen i området): trädpiplärka, ladusvala, bofink, sädesärla, rosenfink, gulärla, 
ängspiplärka, lövsångare. I juni 2021 observerades dessutom utöver de ovan nämnda också 
lövsångare, gulsparv, rödhake, grönsångare och järnsparv. 

På de åkrar som omger projektområdet fanns endast i liten utsträckning fåglar som är typiska för åker- 
och kulturmiljöer. Under terrängbesöken observerades endast tofsvipa, ringduva, buskskvätta, 
gulsparv, grå flugsnappare, grönfink, lärka, gulsparv, talgoxe, stare samt eventuellt också eventuellt 
också grönsiska, grönfink och busksångare. Åkerbetesområden i Nilsasåkern kan vara ett lämpligt 
jaktområde t.ex. för tornfalk. 

De viktigaste av dessa är grönfink (klassificering EN) som bedömts vara mycket hotad samt 
buskskvätta som klassificerats som hotad (klassificering VU). 

Sammanfattning: Råkullabackens bergås i ablationsmorän (nr 4 på kartan) har samma typ av 
geomorfologisk bildning som ovan (nr 1 på kartan). Vegetationen i området är en relativt vanlig 
grandominerad blandad mo, men på grund av sina geomorfologiska och landskapsmässiga värden bör 
inga åtgärder vidtas i området som kan äventyra bevarandet av dessa värden. Som rekommendation 
ges avgränsning med ge-streckad linje och grundbeteckningen M.  
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3.3 Nytt planläggningsområde 

Som tredje område inventerades väster om det ovan beskrivna området Råkullabacken – Bråtakällan 
ett skogbevuxet område som i väster sträcker sig ända till Sanatorievägen och i söder till Lovisavägen. 

 
Bild 13. Det område som ska planeras omfattar fastigheterna 407-407-7-115 och (407-407-6-48, 407-407-6-47)  

Södra delen av området består av relativt torr, glesbevuxen tallmo och plantbestånd. Längs 
Sanatorievägen finns redan befintlig bosättning och gamla grustäktsområden som kanske fortfarande 
används. Det kvarvarande trädbeståndet är gles tallskog med trädkronor i ett skikt. I synnerhet i 
närheten av Sanatorievägen och bosättningen har den torra mons ursprungliga arter dessutom fått 
rikligt med gräsarter. Den egentliga inventeringen inleddes öster om vårdhemmet. Arter öster om 
Sanatorievägen 

Vaccinium vitis-idaea, lingon 3 
Vaccinum myrtillus, blåbär 2 
Empetrum nigrum, kråkbär 2 
Calamagrostis arundinace, piprör 1 
Solidago virgaurea, gullris 1 
Deschampsia flexuosa, kruståtel 1 
Linnea borealis, linnea 1 
Calluna vulgaris, ljung 2 
Melampyrum pratense, ängskovall 2 

Öster om vårdhemmet finns en stor ganska färsk mo med lingon-blåbärsvegetation och ett blandat 
trädbestånd där det växer tallar (se bilder 13 och 14 ab nästa sida). Trädbeståndet har delvis 
trädkronor i två skikt och trädbeståndet är av varierande ålder, men det förekommer inte gammalt 
trädbestånd eller nedfallna träd eller torrakor; även antalet lövträd är ganska litet och träden (björk, 
rönn) är unga. 
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Bild 13. Den bergås i ablationsmorän som finns öster om sanatoriet syns på bilden i mitten. Det är en landskapsmässigt och 
geomorfologiskt betydelsefull helhet. I området också spår av att spillkråka ätit. 

 
Bilder 14ab. På bilderna syns ablationsmoränkullen. Marken i skogsområdet är blockrikt och stenigt. Landskapsbilden påminner om 
en ”trollskog.”  

Geomorfologiskt sett kan området anses vara ganska representativt (se bilderna 15 ab ovan och nedan). 
Öster om bergåsen är terrängen också stenig och blockrik, men inte lika blockrik som ovan. 
Trädbeståndet är ett grandominerat blandat trädbestånd och ställvis finns det flera skikt av trädkronor. 

 
Bilder 15 ab. På båda bilderna syns den blockrika ablamationsmoränen. Trädbeståndet är av relativt varierande ålder, även om det inte 
förekommer nedfallna träd eller torrakor.  

Norrut finns en avfallsstation och öster om den finns ett vidsträckt avverkningsområde och på området 
har plantor börjat växa. Vid avverkningsplatsens kant finns det fortfarande på vissa ställen mycket 
fuktig och frodig växtlighet. Området har troligen varit torvmo. Norr om avfallsstationen (och 
avverkningsområdet) är vegetationen ganska sedvanlig färsk ekonomiskog med tallar och granar. 
Lövträdbeståndets andel är liten. Granens andel ökar när man norrut närmar sig VT 1 och 
Råkullabackens område. 

 
Bilder 16ab. Det vidsträckta avverkningsområde och gallringsområdet öster om avfallsstationen. 

Nära avfallsstationen har avfall spridit sig i terrängen. I närheten av avfallsstationens kant och stängslet 
i området finns det rikligt med växter som rymt från odlingar, såsom jättebalsamin. Det finns gott om 
unga lövträd och nedfallna träd i närheten av avstjälpningsplatsen kant. Området är fuktigt och får 
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dessutom avrinningsvatten från avstjälpningsplatsen. Det finns en del nedfallna träd. 

 
Bilder 17abc. Mellan avstjälpningsplatsens kant och avverkningsområdet finns ett område där unga lövträd växer tätt och rikligt. 
Marken är fuktig och nedskräpad.  

Fågelbeståndet i planområdet verkade i de mellersta och norra delarna vara ganska vanligt 
fågelbestånd i en barrskog i en ung eller relativt torr mo. Enligt fältobservationerna var de vanligaste 
arterna björktrast, taltrast, rödhake, lövsångare, bofink och grönsiska, grönsångare och järnsparv. De 
mer krävande arterna som trivs i gammal skog saknas. Alldeles i södra delen finns ett torrt glesbevuxet 
åsområde med tallmo och här observerades nattskärra. Å andra sidan finns det unga löv- och 
blandskogar med mer frodig tillväxt i närheten av avfallsstationen (öster om den) och i dessa trivs 
tydligen ett lite rikligare fågelbestånd, t.ex. gransångare och kungsfågel. 

Vid kartläggning av klippan öster om rehabiliteringsanstalten/ klippbacken observerades följande 
fågelarter: bofink, lövsångare och koltrast. På området hade några tallar vid roten hål som spillkråkor 
hackat, dvs. området är en livsmiljö för spillkråkor. En art (gransångare, DIR) som ingår i bilaga I i 
EU:s fågeldirektiv påträffades i det glesa tallbeståndet i södra delen av område. 

Sammanfattning: Öster om vårdinrättningen finns ett vidsträckt område med ablationsmoränkullar 
och block (nr 3 på kartan). I miljöutredningen avgränsas den allra största delen av ovan nämnda 
område. Platsen har redan ställvis drag av en livsmiljö enligt skogslagen, och området är också en 
landskapsmässigt betydelsefull helhet. Rekommendationen är att området vid 
planläggningsbehandlingen betecknas med planbeteckningen MY och avgränsas med streckad linje 
och luo. I bilagan presenteras alla växtlighetstyper och objekt i planområdena som bör beaktas.  
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4. Betydande objekt och områden 

I de bifogade kartorna (se nedan) presenteras objekt som har beaktats och avgränsats på baisi av 
naturutredningen. I området hittades inte livsmiljöer eller arter enligt naturvårdslagen. I fågelbeståndet 
observerades några DIR- och UHEX-arter. 

 
Bild 18. Naturmiljön i planområdena och objekt som är betydelsefulla. Avgränsningen av område 2b kan utsträckas till 
att omfatta även aspdungen i Nilsasåkern (det ljusgröna området på kartan). 

Skogsområdena är nästan genomgående vanlig tall- eller grandominerad blandskog. Öster om 
vårdinrättningen finns en torr talldominerad mo. Det finns få nedfallna träd och torrakor och 
trädbeståndets ålder är vuxen odlingsskog. Det finns några geomorfologiskt intressanta 
ablationsmoränkullar. Dessa är inte ovanliga på något sätt, men deras höjd och omfattning är ganska 
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betydande i de områden som planeras. De är också landskapsmässigt vackra områden. 

