












































Synpunkter angående Box delgeneralplan 

På den nya delgeneralplanen som håller på att utarbetas för Box, vill jag lyfta fram 

några synpunkter gallande skogsbru ket. 

E t t  område markt med " luo-2 " berattar om flygekorre vid Smedsbacka. Har 

personligen besökt området flera gånger under årens lopp av eget intresse och kan 

bara konstatera att jag aldrig sett spår av flygekorrar dar. 

På beteckningen " MY " behövs det miljöåtgardstillstånd på förnyelseawerkningar 

som ar över 2 hektar. Det har medför extra kostnader för skogsagarna och Iånga 

vantetider på lov. Är av den åsikten att skogslagens bestammelser bra skulle racka 

till. Onödigt att skapa överlopps byråkrati både för kommunen och skogsagarna. 

I det hela verkar planen annars helt bra vad det galler skogsbruket på området. 

Med vanlig halsning, 

4- 
Niklas Fur 

Skogsvårdsföreningen 

Södra Skogsreviret 
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LAUSUNTO BOXIN ALUEEN  

OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA 

 

Kaavan aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin 19.9.2007. 
Uudenmaan ympäristökeskus antoi lausuntonsa alueen 
kaavaluonnoksesta 2.9.2009. Siinä yhteydessä tuli esille mm. 
mahdollinen varautuminen raideliikenteeseen tukeutuvaan tiiviimpään 
maankäyttöön, kylärakenteen eheyttäminen supistamalla AT-alueita 
melualueilla ja etäällä palveluista, HELI-radan esittämistapa, 
joukkoliikenteen kehittäminen, viheryhteystarpeen esittäminen, Natura- 
ja muiden luontoalueiden arviointi, pohjavesien arviointi ja 
suojelumääräykset sekä kuvaus valtakunnallisten alueidenkäyttö- 
tavoitteiden huomioonotosta. 

Osayleiskaavan jatkokäsittelyssä on syytä varmistaa alueen 
maankäytön kytkeytyminen vireillä olevaan Sibbesborgin kestävän 
yhdyskunnan hankkeeseen ja toisaalta Helsinki-Porvoo-vyöhykkeen 
suunnitteluun osana maakuntakaavoitusta. 

 Osayleiskaavan tavoitteena on säilyttää kyläalueet maisemallisesti 
yhtenäisinä ja alueen luonteelle ominaisina. Kaavassa osoitettujen 
kyläalueiden (AT-1, AT-2, AT-3) määrä ja laajuus ovat mittavia. 
Kylärakenteen eheyttäminen edellyttää niiden laajuuden tarkkaa 
pohdintaa. Erityisesti kaava-alueen luoteisosissa, etäällä palveluista 
rajauksia on syytä supistaa, jotta rakenteen hajaantuminen vältettäisiin. 

Kaavassa on laaditun inventoinnin perusteella todetut maakunnallisesti 
tai seudullisesti arvokkaat kohteet osoitettu rakennus- ja kulttuuri-
historiallisesti arvokkaina kohteina (sr). Merkinnän selitykseen on syytä 
lisätä, että rakennukset ovat säilytettäviä tai suojeltavia. 
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Kaavassa maakuntakaavan ja yleiskaavan viheryhteystarve on osoitettu 
myös yhteystarpeena, sitä tarkentamatta. ELY-keskus katsoo, että 
osayleiskaavan esitystarkkuudessa yleispiirteisempien kaavojen 
edellyttämä yhteystarve tulee suunnitella tarkemmin ohjeellisena 
pääulkoilureittinä ja viherkäytävänä. Maakuntakaavan suunnittelu- 
määräyksen mukaan viheryhteyden tulee toimia ekologisena käytävänä 
ja viheryhteytenä. 

Pohjavesialueiden (pv) määräyksissä puhutaan virheellisesti vanhoista 
vedenottoalueista, vaikka tarkoitetaan maa-ainesten ottoalueita. Osa 
kaava-alueen työpaikka-alueista (T) kuuluu Nevasjoen ja osa Kullo- 
bäckenin valuma-alueeseen. Suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota 
hulevesien hallintaan laatimalla suunnitelma, jossa annetaan ohjeita 
asemakaavavaiheen jatkosuunnittelulle. 

