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Kaavoituksella luodaan edellytyksiä
kaupungin suunnittelulle, kehittymiselle ja rakentamiselle. Kaavoituksella alueita varataan asumisen,
elinkeinoelämän ja yritystoiminnan sekä liikenteen ja virkistyksen
tarpeisiin. Kaavoitus- ja arkkitehtitoimisto vastaa kaupungin yleiskaavoituksesta ja asemakaavojen
laatimisesta. Lisäksi toimisto hoitaa
kulttuuriympäristöön sekä kaupunki- ja maisemakuvan vaalimiseen
liittyviä tehtäviä. Toimisto vastaa
myös ranta-asemakaavojen laatimisen ohjauksesta sekä suunnittelutarveratkaisujen ja poikkeamislupien valmistelusta. Hallintosäännön
mukaisesti sekä asemakaavoitusta
että suunnittelutarveratkaisu- ja
poikkeamislupia koskeva harkinta
on delegoitu Loviisan Tekniselle
lautakunnalle.
Maankäyttö- ja rakennuslain
(MRL § 7) mukaisessa vuosittaisessa kaavoituskatsauksessa esitellään merkittävimmät suunnittelualueet ja -kohteet, eikä erillistä
kaavoitusohjelmaa ei enää laadita.
Kaavoituskatsauksessa esitellään
kaupungin kaava-asioiden lisäksi
Uudenmaan liitossa vireillä olevat
maakuntakaava-asiat. Kaavoituksesta, kunkin vireillä olevan kaavan
vaiheista ja muista ajankohtaisista
asioista löytyy tietoa myös Loviisan kaupungin verkkosivuilta, osoitteesta www.loviisa.fi kohdasta

kaavoitus ja maankäyttö.

Sahaniemen alue
Loviisan kaavoitus on pääosin olemassa olevan rakenteen täydentämistä ja kaavojen ajantasaistamista. Vuonna 2016 merkittävimmät
kaupunkirakenteen täydentymistä
tukevat kaavat ovat Sahaniemen
alue ja Määrlahden ranta-alueet.
Loviisan kaupunginvaltuusto päätti
9.9.2015, että Sahaniemen alue voidaan myydä ulkopuoliselle toteuttajalle ja että Loviisan kaupunginhallitus voi jatkaa asian valmistelua.
Kaupunginhallitus on 12.1.2016 §
3 hyväksynyt Sahaniemen alueen
myynnin sekä siihen liittyvät sopimukset. Kaavanmuutoksen tarkoituksena on luoda edellytykset
uuden, merellisen ja monipuolisen
kaupunkiympäristön rakentumiselle. Tavoitteena on luoda alueesta
innovatiivisia ja uusiutuvia energiaratkaisuja hyväkseen käyttävä
kaupunkialue. Tekninen lautakunta
päättää erikseen Sahaniemen alueen asemakaavan uusien tavoitteiden mukaisesta vireille tulosta
sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, josta ilmenevät tulevan
kaavaprosessin vaiheet ja osallistumismahdollisuudet. Kaavan laatii
ulkopuolinen konsulttitoimisto.
Kaavan toteuttamiseen liittyvistä
yksityiskohdista sekä mahdollisesta
lisärakennusoikeuden osalta on ta-

voitteena neuvotella maankäyttösopimus viimeistään ennen kaavan
hyväksymistä.
Sahaniemen alueen asemakaavan muutoksen tarkoituksena
on laatia asemakaavan muutos 5.
kaupunginosan kaava-alueen kortteleihin 513, 530–532 sekä niihin
liittyville lähivirkistys-, puisto-, tori-, katu-, venesatama- ja vesialueille. Kaavanmuutoksen tavoitteena on tarkistaa ja tarpeellisin osin
muuttaa Sahaniemen alueen asemakaavaa, joka ei ole toteutunut.
Voimassa oleva asemakaava sallii
asumisen ohella mm. liike-, hotelli-,
majoitus- ja erilaisia vapaa-ajantoimintoja kuten mm. uintia palvelevien rakennusten rakentamisen.
Kaavoituksessa tutkitaan rakennusmahdollisuuksia ja ratkaisuja jotka
vastaavat nykyajan tarpeita.