 
I tidigare utredningar har uppmärksamhet fästs vid det gamla traditionslandskapet öster om 
Nilsasåkerns ängsområde (gammal gårdsplats). Den ängsliknande vegetationen i området har ansetts 
vara beaktansvärd och även fjärilsbeståndet har inventerats. Utifrån inventeringarna sommaren 2021 
har området redan stagnerat betydligt ifråga om växtbeståndet. Den viktigaste delen av området har 
dock avgränsats som ett beaktansvärt objekt (se karta 19 ovan). 

Sagu den 10 december 2020 kompletterad den 20 juni 2021 

Ekotoni Ky 
Jari Hietaranta 
Arto Huhta 

 

Kärnområde för ängsvegetation 
Arterna har genomgående minskat 
på kärnområdet och i dess 

 

BILAGA: PRECISERING 
AV 
Ä Å

 

Bild 19. Nilsasåkerns ängs/traditionslandskap (2a) har kraftigt stagnerat. På den mellersta bilden presenteras 
ängsområdets centrala del. 
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Bakgrundsinformation 

Område: Området Korsbron sydväst om Kapellby, sydväst om korsningen mellan riksväg 6 
och Lovisavägen 

 avgränsat till dessa vägar. Området omfattar ca 72 hektar. 
Syfte: Att undersöka om fasta fornlämningar eller andra arkeologiska kulturhistoriska 

rester som bedöms vara skyddade finns inom planens område. 
Arbetstid: Terrängarbete 10.9.2021. 
Beställare: Lappträsk kommun 
Utförare: Mikroliitti Oy, Timo Jussila. 
Resultat I området och kring det finns inte tidigare kända fornlämningar eller andra 

arkeologiska objekt. I området har det aldrig funnits historisk bosättning på basis av 
gamla kartor. Tvärs över området går en gammal väg, som bl.a. märkts ut på 
kungskartan 1796–1804, till Lovisa längs den nuvarande Korsbrovägens 
sträckning. En kort del av den har övergetts efter att den nuvarande anslutningen 
till Lovisavägen färdigställdes i början av 2000-talet. I nordöstra hörnet av området 
finns en kort sträcka av den del av den gamla vägen som övergavs på 1960-talet. 
Dessa vägsträckor ansågs inte behövas skyddas på grund av deras obetydlighet 
och för att de är i dåligt arkeologiskt skick. På andra håll i området såg jag inget 
som tyder på fornlämningar. I området finns inga fornlämningar eller andra 
arkeologiska skyddsobjekt. 

 
Det undersökta området är grönfärgat 

Koordinaterna och kartorna finns i koordinatsystemet ETRS-TM35FIN. Kartorna är från Lantmäteriverkets 
terrängdatabas i september 2021, om inte något annat nämnts. Registret över fornlämningar har granskats 
9/2021. Fotografier har inte sparats i något officiellt arkiv och de har ingen samlingskod. Fotografierna är 
digitala och finns på Mikroliitti Oy:s server.   
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Kartor 

   
Det undersökta området har avgränsats med en grön linje. 

  
Till vänster ett utdrag ur kungskartan 1796–1805, där husen har bekräftats med rött och det undersökta 
områdets läge har visats med blårött. Till höger utdrag ur sockenkarta från år 1842, där det undersökta 
området avgränsats med grönt. Kartan har till denna del lappats och sammanfogats, vilket innebär att 

området har en något oproportionerlig form. ”Gränspolen”, som har märkts ut på sockenkartan, finns vid 
småavfallsstationen och har försvunnit. Den på kartan antecknade bygränsen mellan Kapellby (östra 

sidan) och Lappträsk by har ändrats på denna punkt sedan 1840-talet.  
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Utdrag ur senatkarta som utarbetats på 1890-talet.  

 

  

Inventering 

I Lappträsk kommun pågår planeringen av området kring Korsbron och uppdateringen av 
detaljplanen för Korsbron som blev färdig 2009. Borgå museum gav ett utlåtande om projektet 
(PoM104/2021, 13.8.2021), där museet förutsatte att en arkeologisk inventering görs i området. 
Lappträsk kommun beställde en arkeologisk inventering av området av Mikroliitti Oy. Timo 
Jussila gjorde inventeringen som terrängarbete 10.9.2021, under förhållanden som var utmärkta 
med tanke på arbetet. 

Det undersökta området ligger i området mellan riksväg 6 och Lovisavägen, sydväst om 
anslutningen. Det finns inga uppgifter om huruvida fornlämningar tidigare har inventerats i 
området. I området och kring det finns inte tidigare kända fornlämningar eller andra arkeologiska 
objekt. De närmaste bostäderna från stenåldern ligger på mer än 2–3 kilometers avstånd söderut 
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i Lovisaåns dal och öster om Tessjöåns dal, där de ligger på 25–32 meters höjd. 

Det undersökta området är på 30–50 meters höjd, huvudsakligen på nivån 35–45 meter. Som 
lägst är terrängen vid Nyåker, där det vid kanterna kan finnas boplatser från slutet av den 
mesolitiska stenåldersperioden. Denna nivå på ca 29–32 m är en långvarig vattennivå under 
Litorinahavets transgression (ca 6000–5000 fKr. med några meters höjdskillnader). Nivåerna 
ovanför den är vattennivåerna i Ancylussjön ca 7400–8400 fKr. (vattennivåerna i slutskedet av 
Ancylus har hamnat under transgressionen), där det i princip kan finnas boplatser från tidig 
mesolitisk tid. Skärgårdsboplatser från den tiden känner man dock inte till mer än en (Pukinkallio 
i Mäntsälä). 

Enligt kungskartan från slutet av 1700-talet och till största delen på basis av storskifteskartor (till 
den del sådana finns) har det inte funnits någon bosättning alls i området enligt sockenkartan 
från 1840-talet och senatkartan från 1890-talet. Alldeles sydväst om området och nordväst om 
Korsbron har det i slutet av 1700-talet funnits enstaka hus, men de placerar sig utanför området. 
Tvärs genom området, vid den nuvarande Korsbrovägen har gått bl.a. huvudvägen till Lovisa, 
som antecknats i kungskartan från 1796, såsom den var till början av millenniet, vilket innebär att 
det är fråga om en betydande gammal väglinje. Den del av den gamla vägen från Lappträsk till 
Liljendal och Mörskom som har märkts ut på kungskartan och som övergavs på 1960-talet har 
gått i nordkanten och nordvästra hörnet av området. 

I den terrängskuggningskarta som gjorts med laserskanningsmaterial (Lantmäteriverkets 
kartplatsfönster) syns inte något arkeologiskt särskilt intressant i området. Några av de 
fördjupningar nära Korsmalm som syntes där och väckte uppmärksamhet visade sig vara 
naturliga ytbildningar. 

Terrängen i området består till största delen av steniga moränblock och mellan klipporna av 
fuktig och stenig ödemarksskog. I två områden finns det dock terräng som lämpar sig som 
boplats under stenåldern: i den nordöstra delen av området finns det i arkeologisk bemärkelse 
lämplig terräng, en sandig sluttning på 40–35 meters nivån, även om marken är relativt stenig 
och nedanför dessutom fuktig och utan särdrag. Ur en arkeologs synvinkel finns det 
utomordentlig terräng i sydvästra delen av området i Korsmalm, genast väster om Lovisavägen, 
på 40– 45 meters nivå, där det finns stenfattig sandmark mellan den gamla sandgropen (sydväst) 
och klippbacken (nordväst) på ett c. 170 meters område på en sluttning som något lutar mot 
öster. Höjdnivåerna i dessa terränger är alltså strandnivåer från tidig mesolitisk tid, då 
bosättningen ännu har varit mycket gles. Jag gjorde tiotals provgropar i båda områdena, men jag 
såg inget som tyder på något från förhistorisk tid. 

Gamla vägar 
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Av den gamla Lovisavägen, som övergavs i början av 
millenniet, finns en liten övergiven vägsnutt väster om 
korsningen mellan Korsbrovägen och Lovisavägen. I 
laserskanningsmaterialet syns en hög vall på dikets sydvästra 
sida. Det är inte en väg, utan vägen och dess kanter har på 
denna plats avlägsnats genom att man knuffat ytmark och den 
gamla väggrunden till en vall, så att det vid den gamla vägen 
finns en smal vall. Vid diket och på nordöstra sidan av vägen 
har asfalten avlägsnats, men dit har förts makadam 
uppenbarligen för skogsmaskiner. 

Den gamla vägen urskiljer sig vid 
terrängskuggning  
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Rester av den gamla vägen som vall i sydvästra änden av den tidigare övergivna 
Lovisavägens väglinje  

 

 
Vallformad vägrest vid diket och en enhetligare, skalad gammal väggrund på dikets nordöstra sida.  