Maantien 170 pohjoispuolelle voidaan merkitä uusi kevyen liikenteen 
yhteys Boxin keskustasta kaavan itärajalle asti. Hanke on ELY-
keskuksen edistettävien yhteyksien joukossa. Kartalla Kilpilahden 
uudesta tieyhteydestä maantieltä 170 pohjoiseen osoitettu tie on 
muutettava tieliikenteen yhteystarpeeksi, jossa nuolenpäät ovat vain 
Sipoon puolella. Perusteena on, että tien sijainnista tai vaikutuksista ei 
ole riittäviä selvityksiä. Muut ohjeelliset tiet on poistettava kartalta ja 
niiden liittymäpaikat voidaan osoittaa päätiestä irrallaan olevilla viivan 
pätkillä. Kaavakartalla esitettyjen asemakaavoitettavien alueiden 
ohjeellinen tie tulee liittää kaavaselostukseen ja nimetä 
"Liittymätarkastelusuunnitelmaksi asemakaavoitusta varten". Lopuksi 
tulee todeta, että Kilpilahden uuteen tieyhteyteen tukeutuva maankäyttö 
vaatii myös tien asemakaavoituksen ja osoittamisen kaduksi. Maantien 
170 varren asemakaavoitettavien alueiden liittymäjärjestelyt vaativat tie- 
suunnitelman laatimisen ja liittymäpaikkojen osoittamisen tulevissa 
asemakaavoissa. Maantien 170 varren liittymistä tulee maankäytön 
kehittyessä tehdä ainakin liittymätarkastelusuunnitelma sekä 
tarvittaessa tiesuunnitelma yksityistiejärjestelyistä. On syytä miettiä 
myös Porvoon puolen tiejärjestelyjen osoittamista yleisen tiedon ja 
tulevien maankäyttösuunnitelmien edistämiseksi. 

Kaavamerkinnöistä puuttuu kaavakartalla osoitetun melusuojauksen 
merkinnän selitys. Kartalta puuttuu myös melumäärän (45 dB) merkintä. 
Boxintien varren meluvyöhykkeen merkintä kartalla katkeaa kesken 
idässä. 

 

 

Yksikön päällikkö Tarja Laine 

 

Ylitarkastaja  Jussi Heinämies 
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Asiaa ELY-keskuksessa hoitaa ylitark. Jussi Heinämies, 

jussi.heinamies@ely-keskus.fi, puh. 040 5173432 

 

TIEDOKSI -     Uudenmaan liitto/ Sanna Jylhä 

- Itä-Uudenmaan liitto/ Oskari Orenius 

- Itä-Uudenmaan maakuntamuseo 

- Museovirasto/ rakennushistorian osasto 

- Liikennevirasto 

- Finavia 

- UudELY/ Hannu Palmén 

- UudELY/ Hannu Airola 

- UudELY/ Riitta Tornivaara-Ruikka 

LausSipBoxOYK.doc 
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Lähettäjä: Piispanen Taimi [mailto:Taimi.Piispanen@hsy.fi]  

Lähetetty: 1. syyskuuta 2010 9:05 
Vastaanottaja: Söyrilä Pekka 

Kopio: Mikkonen-Young Leena 

Aihe: Lausuntopyyntönne 6/2010 Box:in osayleiskaavaluonnos 

 
Hei, 
  
Koskien lausuntopyyntöänne 6/2010 Box:in osayleiskaavaluonnos; 
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY ilmoittaa ettei sillä ole lausuttavaa asiaan.   
ystävällisin terveisin, 

Taimi Piispanen, osastosihteeri 
HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä / Seututieto 

PL 100, 00066, HSY 

käyntiosoite: Opastinsilta 6 A 00521 Helsinki (Itä-Pasila) 
sähköposti: etunimi.sukunimi@hsy.fi, www.hsy.fi 
gsm +358 50 468 6551, vaihde 09 15 611 

  
  

 

www.hsy.fi
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Lausuntopyynto 06/2010

Asia:

Ita-Uudenmaan Jatehuolto Oy:n lausunto Boxin osayleiskaavaehdotuksesta

Ita-Uudenmaan Jatehuolto Oy kiittaa lausuntopyynnosta. Kaavaehdotuksessa on otettu

huomioon Ita-Uudenmaan Jatehuolto Oy:n Kilpilahden jatekeskushanke. Kaavaehdotuksessa

esitetty ej-suojavyohykealue (jatteenkasittelyalueen suojavyohykealue) on yhtenevainen

Ymparistoministerion 15.2.2010 vahvistamassa Ita-Uudenmaan maakuntakaavassa esitetyn ej-

suojavyohykealuerajauksen kanssa.

Osayleiskaavaan tehtavina tasmennyksina Ita-Uudenmaan Jatehuolto Oy ehdottaa seuraavia:

Kaavaselostuksessa kappaleessa 5.6 Yhdyskuntateknisen huollon alueet ej-

suojavyohykealueen esitetaan liittyvan Metsapirtin kompostointikeskuksen toimintaan, vaikka

kyseinen suojavyohyke on nimenomaisesti jatekeskuksen suojavyohykealue. Tama asia tulisi

kaavaselostuksessa selventaa. Lisaksi samassa kappaleessa esitetaan, etta ko.

suojavyohykealueella halutaan rajoittaa kompostointikeskuksen toiminnasta aiheutuvien

ymparistohaittojen hallitsematon leviaminen kompostointialueen ulkopuolelle. Ita-

Uudenmaan Jatehuolto Oy:n nakemyksen mukaan ko. suojavyohykealueen tarkoitus on

kuitenkin rajoittaa asuin- tms. toiminnan sijoittamista suojavyohykealueella. Itse

jatteenkasittelytoiminnan ymparistohaittoja rajoitetaan ymparistolupamaarayksilla. Myos tama

asia tulisi kaavaselostuksessa tasmentaa.

Kaavaselostuksen kohdan 5.6 lisaksi Ita-Uudenmaan Jatehuolto Oy:n jatekeskushanke tulisi

mainita nykyista selkeammin ja kompostointialueesta erillisena alueena myos kohdissa 2.11

Ympariston hairio- ja riskitekijat ja 3.1 Maakuntakaava.

Porvoossa 21.7.2010

Juha-Hekki Tanskanen

toimitus}l)htaja

Ita-Uudenmaan Jatehuolto Oy

Ita-Uudenmaan Jatehuolto Oy

Ankkurikatu 8

06100 PORVOO

Ostra Nylands Avfallsservice Ab

Ankaregatan 8

06100 BORGA

Puh/Tei: 020 637 7070

Faksi/Fax: 020 637 7077

E-mail: etunimi.sukunimi@iuj.fi

www.iuj.fi

Y-tunnus/FOnummer: 09214718

Kaupparek.nro/Handelsregistno: 555.955

Kotipaikka/Hemort: PORVOO-BORGA
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Asia Lausunto Boxin osayleiskaavaehdotuksesta Sipoon kunnassa

YLEISTA

Sipoon Boxin maankaytonsuunnittelun tarkoituksena on laatia alueelle oikeus-

vaikutteinen osayleiskaava, jossa maaritellaan alueen maankayton kehittami-

sen periaatteet ja ratkaisut. Osayleiskaavan tehtavana on maaritella alueen

yhdyskuntarakenteen kehityssuunnat seka tarvittavilta osin ohjata suoraan ra-

kentamista ja muuta maankayttoa. Suunnittelun lahtokohtana on ollut ohjata

tulevaisuuden rakentaminen alueelle niin, etta yhdyskuntarakenteen eheytta-

misella voidaan turvata alueen taloudellinen, maisemallinen ja ekologinen ke-

hitys parhaalla mahdollisella tavalla.

Suunnittelualue kasittaa Boxin- ja Spjutsundinteiden varsilla sijaitsevia kyla-

alueita Porvoonvaylan kummallakin puolella. Alue ulottuu etelasta Nevaksen

golfkentalta pohjoiseen Nynasintienvarren asutukseen. Suunnittelualueen pin-

ta-ala on noin 2400 hehtaaria.