 

  

I nordvästra hörnet av området finns som stig den gamla vägen från Lappträsk till Mörskom och 
Liljendal. Vägen är införd i kungskartan. Denna vägsträcka har uppenbarligen blivit oanvänd när 
riksväg 6 har byggts på nuvarande ställe på 1960-talet. Den återstående vägen ligger inte helt på 
den ursprungliga linjen, öster om området finns bl.a. en uträtad kurva. Det är inte helt säkert att 
det är den ursprungliga vägen. 

22.10.2021 

Timo Jussila
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Foton 

Typisk terräng för området; ovan västra delen norr om Nilsåkern och nedan i områdets östra del 

 

Arkeologiskt sett god terräng i Korsmalm och områdets östra del, där den sandiga marken dock ställvis 
är stenig och längre ner blir fuktig granskog. 
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MÄNNISKOORIENTERAD KOMMUN 

22.09.2021 

PROMEMORIA OM ARBETSFÖRHANDLINGARNA I ANSLUTNING TILL PLANÄNDRINGEN 
AV KORSBRON; NTM-CENTRALEN OCH LAPPTRÄSK KOMMUN 

Datum 21.9.2021 kl. 14 

Plats Teams-möte 

Närvarande Tuomas Autere NTM 

Hannu Paimen NTM 

Juha Lumme NTM 

Petri Ruohio NTM 

Jarmo Mäkelä Karttaako Oy 

Hanna Nirkko Karttaako Oy 

Kristiina Tikkala Lappträsk kommun, ordförande, sekreterare 

Ärenden som behandlats 

Först gick man igenom de ärenden som ska avgöras i anslutning till tomten på den brandstation 

som planerats för området. Kristiina Tikkala berättade om tidsschemat för brandstationen i 

anslutning till välfärdsområdet, som också räddningsverksamheten kommer att anslutas till. 

Vi gick på kartan igenom läget på brandstationens tomt. Ett ängsområde på tomten har beaktats i 

situationsplanen så att den parkeringsplats som planerats i dess närhet har flyttats till andra sidan 

byggnaden. Enligt naturutredaren är arterna på tillbakagång, men ändå har detta beaktats. Juha 

Lumme framförde att det finns skäl att tydligt avskilja ängsområdet från det övriga gårdsområdet 

på så sätt att stenblock sätts upp för att förhindra tillträde till ängsområdet. Det finns ingen 

anledning att plantera gräsmark i närheten av området, utan området ska lämnas i naturtillstånd. 

Snödeponering får inte tillåtas på ängsområdet och det får inte göras till ett extra parkeringsområde. 

Också inverkan under byggtiden ska beaktas så att ängsområdet inte skadas. 

För tomten ska sökas anslutningstillstånd. Den gamla anslutning som för närvarande finns intill ska 

avlägsnas. 

Tuomas Autere påpekade att avvikelser från generalplanen ska motiveras tydligt. Eventuella 

översvämningar i området ska tas upp. Den relativt höga dimensioneringen av affärslokalerna bör 

ännu övervägas. 

Vid Lovisavägen är det skäl att planera en led för gång- och cykeltrafik med områdesreserveringen 

för landsvägen och ansluta den till den nuvarande förbindelsen till Boställsskogen. 

Landsvägsområdet definieras som 20 m från mittlinjen. Samtidigt ska behövliga 

hållplatsarrangemang och anslutningsplatser planeras för området. Fyrvägskorsningen är inte 

önskad som förbindelseled till det nordligare KTY-kvarteret, utan den ska flyttas cirka 50 m i 

Kf 20.4.2022 § 7 Bilaga 6 
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riktning mot Lovisa. Brandstationens anslutningsplats kan enligt vägplaneringsanvisningarna 

placeras så att den är minimigraderad i förhållande till den motsatta enskilda väganslutningen 

Söderängsvägen. Hannu Paimen från NTM och planläggaren diskuterar detaljerna ännu innan 

planförslaget offentliggörs. 

När det gäller trafiken ska redogörelsedelen kompletteras och utöver den allmänna trafiken i 

området beaktas också de trafikmängder som arbetsplatserna och trafiken för att uträtta ärenden i 

området medför. Kollektivtrafikleder och leder för gång- och cykeltrafik ska också beaktas. 

Juha Lumme påpekade att MY-planbestämmelsen måste kompletteras. Områdets naturvärden får 

inte försämras, naturvärdena ska sparas. 



BILAGA 5 

PLANLÄGGARENS SVAR 15.10.2021 

LAPPTRÄSK 

Ändring och utvidgning av detaljplanen för Korsbron 

SAMMANFATTNING AV DE UTLÅTANDEN OCH ANMÄRKNINGAR SOM INKOMMIT 
VID HÖRANDET I UTKASTFASEN SAMT PLANLÄGGARENS SVAR PÅ DEM 
Utkastet till plan har hållits framlagt 15.7–16.8.2021. 

UTLÅTANDEN: 

1. Miljö- och hälsoskyddet i Borgå 16.7.2021

Miljö- och hälsoskyddet har inget att anmärka på utkastet till plan. 

2. Borgå museum 13.8.2021

I det tidigare utlåtandet konstateras det att det inom hela kommunen finns en allvarlig brist på 
uppdaterad arkeologisk inventering och således finns det också inom planområdet ett behov av 
arkeologisk inventering, utan vilket planens konsekvenser för fornlämningar eller annat arkeologiskt 
kulturarv inte kan bedömas i enlighet med MarkByggL 9 §. Den arkeologiska inventeringen ska 
genomföras i enlighet med anvisningarna i det tidigare utlåtandet. Först därefter kan Borgå museum 
ta ställning till planens konsekvenser inom sitt eget ansvarsområde. 

Svar: Tyvärr beaktades utlåtandet inte redan i början av arbetet på grund av en brist i 
kommunikationen. För området har nu utarbetats en arkeologisk utredning av Mikroliitti Oy, inga 
observationer av fornminnen eller andra omständigheter som ska beaktas i planen (se rapporten i 
bilaga 3 till redogörelsedelen). 

I vårt utlåtande konstaterade vi med tanke på den byggda kulturmiljön och landskapet att byggande 
bör undvikas på öppna åkerområden och att behovet av trädbevuxna områden som skyddar 
landskapet bör utredas i samband med planläggningen. Vårt utlåtande har inte beaktats i samband 
med programmet för deltagande och bedömning, vilket framgår ovan. I utkastet till plan har man 
dock beaktat samma saker som museet framförde i sitt utlåtande. Hela Helsingforsvägens 
kantområde har i planen anvisats som skyddsgrönområde. För utlåtandet har områdets natur- och 
landskapsvärden utretts, och på basis av utredningen anvisas inte byggande för det öppna 
ängsområde och på det nyare åkerområdet anvisas endast lågt envåningsbyggande. I de allmänna 
föreskrifterna har det dessutom getts anvisningar om byggandet vid vägkanten i fråga om fasader. 
Borgå museum anser att det inte finns något att anmärka mot planlösningen med tanke på den 
byggda kulturmiljön och landskapet. 

Svar: Antecknas för kännedom. 
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3. NTM-centralen i Nyland 13.8.2021 

Eventuella översvämningar av åfåran i området har inte behandlats i planmaterialet. 

Svar: Det är mycket osannolikt att ett åkerdike som finns på ett område med källflöden svämmar 
över, men till de allmänna planbestämmelserna tillfogas text till denna del och detta ska beaktas vid 
avgränsningen av byggområden. 

Den MY-avgränsning som används i detaljplanen är i sig bra, men planbestämmelsen bör 
kompletteras så att områdets naturvärden tryggas. Det att man endast konstaterar att området har 
särskilda miljövärden tryggar i praktiken inte dessa. 

Svar: Till denna del fogas text till planbeteckningen. 

En delområdesavgränsning som anger naturvärden har anvisats för det ET-kvartersområde som 
reserverats för brandstationen (luo-1). I planhandlingarna presenteras inte någon noggrannare plan 
för kvartersområdet, så det är svårt att bedöma förutsättningarna för att behålla ängsområdet. Det 
finns skäl att ytterligare bearbeta avgränsningarna av området (ET/MY/KTY) för att bevarandet av 
naturvärdena ska kunna tryggas. Alternativt ska man i bedömningen av planens konsekvenser 
presentera arrangemangen kring brandstationens kvartersområde och i planen ange gränserna för 
byggarean för att säkerställa att ängsområdet bevaras. 

Svar: Till denna del fogas text till redogörelsedelen. Samtidigt med planprojektet pågår ett 
avgörande om planeringsbehovet för området i fråga, där man närmare går igenom de interna 
arrangemangen på området. Naturvärdena har tryggats genom en lämplig luo-1-beteckning i 
planen, även om det i den naturutredning som preciserades sommaren 2021 har konstaterats att det 
endast är fråga om ett objekt med lokala värden som tydligt är på tillbakagång. 

Utvecklingen av markanvändningen i området kring Korsbron och det nuvarande trafiknätet har 
granskats i markanvändningsutredningen för företagsområdena i Lappträsk 2018. Trafiknätet i 
utredningen bör uppdateras så att det motsvarar kraven på funktionerna i utkastet till detaljplan och 
en trafikutredning utarbetas där man utöver den allmänna trafiken i området också har beaktat de 
trafikmängder som arbetsplatserna och trafiken för att uträtta ärenden i området medför. 

Svar: Till denna del fogas text till redogörelsedelen. 

Inom planeringsområdet för Korsbron finns de nuvarande kollektivtrafikrutterna och till området 
leds förbindelser för gång- och cykeltrafik från tätorten i kyrkbyn. Vid landsväg 176 finns en gång- 
och cykelväg mellan Boställsskogen och Kapellby centrum. 
Den nya planerade markanvändningen i området kring Korsbron vid landsväg 176 avviker så mycket 
från generalplanen i fråga om arbetsplatser och tjänster att det vid landsvägen är nödvändigt att 
planera en enhetlig gång- och cykelväg för områdesreserveringen och förena gång- och cykelvägen 
med den nuvarande förbindelsen till Boställsskogen. Samtidigt ska behövliga hållplatsarrangemang 
och anslutningsplatser planeras för området vid landsväg 176. Till detaljplanen ska fogas 
vägområdet för landsväg 176 och markeras med planbeteckningen LT. En separat förhandling om 
avgränsningen av landsvägsområdet ska ordnas. 

Anslutningsställena på Lovisavägen, landsväg 176, ska preliminärt planeras i enlighet med 
vägplaneringsanvisningarna och anges med pilmarkeringar. Fyrvägskorsningen är inte önskad som 



förbindelseled till det nordligare KTY-kvarteret, utan den ska flyttas cirka 50 meter i riktning mot 
Lovisa. 

Räddningsstationens anslutningsplats kan enligt vägplaneringsanvisningarna placeras så att den är 
minimigraderad i förhållande till den motsatta enskilda väganslutningen Söderängsvägen. Nya 
anslutningar som genom pilmärken anvisats i detaljplanen kan genomföras med arbetstillstånd utan 
särskilt godkända vägplaner eller anslutningstillstånd. 

Svar: Planbeteckningar och områdesavgränsningar för landsvägar utökas i enlighet med utlåtandet. 
Dessutom hölls en separat arbetsförhandling om ämnet 21.9.2021, en promemoria finns som bilaga 
i redogörelsedelen. 

I utkastet till detaljplan har det med avvikelse från generalplanen föreslagits att kvartersområdena 
TY, KTY och KTY-1 ska ha möjlighet att bygga 30 % av den faktiska våningsytan affärs- och 
butikslokaler i anslutning till verksamheten (utgående från de effektivitetstal som presenteras i 
utkastet till plan sammanlagt ca 15 014 m2 våningsyta). 
Det har inte lagts fram någon utredningsgrund eller någon konsekvensbedömning för planlösningen. 
Område T i generalplanen (industri- och lagerområde) möjliggör inte affärslokaler. 

Svar: Till denna del fogas text till redogörelsedelen och en viss procentandel beräknas. 

NTM-centralen i Nyland lyfte i sitt tidigare utlåtande fram den styrande generalplanens roll samt den 
möjlighet som markanvändnings- och bygglagen ger att avvika från generalplanslösningen, om 
generalplanslösningen kan anses vara uppenbart föråldrad. Detaljplanen ska uppfylla de krav på 
detaljplanens innehåll som anges i 54 § i markanvändnings- och bygglagen. Avvikelse från 
generalplanslösningen ska basera sig på tillräckliga motiveringar och tillräckliga utredningar och 
konsekvensbedömningar av detaljplanelösningen. 

I planbeskrivningen beskrivs orsakerna till avvikelsen, av vilka strävan att koncentrera bebyggelsen 
till kyrkbyn utanför bullerområdet verkar motiverad. En avvikelse förutsätter dock att utredningar 
och konsekvensbedömningar läggs fram som stöd för planlösningen. Det har inte gjorts någon 
bedömning av hur ett omfattande arbetsplatsområde påverkar kommunens servicestruktur eller 
förhållande till landskapsplanen. Vid avvikelse från generalplanen betonas landskapsplanens roll vid 
utarbetandet av detaljplanen. 

Svar: Till denna del fogas text till redogörelsedelen. 

4. Kymmene avfallsnämnd 13.8.2021 

Kymmene avfallsnämnd konstaterar att planändringen gäller Kymenlaakson Jäte Oy:s avfallsstation 
i Korsmalm. För verksamheten vid avfallsstationen ska det i planen reserveras ett tillräckligt område 
för att avfallshanteringstjänsterna ska bevaras och kunna vidareutvecklas när lagstiftningen och 
andra föreskrifter eller behov förändras. 

Kymenlaakson Jäte Oy konstaterar att den föreslagna planändringen inte inverkar på 
avfallsstationens verksamhet eller att verksamheten vid avfallsstationen å andra sidan inte inverkar 
på den planerade verksamheten på det planlagda området. 
Enligt uppfattning uppfyller området också bolagets kommande behov. 



Svar: Antecknas för kännedom. 

5. Östra Nylands räddningsverk 16.8.2021 

Räddningsmyndigheten konstaterar i sitt utlåtande bl.a. följande: 

Vid byggandet av infrastrukturen i området ska förutsättningarna för räddningsverksamheten 
beaktas. Adresserna ska vara tydliga och logiskt framskridande. Förbindelselederna ska vara 
utformade så att tunga fordon utan svårighet kan dra nytta av dem + frisiktsområden. Verksamheten 
i området får inte omfatta upplagring och hantering av kemikalier annat än vad som i 
inrikesministeriets förordning har fastställts utöver Tukes anvisningar om mindre hantering och 
upplagring av kemikalier. 

Vid placeringen av den nya brandstationen ska tillräcklig tillgång till vatten beaktas, två anslutningar 
av vilka den ena endast för avgående larmuppdrag. Man ska kunna åka runt byggnaden med ett tungt 
fordon och brandstationsområdet ska förses med ett fast stängsel. 

Svar: Planbeteckningarna preciseras i enlighet med utlåtandet. Till övriga delar beaktas kraven i 
den närmare planeringen (prövning av planeringsbehovet). 

6. Nylands förbund 16.8.2021 

Nylands förbund ger inget utlåtande om ändring och utvidgning av detaljplanen för Korsbron i 
Lappträsk. 

ANMÄRKNINGAR 

1. 15.8.2021 

Den som gjort anmärkningen lyfter fram att det finns motstridigheter i numreringen av tomterna på 
Korsbrovägen (nuvarande detaljplan/kommunens marknadsföringsbroschyr). 

Svar: Tre tomter har faktiskt hyrts ut eller sålts i området i fråga under sommaren 2021, dessa ska 
nu beaktas på plankartan, de avgränsningar som avviker från utkastet till plan. Även linjen för en 
ännu obebyggd gata korrigeras på grund av nyligen genomförda hyresavtal. 

I kommunen har man observerat skillnaderna och strävar efter att korrigera dem i 
marknadsföringsmaterialet. Skillnaderna har ingen betydelse med tanke på planläggningen 
(preciseringen har gjorts i enlighet med den tekniska nämndens beslut 27.10.2021 § 68). 

2. 16.8.2021 

Den som gjort anmärkningen är för närvarande främst oroad över tilläggsyttrandet ”Ingen 
biomassaterminal eller annan verksamhet får placeras i området” i anslutning till kvartersområdet för 
industri- och lagerbyggnader. Den som gjort anmärkningen anser att meningen på många sätt är 
problematisk, och att förslaget ska utelämnas från hela planen. För det första, varför har just 
biomassaterminalerna avgränsats? 



Svar: Kommunens tekniska nämnd har i samband med behandlingen av utkastet till plan velat 
avgränsa uttryckligen de biomassaterminaler som i en separat utredning föreslogs för området som 
ett alternativ i planbestämmelsen. Jag har förstått att bakgrunden är oron för störande damm/buller 
eller andra eventuella störningar som en biomassaterminal kan orsaka. Ordalydelsen kan preciseras 
ytterligare under planprocessen enligt behov. 