ITA-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA 15.2.2010

Ita-Uudenmaan 15.2.2010 vahvistetussa maakuntakaavassa Boxin osayleis

kaavan suunnittelualueelle on osoitettu seuraavia aluevarauksia ja merkintoja:

- Kylaalue (AT)

- Urheilualue (VU)

- Viheryhteystarve -merkinta

- Uusi paarata (HELI-rata) merkinta

- Pohjavesialue (pv)

KANNANOTTO

Ita-Uudenmaan liitto toteaa, etta Boxin osayleiskaavaehdotuksen kylaalueva-

raukset toteuttavat maakuntakaavan kylaaluevarauksia taydentaen ja eheyt-

taen olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta seka luomalla edellytyksia kilpai-

lukykyiselle joukkoliikenteelle.

Ita-Uudenmaan liitolla ei ole muuta huomautettavaa Boxin osayleiskaavaeh

dotuksesta.

ITA-UUDENMAAN LIITTO Rauhankatu 29, FIN-06100 Porvoo Tel. 040 351 3966

O9TRA NYI AMnq FHRRI IMn Fredsgatan 29, FIN-06100 Borga Fax: (019) 585 270
UO I KM IN YLAINUS hUKbUINU http://www.liitto.ita-uusimaa.fi E-mail: maakunta@ita-uusimaa.fi







ITA-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS • RADDNINGSVERKET I OSTRA NYLAND

Onnettomuuksien ehkaisy 14.10.2010 LAUSUNTO

3/61/613/2010

Sipoon kunta

Kehitys-ja kaavoituskeskus, kaavoitusyksikko

PL 7, 04131 SIPOO

Nr.

Saap. 1 8, 06. 2010 Ank-

Sipoon kunta - Sibbo kommun

Tekn ja yrrp - Tekn. o. niino

Viite: Sipoon kehitys- ja kaavoituskeskuksen lausuntopyynto Boxin osayleiskaavaluonnoksesta

06/2010.

BOXIN OSAYLEISKAAVALUONNOS

Pelastuslaitoksen nakemyksen mukaan kaavan laatimisen yhteydessa on

selvitettava Kilpilahden teollisuusalueesta johtuvien korkeiden vaarallisten

kemikaalien kuljetusten vaikutukset kaava-alueen maankaytonsuunnitteluun.

Pelastuslaitos viittaa talta osin Boxin osayleiskaavaluonnosta koskevaan,

29.6.2009 paivattyyn lausuntoon.

Pelastuslaitoksella ei ole muuta huomautettavaa esitettyyn kaavaehdotukseen.

Tomi Pursiainen

vt. Riskienhallintapaallikko

Ruiskumestarinkatu 2 Sprutmastargatan

06100 PORVOO-BORGA

Puh.Tfn 020 1111 400

Fax 020 1111 450

E-mail: etunimi.sukunimi@porvoo.fi



SaaP- 3 0. 07. 2010 Ank.

I| KERAVAN ETELA-SUOMEN ENERGIA OY
ENERGIA OY SYDFINSKA ENERGI AB

Verkkoliiketoiminta/Jorma Talja

Tuotantoliiketoiminta/Matti Kouhio

Sipoon kunta - Sibbo kommun
Tekn ja ; Tip - Tekn. o. rniljo

Sipoon kunta

Kehitys- ja kaavoituskeskus

Kaavoitusyksikko

Pekka Soyrila

PL 7

04131 SIPOO

Asia: LAUSUNTO BOXIN OSAYLEISKAAVALUONNOKSESTA

Viite: LAUSUNTOPYYNTONNE 10.06.2010 PEKKA SOYRILA

Keravan Energia - yhtiot esittaa lausuntonaan:

Verkkoliiketoiminta:

Ei huomautettavaa osayleiskaavaluonnoksesta.

Tuotantoliiketoiminta:

Ei huomautettavaa osayleiskaavaluonnoksesta.