3. 16.8.2021 

I anmärkningen motsätter man sig i mycket stor utsträckning planlösningen bl.a. med åberopande av 
brister i delaktigheten, störningar i bostadsområden, naturmiljöer och friluftsleder, ökat buller, 
bergslandskap och rekreationsskogar. I synnerhet avskaffandet av KTY-områdena i östra delen 
betonas och konstateras att området i fråga kan lämpa sig för bostadsbyggande på det sätt som 
föreslogs i generalplanen. 

Svar: När det gäller delaktigheten bör det först konstateras att planprocessen har framskridit helt i 
enlighet med bestämmelserna i lagen. I början av arbetet fördes diskussion om områdesutvecklingen 
i mycket större utsträckning än vad lagens bestämmelser kräver. Av företagarna i området eller 
invånarna i närområdet har det till planläggarens kännedom inte kommit någon kommentar som 
motsätter sig planlösningen, tvärtom. Också myndighetsutlåtandena har varit mycket måttfulla, 
vilket konstateras ovan. Det finns inga motstridigheter i de mål som myndigheterna och kommunen 
har föreslagit eller i planlösningen, förutsatt att de preciseringar som föreslås i utlåtandena har 
gjorts på plankartan och i redogörelsedelen (= planförslag). 

Enligt anmärkningen omger kyrkbyns bostadsområden tätt planeringsområdet. 

Svar: Det här är en överdrift. Av bostadsområdena i tätorten är endast det relativt lilla 
bostadsområdet Bostället tillsammans med det område som nu planeras söder om Helsingforsvägen. 
Det skyddas dessutom av ett cirka 200 meter brett skogsområde sydost om Lovisavägen. 
Bullereffekten av Helsingforsvägen kan ställvis vara störande för kyrkbyns tätortsområde, men det 
är mycket osannolikt att det område som nu planeras i fråga om buller har en ökande negativ 
inverkan på tätortsområdena. I synnerhet eftersom det särskilt i den östra delen av området 
framhävs kvartersområden där det inte får placeras en anläggning som orsakar miljöstörande 
buller, vibrationer, luftförorening eller annan störning (KTY, KTY-1, TY). Likaså bibehåller de 
omfattande reserveringarna för MU- och MY-områden i östra delen huvudsakligen områdets 
rekreations- och miljövärden. 

Enligt anmärkningen behöver vi enhetliga närrekreationsskogar, naturobjekt och varierande nätverk 
av stigar som är lätta att nå i närheten av våra hem. 

Svar: Detta är sant. I planlösningen har man i huvudsak behållit de omfattande friluftsskogarna i 
östra delen (MU) och naturvärdena (MY), som man också har avvisat i generalplanen. Också alla 
andra naturvärden har beaktats genom lämpliga beteckningar i enlighet med naturutredningen (luo-
1 och luo-2). Genom egna beteckningar (ge) har man beaktat de lokalt värdefulla geologiska 
formationerna i området, som har geologiska/landskapsmässiga värden. Åtgärder som äventyrar 
områdets naturvärden är förbjudna. 

Den friluftsrutt som färdigställdes i somras har i planområdets nordvästra del anvisats på 
plankartan och i fortsättningen kan den också kompletteras österut med utnyttjande av de nuvarande 



lederna (stigar för gång- och cykeltrafik på plankartan). Med undantag för den aktuella friluftsleden 
är västra delen av området inte i någon större utsträckning i rekreationsbruk, nuförtiden sedvanlig 
skogsbruksmark. 

Anmärkningen ger inte anledning att ändra planlösningen. 



Blankett för uppföljning av detaljplanen

Basuppgifter och sammandrag

Kommun 407 Lappträsk Datum för ifyllning 19.11.2021
Planens namn Ändring och utvidgning av detaljplanen för Korsbron
Datum för godkännande Förslagsdatum 15.10.2021
Godkännare Dat. för meddel. om anh.gör. 08.12.2020
Godkänd enligt paragraf Kommunens plankod
Genererad plankod
Planområdets areal [ha] 76,0725 Ny detaljplaneareal [ha] 64,8718
Areal för underjordiska utrymmen [ha]  Detaljplaneändringens areal [ha]11,2007

Stranddetaljplan Strandlinjens längd [km]
Byggplatser [antal] Med egen strand    Utan egen strand 
Fritidsbost.byggpl. [antal]Med egen strand  Utan egen strand

Områdesreserveringar Areal
[ha]

Areal
[%]

Våningsyta
[m²vy]

Exploateringstal
[e]

Ändring i areal
[ha +/-]

Ändring i våningsyta
[m²vy +/-]

Sammanlagt 76,0725 100,0 116291 0,15 64,8718 77409
A sammanlagt
P sammanlagt
Y sammanlagt
C sammanlagt
K sammanlagt 8,4380 11,1 28078 0,33 8,4380 28078
T sammanlagt 24,5242 32,2 88213 0,36 14,8038 49331
V sammanlagt
R sammanlagt
L sammanlagt 6,9898 9,2 6,0907
E sammanlagt 6,0819 8,0 5,5007
S sammanlagt
M sammanlagt 30,0386 39,5 30,0386
W sammanlagt

Underjordiska
utrymmen

Areal
[ha]

Areal
[%]

Våningsyta
[m²vy]

Ändring i areal
[ha +/-]

Ändring i våningsyta
[m²vy +/-]

Sammanlagt

Byggnadsskydd
Skyddade byggnader Ändring i skyddade byggnader

[antal] [m²vy] [antal +/-] [m²vy +/-]
Sammanlagt
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Underbeteckningar

Områdesreserveringar Areal
[ha]

Areal
[%]

Våningsyta
[m²vy]

Exploateringstal
[e]

Ändring i areal
[ha +/-]

Ändring i våningsyta
[m²vy +/-]

Sammanlagt 76,0725 100,0 116291 0,15 64,8718 77409
A sammanlagt       
P sammanlagt       
Y sammanlagt       
C sammanlagt       
K sammanlagt 8,4380 11,1 28078 0,33 8,4380 28078
KTY 2,7641 32,8 11056 0,40 2,7641 11056
KTY-1 5,6739 67,2 17022 0,30 5,6739 17022
T sammanlagt 24,5242 32,2 88213 0,36 14,8038 49331
T 14,0127 57,1 46167 0,33 14,0127 46167
TY 5,4926 22,4 21970 0,40 -4,2278 -16912
T/res 5,0189 20,5 20076 0,40 5,0189 20076
V sammanlagt       
R sammanlagt       
L sammanlagt 6,9898 9,2   6,0907  
Gator 2,2275 31,9   1,3284  
Lättrafikgat. 0,0648 0,9   0,0648  
LT 4,6975 67,2   4,6975  
E sammanlagt 6,0819 8,0   5,5007  
ET 0,5589 9,2   0,4685  
EJ 2,5504 41,9   2,5504  
EV 2,9726 48,9   2,4818  
S sammanlagt       
M sammanlagt 30,0386 39,5   30,0386  
M 20,2032 67,3   20,2032  
MU 6,0027 20,0   6,0027  
MY 3,8327 12,8   3,8327  
W sammanlagt       



BILAGA 7 till Planbeskrivningen 

PLANLÄGGARENS SVAR 23.2.2022 LAPPTRÄSK 

Ändring och utvidgning av detaljplanen för Korsbron 

SAMMANFATTNING AV DE UTLÅTANDEN OCH ANMÄRKNINGAR SOM INKOMMIT 

VID HÖRANDET I UTKASTFASEN SAMT PLANLÄGGARENS SVAR PÅ DEM 

Planförslaget hölls i enlighet med 27 § MarkByggF framlagt 1.12–31.12.2021. 

Myndighetsutlåtanden begärdes senast den 10 januari 2022. Utlåtandenas och anmärkningarnas 

fullständiga innehåll återfinns i originaldokumenten. 

UTLÅTANDEN: 

1. Borgå museum 17.12.2021

Planområdet är huvudsakligen obebyggd skogs- och åkermark, på vilket från tidigare finns 

några industribyggnader. Landskapsmässigt har man i planen beaktat läget i närheten av vägarna 

genom att lämna ett trädbeväxt område invid riksväg 6 och genom bestämmelser om fasadernas 

utseende. 

Borgå museum har inget att anmärka på i detaljplanen vad gäller den byggda kulturmiljön. 

I ett tidigare utlåtande krävde Borgå museum en arkeologisk inventering i planområdet. Denna 

genomfördes i september 2021. Forskningsrapporten ska inlämnas till arkeologen vid museet med 

regionalt ansvar för utvärdering innan den bifogas till planematerialet. I inventeringen hittades inga 

arkeologiska kulturarvsobjekt som bör skyddas och beaktas i planen. Museet konstaterar att den 

genomförda inventeringen är en tillräcklig utredning för planläggningens behov. 