Keravalla 30.7.2010

Jorma Talja Matti Kouhio

verkkoliiketoiminta tuotantoliiketoiminta

suunnittelupaallikko johtaja

puh. (09)5849 550 puh. (09)5849 550

GSM 040-5949847 GSM 040 529 4348

Keravan Energia Oy, PL 37, 04201 Kerava (Tervahaudankatu 6) Puh. (09) 5849 550, fax (09) 5849 5543, www.keravanenergia.fi

Etela-Suomen Energia Oy, PL 37, 04201 Kerava (Tervahaudankatu 6) Puh. (09) 5849 551, fax (09) 5849 5543, www.etelasuomenenergia.fi
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Lausuntopyynto 06/2010

Boxin osayleiskaavaehdotus

Sipoon kunta pyytaa lausuntoa Boxin osayleiskaavaehdotuksesta. Kaavaluonnok-

sesta on annettu Tiehallinnon lausunto 31.8.2009 ja Ratahallintokeskuksen lau

sunto 20.8.2009. Aiemmissa lausunnoissa esitetyt tarkennukset on paaosin teh-

ty.

HELI-ratalinjaus on merkitty kaavaan maakuntakaavaehdotuksen mukaisena ja

kaavamaaraykseen on sisallytetty ratavarauksen turvaamiseen liittyvat ehdot.

Tiehallinnon lausunnossa todetaan, etta maantien 170 varren kevytliikenneyhte-

ytta lukuun ottamatta muut maanteille osoitetut uudet kevytliikenneyhteydet ei-

vat ole ehdolla toteuttamisohjelmiin, joten kunnan on varauduttava toteuttamaan

ne.

Vt 7 ja mt 170 melualueet on otettu kaavassa huomioon tehtyjen liikenne-

ennusteiden mukaisina. Melualueille sijoittuvat jo olemassa olevaa asutusta ka-

sittavat kylaalueet on merkitty AT-3 alueena, jolla ei sallita asumiskayttoon tule-

vaa uudisrakentamista. Alueen jaljella oleva laskennallinen rakennusoikeus on

siirretty AT-l alueelle.

Mt 170 ja maanteiden 1534/11694 risteysalueen ymparille sijoittuu 2,3 ha yksi-

tyisten palvelujen alue seka liityntapysakointialue. Alue on tarkoitettu asemakaa-

voitettavaksi. Asemakaavoituksen yhteydessa on, kuten Tiehallinnon lausunnossa

on todettu, myos selvitettava risteysalueen liikenneympariston parantamista, silla

nykyiset jarjestelyt eivat ole liikenneturvallisuuden eika liikenteen toimivuuden

kannalta tyydyttavia.

Alueen itaosan uusien tyopaikka-ja teollisuusalueiden liikenneyhteydet suunna-

taan mt 170 kahden uuden liittyman kautta, joista toinen Porvoon kaupungin alu-

eella. Alueet on tarkoitus asemakaavoittaa. Kuntien tulee tassa yhteydessa selvit-

taa liikenneratkaisuttarkemmin nykyisen ja uuden tehostuvan maankayton vaa-

timien liittymapaikkojen maarittamiseksi.

Uudelle Kilpilahden tieyhteydelle on maaratty liittymakielto jaksolla plv 12-1200.

Talle valille on kaavakarttaan kuitenkin merkitty T-alueen ohjeellisten uusien tei-

www.liikenneviYasto.fi

Liikennevirasto

PL 33

00521 HELSINKI

puh. 020 637 373

faksi 020 637 3700

kirjaamo@liikennevirasto.fi

etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi





MUSEOVIRASTO / MUSEIVERKET PVM / DATUM

9.7.2010

DNRO / DNR

369/303/2010

t\

Sipoon kunta

Kehitys- ja kaavoituskeskus

Kaavoitusyksikko

PL 7

04131 SIPOO

VIITE/REFERENS

Lausuntopyyntonne 10.6.2010

SaaP- 1 3. 07. 2010 Ank.

Sipoon kunta - Sibbo kommun

ASIA/ARENDE

SIPOON BOXIN YLEISKAAVALUONNOS

Sipoon kunta on pyytanyt Museovirastolta lausuntoa koskien Boxin

osayleiskaavaluonnosta. Museovirasto on perehtynyt asiaan ja toteaa sen

johdosta seuraavan.

Arkeologinen kulttuuriperinto on otettu kaavassa riittavalla tavalla huomioon.

Autioituneen historiallisen ajan kylatontin Nevas, Skrivars, Smeds

(muinaisjaannosnumero 1000010873) merkinta tulee muuttaa

kaavaselostuksessa ja kaavakartalla sm-2:sta sm-1:ksi. Sm-2 merkinta

koskee vain edelleen kaytossa olevia kylatontteja. Muilta osin

Museovirastolla ei ole huomauttamista kaavaan.

Rakennetun kulttuuriympariston osalta lausunnon antaa Porvoon museo.

Intendentti

Intendentti '■'Marianna Niukkanen

Tiedoksi:

/MNI/HRAA/PS

Porvoon museo

NERVANDERINKATU 13 / NERVANDERSGATAN 13, PL / PB 913, 00101 HELSINKI / HELSINGFORS. PUH / TEL (09) 40 501, FAKSI / FAX (09) 4050 9300, museovirasto.kirjaamo@nba.fi, www.nba.fi
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Lausuntopyynto 06/2010

LAUSUNTO SIPOON KUNNAN BOXIN KYLATAAJAMAN OSAYLEISKAA-

VAEHDOTUKSESTA

Boxin kylataajaman osayleiskaavaehdotuksessa on osoitettu HELI -ratavaraus,

ja kaavaselostuksen mukaan varaus on maakuntakaavan mukainen. Porvoon

kaupunki toteaa, etta ratalinjaus ei kuitenkaan ole aivan maakuntakaavan mu

kainen, silla Sipoon ja Porvoon rajalla varaus on linjattu runsaat 100 metria poh-

joisemmaksi. Porvoon kylien-ja haja-asutusalueiden osayleiskaavassa HELI-

radan linjaus on sen sijaan aivan uuden maakuntakaavan mukainen. Sipoon ja

Porvoon rajalla ratalinjaukset kuntien suunnitelmissa eivat siis kohtaa. Boxin

osayleiskaavatyossa ei ole kuitenkaan tutkittu uutta linjausta HELI-radalle eika

kaavaselostuksessa ole esitetty mitaan erityista syyta siihen, etta ratalinjaus

poikkeaa maakuntakaavan linjauksesta. Porvoon kaupunki katsoo, etta Boxin ky

lataajaman osayleiskaavaehdotusta tulee tarkistaa niin, etta HELI-ratavaraus on

maakuntakaavan mukainen ja etta kuntien osayleiskaavoissa esitetyt ratavara-

ukset kohtaavat kuntien rajalla osayleiskaavojen tarkkuudella.

Vuonna 2006 valmistui Uudenmaan ja Ita-Uudenmaan pohjavesien suojelun ja

kiviaineshuollon yhteensovittaminen - selvitys (ns. POSKI -projekti). Uuden

maakuntakaavan maa-ainestenottoalueet perustuvat POSKI-projektiin. Maakun

takaavan tavoitteena on turvata mm. Helsingin seudun ja Sipoon mittavasta ra-

kennustoiminnasta aiheutuva pitkan aikavalin kiviainesten tarve kestavan kehi-

tyksen periaatteella, jossa valtetaan pitkia raskaan liikenteen kuljetuksia. Maa-

kuntakaavassa on Kilpilahden uuden tien moottoritieliittyman etelapuolelle osoi

tettu suurehko kiviainesten ottoalue merkinnalla EOk.

Boxin osayleiskaavaehdotuksessa ei ole osoitettu lainkaan maa-ainesten otto-

alueita eika tyopaikka ja teollisuusalue - merkinnalla osoitetuilla alueilla ei ole

mainintaa maa-ainesten otosta. Hyvia maa-ainestenottoalueita, jotka eivat olisi

ristiriidassa ymparistoarvojen tai asutuksen tai muiden kehittamistavoitteiden

kanssa, on hyvin vaikea loytaa. Porvoon kaupungin mielesta Boxin osayleiskaa

vassa niiden tyopaikka-alueiden, teollisuusalueiden ja erityisalueiden osalta, jot

ka soveltuvat hyvin myos maa-ainestenottoon, tulee tavoitteeksi asettaa, etta

alueet hyodynnetaan ensin maa-ainestenottoon, jonka jalkeen alueet voidaan ot-

taa muuhun kayttobn.