Borgå museum – Museet med regionalt ansvar i östra Nyland har inget att anmärka på i 

detaljplanen vad gäller den byggda kulturmiljön. 

Svar: Antecknas för kännedom. 

2. Östra Nylands räddningsverk 21.12.2021

Räddningsmyndigheten har tidigare tagit ställning till utkastet till detaljplan för området samt till 

planerings- och behovslösning för den planerade brandstationen. Innehållet i de givna utlåtandena 

är fortfarande relevant. Räddningsmyndigheten har inget att anmärka på utkastet till detaljplan. 

Svar: Antecknas för kännedom. Det bör noteras att ett nära samarbete med kommunen och 

räddningsmyndigheten fortsätter vid mer detaljerad planering av brandstationen (övervägande av 

planeringsbehov, bygglovsförfarande). 
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3. Nylands förbund 23.12.2021 

 
Nylands förbund ger inget utlåtande om ändring och utvidgning av detaljplanen för Korsbron i 

Lappträsk (planförslag). 

 
Svar: Antecknas för kännedom. 

 
4. NTM-centralen i Nyland 10.1.2022 

 
Den tidigare avstjälpningsplatsen och dess inverkan på planlösningen bör lyftas fram bättre i 

planematerialet. Den tidigare avstjälpningsplatsen är belägen i EJ-området i planområdets västra 

del. I redogörelsen för EJ-området återfinns följande (sidan 19): ”Avfallsstationen på 

planeringsområdets västra kant har angetts med beteckningen EJ, dvs. avfallshanteringsområde.” 

Småavfallsstationen ligger i det EJ-märkta området i avstjälpningsplatsens västra kant och största 

delen av det EJ-märkta området är en gammal avstjälpningsplats. Till denna del är beskrivningen 

av EJ-området bristfällig i planbeskrivningen. 

 
Svar: Antecknas för kännedom och kompletteras till denna del i beskrivningen. 

 
Vägområdet på landsväg 176 har lagts till i detaljplanen med detaljplanebeteckningen LT med 

anslutningar och dessutom har ett skyddsområde för landsväg 176 angetts på tomternas sida.. 

Användningssyftena med räddningsverkets anslutningar fastställs i ett separat pågående 

tillståndsförfarande för byggandet av anslutningar. 

 
De arrangemang för hållplatser samt gång- och cykeltrafik som utvecklingen av området förutsätter 

ska planeras och genomföras i samband med områdets nya och effektivare markanvändning. Det 

viktigaste utvecklingsobjektet vad gäller trafikarrangemangen är att förena KTY-området från 

Kapellby centrum till gång- och cykelvägen som leder till Boställsskogen, samt de hållplatser och 

övergångsställen i korsningen av landsväg 176 och Boställsvägen i anslutning till detta. 

 
Svar: Antecknas för kännedom. 

 
NTM-centralen i Nyland fäste i sitt utlåtande i utkastfasen uppmärksamhet vid landskapsplanens 

roll när detaljplanen avviker från den gällande generalplanen. På området gäller Nylandsplanen 

2050, där planeringsområdet är ett vitt område. Dimensioneringen av planlösningens 

affärslokaler har minskats med 5 % från utkastfasen. På kvartersområdena KTY, KTY-1 får det 

fortfarande placeras affärs- och butiksutrymmen i anslutning till dess verksamhet till högst 25 % 

av våningsytan. NTM-centralen i Nyland anser att den gällande landskapsplanen inte har beaktats 

tillräckligt i detaljplanelösningen.. 

 
Detaljplanelösningen uppfyller inte i den presenterade formen innehållskraven i detaljplanen vad 

gäller dimensioneringen av affärslokaler (54 § MarkByggL). Nylandsplanen 2050 har trätt i kraft 

på så sätt att den nedre storleksgränsen för enheter inom detaljhandeln annorstädes än i 

huvudstadsregionen är 4 000 k-m2, om inte annat påvisas utgående utredningarna. Med en stor 

enhet inom detaljhandeln av lokal karaktär avses också ett detaljhandelsområde som består av flera 

butiker och vars effekter kan jämföras med en stor enhet inom detaljhandeln av regional karaktär. 



 

 

I planlösningen har cirka 12 000 k-m2 affärslokaler placerats i kvartersområdena KTY, KTY-1 och 

TY. Det tillåtna antalet affärslokaler överstiger fortfarande det tillåtna antalet i landskapsplanen. 

Materialet innehåller inga mer detaljerade motiveringar till dimensioneringen. 

 
NTM-centralen i Nyland påpekar att affärslokalernas våningsyta måste baseras på den lokala 

köpkraften. Som jämförelse hänvisar NTM-centralen i Nyland till landskapsplanens utredning av 

detaljhandeln, enligt vilken en specialaffär lika stor som en stor enhet inom detaljhandeln behöver 

nästan 6 000 invånare för att fungera som en lokal butik. En butik på 10 000 k-m2-butik kräver 

nästan 15 000 invånare för att uppnå en genomsnittlig försäljning. NTM-centralen anser att 

detaljplanen bör ändras i enlighet med landskapsplanen när det gäller dimensioneringen av 

affärslokalerna. Dessutom bör planbestämmelsen 

specificeras enligt följande: ”Affärsbyggande i anslutning till huvudsyftet är tillåtet för x % av den 

våningsyta som ska byggas. Separata affärsbyggnader är inte tillåtna, och inte heller 

livsmedelsbutiker eller specialbutiker som riktar sig till centrum.” 

 
Svar: Planbestämmelserna ändras i enlighet med utlåtandet och affärslokalernas storlek minskas 

ytterligare (25 % -> 10 %). Det är högst osannolikt att alla företagare i dessa områden skulle vilja 

utnyttja möjligheten att bygga upp en affärslokal. Några behöver knappast alls några affärslokaler. 

Därmed räcker den ovan presenterade minskningen bra till för att uppfylla kraven i utlåtandet. Det 

är också mycket naturligt att styra till exempel förbipasserande på riksvägen till området, varvid 

man inte behöver förlita sig enbart på den lokala köpkraften. Landskapsförbundet, som ansvarar 

för landskapsplanläggningen, har inte sett någon motsägelse i planlösningen. 

 
ANMÄRKNINGAR 

 
1.  30.12.2021 

 
T-beteckningen för kvarteren 127, 128 och 129 bör ändras till TY-beteckning. T-beteckningen 

tillåter även tung industri och förslagets formulering ”på området får inte placeras en terminal för 

biomassa, el. dyl.” är inte en tillräckligt exakt beskrivning för att begränsa alltför tung industri i 

området. Närliggande Lappträsket, naturen, bostadsområdena i Marieberg och Boställsskogen och 

hela den idylliska byn är alltför nära för tung industri. Därför bör hela det gråmarkerade området i 

detaljplanen ges beteckningen TY, så som det har betecknats i den gällande detaljplanen. 

 
Svar: Under hela planläggningsarbetet har kommunens syfte varit att i området skapa ett 

attraktivt, mångsidigt område med goda trafikförbindelser för företagen. Visserligen begränsat 

enligt de ramvillkor som framgår av till exempel naturutredningen, den arkeologiska utredningen, 

tidigare markanvändningsutredningar och myndighetsutlåtanden. 

 
Man har i sig inte velat ”skrämma bort” eventuella nya företagare i området med alltför exakt 

begränsade användningsändamål. Avstånden till bebyggelsen och till de miljöobjekt som nämns i 

anmärkningen är tillräckliga och till denna del har planlösningen inte ifrågasatts i 

myndighetsutlåtandena. 

 
Tekniska nämnden (27.10.2021 § 68) beslutade efter en omfattande diskussion att man i 

planutkastet kvarhåller planbeteckningen T för området i fråga. 



 

 

Man bör särskilt komma ihåg att den så kallade tunga industrins verksamhet inte bara styrs av 

planläggningen utan också av till exempel miljötillståndsförfarandet. I miljöskyddslagen och -

förordningen samt i vattenlagen anges de situationer där tillstånd krävs. Funktioner som kräver 

miljötillstånd finns listade i miljöskyddslagens förteckning över anläggningar, men även annan 

verksamhet kan förutsätta tillstånd. I vattenlagen finns en förteckning över projekt för vilka 

tillstånd alltid ska sökas. Enligt båda lagarna kan tillstånd också krävas för ett projekt som inte 

uttryckligen nämns i lagen eller förordningen, men som har skadliga miljöeffekter eller till exempel 

utsläpp av material för vilka tillstånd krävs. 

(Miljöskyddslagen 27–33; Vattenlagen kapitel 3). 