Mikali Boxin osayleiskaavoissa ei osoiteta ja hybdynneta maakuntakaavassa

maa-ainesten ottoon osoitettuja alueita, paineet talta osin siirtyvat Porvooseen ja

muihin itaisen Uudenmaan kuntiin. Porvoon kaupunki katsoo, etta maakuntakaa-

Porvoon kaupunki Rihkamatori B, 06100 Porvoo puh. (019) 520 2717 faksi (019) 520 2740s www.porvoo.fi

Borga stad Kramaretorget B. 00610 Borga tfn (019) 5202717 fax (019) 520 2740, www.borga.fi

City of Porvoo tel. fax, www.porvoo.fi
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Tekn ja yrr p - Tekn. o. miljo

UTLATANDE ANGAENDE FORSLAGET TILL BOX DELGENERALPLAN

Sodra skogsreviret r.f. tackar for begaran om utlatande angaende forslaget till Box delgeneralplan.

Skogsvardsforeningen Sodra skogsreviret r.f. ar en sammanslutning for 6600 skogsagare i Nyland.

Medlemmarnas skogsinnehav uppgar till 228 500 hektar. Vi onskar att foljande aspekter kan

beaktas vid den fortsatta beredningen av planen.

Skogsbruksomraden i privat ago ar omraden for laglig naringsverksamhet och denna verksamhet

bor ges realistiska verksamhetsforutsattningar genom sakliga planebestammelser. Vi anser att

forslaget till Box delgeneralplan leder till begransningar for skogsbruket i dessa omraden.

Tillstandskravet for miljo&tgarder enligt MarkByggL 128 § for fornyelseavverkningar storre an 2

hektar bor slopas p& MY- och MY1-omradena. Behorig myndighet pa omraden dar skogslagen

galler ar Skogscentralens myndighetsfunktion. I samband med att den obligatoriska anmalan om

anvandning av skog inlamnas till skogscentralen granskas forutom att lagar och forordningar

uppfylls ocksa eventuella skyddsomraden, livsmiljoer, fornminnesobjekt, flygekorrforekomster etc.

Att markagaren utover detta ar tvungen att soka tillstand av kommunen och i vissa fall dessutom

hora grannar ar oskaligt, dyrt och dessutom langsamt.

Dagens rationella, miljo- och landskapsanpassade skogsbruk kraver ibland snabba beslut

beroende pa den finlandska skogsindustrins behov. I dessa fall kan privata skogsagare lida

markbara ekonomiska forluster p.g.a. ett alltfor byrakratiskt forfarande fran kommunens sida.

Skogen ar en fornybar naturresurs och eventuella andringar i landskapsbilden hor till en levande

landsbygd. Dessa forandringar ar inte bestaende och paverkar inte heller de geologiska

saregenheterna.

De i delgeneralplaneforslaget anvisade omradena for anlaggande av frilufts- och rekreationsleder

bor inte heller begransa verksamhetsforutsattningama for skogsbruk. Markagarnas intresse for att

lata grunda friluftsleder pa sin mark bor grunda sig pa frivillighet och ersattningsfragoma bor

utredas redan i planeringsskedet. Valskotta ekonomiskogar med livskraftiga tradbestand har visat

sig vara mycket omtyckta med tanke pa friluftsliv. Sa lange skogsbruk gar att bedriva lonsamt

erhaller samhallet gratis rekreationsomraden pa privat mark tack vare allemansratten.

Ifall ovan namnda asikter inte beaktas i det fortsatta arbetet med forslaget till Box delgeneralplan

anser vi att planebeteckningama och -bestammelsema kan orsaka skogsvarden och

anvandningen av skogen sadana oskaliga olagenheter som avses i markanvandnings- och

bygglagens (132/1999) 39 §, 4 moment.

Med yanlig halsning,

Magnus Wiksten

• reVirforstmastare
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