 
I samband med tomtförsäljning eller utarrendering av mark kan kommunen ytterligare specificera 

överlåtelsevillkoren om den anser det nödvändigt (alla ny tomter finns på mark som kommunen 

äger). 

 
Kommunens tekniska nämnd har redan i samband med behandlingen av utkastet till plan 

uttryckligen velat avgränsa de terminaler för biomassa som i en separat utredning föreslogs som 

ett alternativ för området. Jag har förstått att orsaken till detta är rädsla för störande damm/buller 

eller andra eventuella störningar som en biomassaterminal kan orsaka. 

 
Utöver det ovan nämnda är det värt att notera att avståndet från anmärkarens bostad till T-

området är 970 meter (baserat på adressen som visas i anmärkningen). Planlösningen kan inte 

anses som störande eller något som försämrar livsmiljön med tanke på anmärkaren. 

 
Kommuninvånarna har inte fått tillräcklig information om denna plan och användningen av namnet 

"Ändring och utvidgning av detaljplanen för Korsbron" har fått kommuninvånarna att tro att detta 

är en planläggning av ett mycket mindre område. 

 

Svar: När det gäller delaktigheten bör det först konstateras att planprocessen har framskridit helt i 

enlighet med bestämmelserna i lagen. I början av arbetet fördes diskussion om 

områdesutvecklingen i mycket större utsträckning, och utöver kommunens vanliga 

tillkännagivanden, än vad lagens bestämmelser kräver (bland annat meddelanden till markägare 

och företagare i närområdet, en tidningsartikel/Loviisan Sanomat 15.12.2020). I enlighet med 30 § 

i MarkByggF konstaterades planläggningens anhängiggörande, de preliminära målen och 

omfattningen, framläggande av deltagare- och utvärderingsplanen, vars materialet finns samt 

projektets tidtabell. Man önskade även få respons: ”…gott om tid för att ta hänsyn till allt man 

behöver och för att uppnå en bra plan som stödjer kommunens livskraft”. 

 
Av företagarna i området eller invånarna i närområdet har det inte under hela planprocessen till 

planläggarens kännedom kommit någon kommentar som motsätter sig planlösningen, tvärtom. 

Också myndighetsutlåtandena har varit mycket måttfulla, vilket konstateras ovan. Det finns inga 

motstridigheter i de mål som myndigheterna och kommunen har föreslagit eller i planlösningen, 

förutsatt att de preciseringar som föreslås i NTM-centralen utlåtanden har gjorts på plankartan 

och i redogörelsedelen (se ovan utlåtanden, punkt 4). Det har därför inte funnits något behov av 

mer omfattande hörande under planeringsprocessen, och den nuvarande pandemisituationen har 

naturligtvis också medfört egna utmaningar för anordnandet av offentliga evenemang. Baserat på 

den respons som mottogs i början av arbetet var planprojektet inte av intresse för en större grupp 

delaktiga. 



 

 

Juridiskt är detta en ändring och utvidgning av detaljplanen, och därmed ska planen enligt 

etablerade planläggningsprinciper namnges på detta sätt. Planläggningens omfattning har under 

arbetets gång tydligt framkommit i plandokument och pressmeddelanden. 

 
2.  31.12.2021 

 
I motsats till svaret på vår anmärkning har interaktionen och delaktigheten i detaljplanen inte 

framskridit i enlighet med lagens bestämmelser. I utkastfasen uttryckte vi en önskan om en 

informations- och delaktighetstillställning för kommunens invånare. Vi föreslog också att man 

skulle få bekanta sig med området i terrängen. 

Ändringen är betydande vad gäller omfattning och innehåll. Planområdet utvidgas från 10 hektar 

till 76 hektar. Den nuvarande detaljplanen omfattar endast det företagsområde som anges i 

generalplanen. Ändringsförslaget skulle tredubbla arealen för företagstomter till cirka 33 hektar. 

 

Svar: I punkt 1. Endast en kritisk kommentar till utkastet till plan lämnades in. 

 

Förslaget strider mot den styrande generalplanen. 

 

Svar: Punkt 5.412 i redogörelsen ger ett omfattande svar på denna fråga. Ämnet har också 

diskuterats med den myndighet som styr planläggningen, det vill säga NTM-centralen. 

 

För en stor del av företagstomterna föreslås en T-beteckning i stället för den tidigare TY-

beteckningen. Motiveringarna har inte klargjorts. På ett TY-område tillåts inte verksamhet som 

orsakar miljöstörningar. Begränsningen är särskilt viktig i en plan i närheten av bostadsområden. 

 

Svar: I punkt 1. 

 

Planprocessen är bristfällig. I den har man bland annat förlorat lokalkännedom och kunskap genom 

delaktiggörande, samt de stora utvecklingsmöjligheterna i området. Utvecklingsmöjligheter som 

ridning, svampplockning, bärplockning och lokalt idrottsområde, nätverk av stigar, närområde 

kopplat till Idrottares motionslandskap, närliggande, njutningsbar och mångsidig natur i 

Lappträskets närhet, naturresmål och inlärningsmiljö. 
 

Svar: I planlösningen har man i huvudsak behållit de omfattande friluftsskogarna i östra delen 

(MU) och naturvärdena (MY), som man också har anvisat i generalplanen. Också alla andra 

naturvärden har beaktats genom lämpliga beteckningar i enlighet med naturutredningen (luo-1 

och luo-2). Genom egna beteckningar (ge) har man beaktat de lokalt värdefulla geologiska 

formationerna i området, som har geologiska/landskapsmässiga värden. Åtgärder som äventyrar 

områdets naturvärden är förbjudna. Stora MU-, MY- och M-områden finns kvar i planområdet, 

där de aktiviteter som presenteras i anmärkningen fortfarande är möjliga. I en idealisk situation 

skulle de utnyttjas ännu mer aktivt i framtiden, till exempel i samarbete med företagare i 

områdena KTY och KTY-1. I synnerhet är dessa KTY- och KTY-1-områdens trafikmässiga 

betydelse för hela Kapellbys livskraft mycket viktig. 

 

Detaljplanen för Korsbrovägen är inte slutförd. I utkastet till detaljplan saknas många av de 

utredningar och konsekvensbedömningar som krävs. Utredningarna ska innehålla tillräckliga 

uppgifter för att det ska vara möjligt att bedöma vilka betydande direkta och indirekta konsekvenser 

genomförandet av planen har. När utredningarna saknas blir granskningen ytlig och godtycklig. 



 

 

När en plan utarbetas ska miljökonsekvenserna, klimatkonsekvenserna, naturkonsekvenserna, 

inklusive de samhällsekonomiska, sociala och kulturella konsekvenserna, samt övriga 

konsekvenser av planen och av undersökta alternativ i enlighet med MarkByggL 9 § mom. 2 

utredas i behövlig omfattning. Utredningarna ska omfatta hela det område där planen kan tänkas 

ha väsentliga konsekvenser. Miljökonsekvenserna har inte utretts i detaljplanen för Korsbron. 

 

Klimatkonsekvenserna har inte utretts. I granskningen bör man ta hänsyn till både direkta och 

indirekta växthusgasutsläpp från byggandet på området och den kommande verksamheten samt 

effekterna på kolsänkorna. 

Den planerade utbyggnaden av företagsområdet består av tiotals hektar växande ekonomiskog. 

Man bör också utreda riskerna orsakade av ökade översvämningar, stormar och värmeböljor. 

 

Naturutredningen har förberetts och värdefulla naturområden har avgränsats, men effekterna på 

växt- och djurarter, naturens mångfald och naturresurserna har inte utretts. Den ändrade 

detaljplanens natureffekter, såsom en försämring av naturvärden, kompensationsbehovet och 

eventuella kompensationsåtgärder, har inte granskats. 
 

Svar: Närings-, trafik- och miljöcentralen, som är den myndighet som styr planläggningen, ska se 

till att det i planläggningen, byggandet och annan användning av områdena tas hänsyn till frågor 

med betydande effekter på nationell och landskapsnivå. Under planläggningsarbetet har ett flertal 

officiella och inofficiella arbetsförhandlingar ordnats med NTM-centralen. Alla de utredningar 

som krävs har genomförts och i utlåtandet om utkastet till planen finns inga ytterligare krav på 

utredningar eller konsekvensbedömning. Trots detta preciseras ändå konsekvensbedömningen till 

denna del i redogörelsen. 
 

I enlighet med 54 § mom. 2 i markanvändnings- och bygglagen ska detaljplanen utarbetas så att det 

skapas förutsättningar för en hälsosam, trygg och trivsam livsmiljö, för regional tillgång till service 

och för reglering av trafiken. Förutsättningarna för en hälsosam, trygg och trivsam livsmiljö har 

inte beaktats i utkastet till detaljplan för Korsbron. I materialet och genmälena hänvisas fortfarande 

till felaktig information om det långa avståndet mellan bosättningen i Kapellby och de planerade 

företagsområdena. 

 

I enlighet med 54 § mom. 3 i markanvändnings- och bygglagen får detaljplanen inte leda till att 

kvaliteten på någons livsmiljö försämras avsevärt på ett sätt som inte är motiverat med beaktande av 

detaljplanens syfte. En eventuell försämring av livsmiljön har inte tagits med i granskningen av 

detaljplanen för Korsbron. 
 

Svar: Av bostadsområdena i tätorten är endast det relativt lilla bostadsområdet Boställsskogen, 

tillsammans med det område som nu planeras, söder om Helsingforsvägen. Det skyddas dessutom 

av ett cirka 200 meter brett skogsområde sydost om Lovisavägen. Bullereffekten av 

Helsingforsvägen kan ställvis vara störande för Kapellbyns tätortsområde, men det är mycket 

osannolikt att det område som nu planeras har en ökande negativ inverkan på tätortsområdena vad 

gäller buller. I synnerhet eftersom det i den östra delen av området framhävs kvartersområden där 

det inte får placeras en anläggning som orsakar miljöstörande buller, vibrationer, luftförorening 

eller annan störning (KTY, KTY-1, TY). Likaså bibehåller de omfattande reserveringarna för MU- 

och MY-områden i östra delen huvudsakligen områdets rekreations- och miljövärden. Även i 

generalplanen är området i fråga avsett för byggnation, även om det är frågan om 

bostadsbyggande: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De ungefärliga byggnationsområdena i generalplanen är 

rödmarkerade 
 

Den friluftsled som färdigställdes i somras har i planområdets nordvästra del anvisats på 

plankartan och i fortsättningen kan den också kompletteras österut med utnyttjande av de 

nuvarande lederna (stigar för gång- och cykeltrafik på plankartan). Med undantag för den aktuella 

friluftsleden är västra delen av området inte i någon större utsträckning i rekreationsbruk, 

nuförtiden sedvanlig skogsbruksmark. 

 
Utöver det ovan nämnda är det värt att notera att avståndet från anmärkarens bostad till de nya T-

områdena är 1 070 meter (baserat på adressen som visas i anmärkningen). Dessutom är den 

mycket livligt trafikerade Helsingforsvägen (Riksväg 6) där emellan. Planlösningen kan inte anses 

som störande eller något som försämrar livsmiljön med tanke på anmärkaren. 
 

3.  31.12.2021 

 
Namnet på planen är vilseledande, eftersom den ursprungliga planen för Korsbrovägen var endast 

cirka 1/7 av den utvidgade helheten. 

 
Svar: Juridiskt är detta en ändring och utvidgning av detaljplanen, och därmed ska planen enligt etablerade 

planläggningsprinciper namnges på detta sätt. Planläggningens omfattning framgår tydligt i plandokument 

och pressmeddelanden. 

 

Till skillnad från generalplanen ser vi inte i planen något behov av bostadstomter. Hur påverkas 

ortens livskraft? 

 

Svar: Punkt 5.412 i redogörelsen ger ett omfattande svar på denna fråga. Syftet med denna 

planlösning är att stödja ortens livskraft, främst med hjälp av företag. 

 

Det informationstillfälle om utkastet till detaljplan som anges i planläggarens delaktighets- och 

utvärderingsplan har inte ordnats. Kommunen har inte, trots begäran, ordnat ett delaktighetstillfälle 

där frågor skulle ha kunnat besvaras. Alla invånares anmärkningar (Kalliola och Jäälinoja 

16.8.2021) har inte fått något vederbörligt svar. 



 

 

Svar: I punkt 1. Generellt sett kan man inte automatiskt i planprocessen anta att de inlämnade 

åsikterna alltid skulle leda till ändringar i själva planlösningen. I interaktionsförfarandet beaktas 

en mer omfattande helhet och mycket olika åsikter om samma fråga. 

 

De miljöeffekter som NTM-centralen kräver när det gäller buller, markbortförsel och bergbrytning 

samt trafikarrangemang till industriområdet har inte utretts. 

 

Svar: Närings-, trafik- och miljöcentralen ska se till att det i planläggningen, byggandet och annan 

användning av områdena tas hänsyn till frågor med betydande effekter på nationell och 

landskapsnivå. Under planläggningsarbetet har ett flertal officiella och inofficiella 

arbetsförhandlingar ordnats med NTM-centralen. Alla de utredningar som krävs har genomförts och 

i utlåtandet om utkastet till planen finns inga ytterligare krav på utredningar. Trots detta preciseras 

ändå konsekvensbedömningen till denna del i redogörelsen. 

 

TY-beteckningen på planen för Korsbrovägen förhindrade en terminal för biomassa. Nu innehåller 

planen tilläggstexten ”ingen terminal för biomassa eller liknande verksamhet”. Dock planeras 

precis en sådan verksamhet på det nya industriområdet när man talar om tung industri och det i 

planen endast finns en T-beteckning, som möjliggör störande verksamhet. Planläggarna förväntas 

vara framsynta. Om Lappträsk efter 10 år ingår i ett större område och man så länge denna plan 

gäller på annat håll beslutar placera tung industri på området, till exempel lagring och hantering av 

avfall, är det onödigt att alla Lappträskbor motsätter sig detta om planen tillåter sådan verksamhet. 

 
Svar: I punkt 1. Utöver det ovan nämnda är det värt att notera att avståndet från anmärkarens 

bostad till de nya T-områdena är 630 meter (baserat på adressen som visas i anmärkningen). 

Dessutom är den mycket livligt trafikerade Helsingforsvägen (Riksväg 6) där emellan. 

Planlösningen kan inte anses som störande eller något som försämrar livsmiljön med tanke på 

anmärkaren. 

 
 

Efter att utkastet till detaljplan varit framlagt ordnades ännu en 10 februari 2022 ett 

diskussionsmöte om planprojektet för alla som ville delta. I tillfället deltog ca 20 personer 

intresserade i Kapellby skola. Planläggaren berättade hur processen har framskridit och hur man 

har kommit fram till utkastet till detaljplan. Flera anföranden hölls för och emot projektet. 

Sammanfattningsvis bör det noteras att motståndarna till projektet inte såg något annat alternativ 

än att ta bort alla nya byggnadsområden som presenteras i utkastet till detaljplanen. 

 
Med tanke på de mål som kommunen har ställt upp för planprojektet är detta inte möjligt. 

 
En del av kommuninvånarna är besvikna över sina möjligheter att påverka. Allas förväntningar 

kan inte alltid uppfyllas, eftersom planläggning innebär att många olika saker ska anpassas till 

varandra. Även i detta projekt är kommuninvånarnas åsikter motstridiga, varvid kommunens 

beslutsfattare väljer den planlösning som de anser vara bäst. Förvaltningsdomstolarna har i sina 

beslut bland annat tagit upp följande synvinklar: 

 
• Interaktion innebär inte att markägarens eller den berörda partens uppfattning skulle vara 

avgörande, utan innehållet i planen bestäms av kommunen inom den ram som lagen föreskriver. 

Kommunens avgöranderätt begränsas av innehållskravet i planen som föreskrivs i 

markanvändnings- och bygglagen, allmänna motiveringar som begränsar prövningsrätten och 

likställighetsprincipen i Finlands grundlag. Likställighetsprincipen 



 

 

kräver att markägare inte bör placeras i en avvikande situation om det inte med beaktande av 

bestämmelser om planens innehåll finns grunder baserat på markanvändningen. 

 
• Interaktionen är inte bristfällig med motiveringen att de krav eller åsikter som uttryckts av 

parterna inte har genomförts till fullo i planen eller att de framlagda åsikterna och 

anmärkningarna inte har lett till någon ändring av planen. 

 
• Beslutet är inte lagstridigt på grund av att alla anmärkningar eller andra åsikter i ärendet inte 

har påverkat innehållet i detaljplanen på det sätt anmärkarna har önskat. 

 

 

 
Därmed kan planprocessen nu gå vidare till godkännande av ändringen och utvidgningen av 

detaljplanen. De som har inlämnat en anmärkning och har uppgett sin adress ska informeras 

om kommunens motiverade ställningstagande till åsikten (MarkByggL 65 §). 

 

 
Kotka 23.2.2022 

 

 

DI Jarmo Mäkelä / KARTTAAKO OY 
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