Määrlahden ranta-alueet
Määrlahden ranta-alueiden ja Saaristotien osalta asemakaava on vireillä ja tällä kaavoituskatsauksella
kaava-aluetta laajennetaan itään
liikerakennustenkortteliin 1010.
Asemakaavan muuttamista ja ensimmäisen asemakaavan laatimista
ohjaa LOTES -osayleiskaava. Kaavan tavoitteena on suunnitella keskustan läheisyyteen korkealaatuinen asumisen ja palveluiden alue,
joka täydentää kaupungin tontti- ja
asuntotarjontaa. Asuinkortteleiden

yhteyteen tavoitellaan virkistysalueita, jotka palvelevat itärannan
asukkaiden lisäksi Määrlahden
asukkaita ja mahdollistavat heille
pääsyn rantaan. Kaavan tavoitteista lisää kappaleessa 2.1.

Strömforsin ruukki
Valmistaudutaan kaavoitukseen
muiden alueella olevien toimijoiden kanssa.
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Tonttitarjonta
Loviisan kaupungilla on valmiiksi
kaavoitettuja omakotitontteja,
mm. Harmaakallion eteläosassa,
Hagalundin itäosassa, Koskenkylän Israelinmetsässä, Liljendalin
Heikantbackenissa ja Tesjoen Tavastankankaalla sekä yksittäisiä
tontteja eri puolilla kaupunkia.
Teollisuus- ja työpaikkatontteja
on mm. Troolisatamassa, läntisen
sisääntulotien varrella, Länsiportin
alueella, Itäisen liittymän ja Ahvenkosken liittymän alueella. Kaavoittajalla ja rakennusvalvonnalla on
halukkuutta etsiä ratkaisuja tonttikysymyksiin.
Omakotitontteja voi tiedustella
kiinteistörekisterinhoitaja Marianne Forsténilta ja elinkeinoelämän
tarpeisiin soveltuvia tontteja kehittämisjohtaja Sten Frondénilta.
Maaria Mäntysaari
kaupunginarkkitehti, kaavoittaja
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1 Yleiskaavoitus
Yleiskaava ohjaa kaupungin yhdyskuntarakennetta ja
maankäyttöä yleispiirteisesti. Siinä osoitetaan kaupungin maankäytön tavoitteet. Yleiskaava voidaan laatia
koko kaupungin alueelle tai osalle kaupungin aluetta.
Yleiskaava voi olla myös kuntien yhteinen. Yleiskaavan
laatiminen on aina usean vuoden mittainen prosessi,
sillä oikeusvaikutteiseksi laadittava yleiskaava vaatii
taustakseen riittävät ja ajantasaiset selvitykset.

luvaiheeseen liittyvät maastotyöt ja selvitykset sekä
laadittu havainnekuvia, kaavaselostus ja kaavaluonnos
merkintöineen ja määräyksineen. Tetomin tuulivoimaosayleiskaavan yleisötilaisuus on järjestetty 16.6.2015
ja kaavaluonnos on ollut julkisesti nähtävillä 16.6.–
10.8.2015. Tavoitteena on asettaa kaavaehdotus nähtäville syksyllä 2016. Konsulttina Ramboll Finland Oy.

1.1. Vireillä olevat osayleiskaavaprosessit

Kaavan tavoitteena on laatia osayleiskaava, joka
mahdollistaa tuulivoimalaitosten sekä niihin liittyvien
sähkönsiirtoverkoston, sähköasemien ja huoltoteiden rakentamisen suunnittelualueelle. Osayleiskaava
laaditaan oikeusvaikutteisena yleiskaavana, jossa MRL
77. a §:n mukaisesti määrätään kaavan käyttämisestä
tuulivoimaloiden rakennuslupien myöntämisen perusteena. Tuulivoimatoimija Suomen Tuulivoima Oy
on saanut hankkeen YVA-tarveharkintapäätöksen
26.10.2015. Päätöksen mukaisesti YVAa ei tarvitse
laatia. Tuulivoimaosayleiskaava on tullut vireille syksyllä 2014, minkä jälkeen on laadittu kaavan valmisteluvaiheeseen liittyviä aineistoja. Kaavaan liittyvä viranomaisneuvottelu on käyty 25.11.2014. Viimeisimmät
kaavaan liittyvät selvitykset ovat valmistuneet syksyllä
2015. Tavoitteena on asettaa kaavaluonnos nähtäville
kesällä 2016. Konsulttina on Ramboll Finland Oy.

Loviisan kaupungin alueella on vireillä kolme osayleiskaavaa, joista kaksi on tuulivoimantuotantoon liittyviä
osayleiskaavoja. Tuulivoiman syöttötariffin muutos keväällä 2015 on vaikuttanut molempien tuulivoimatoimijoiden
hankkeita koskevaan aikataulutukseen ja siten siirtänyt
tuulivoimaosayleiskaavojen aikataulua vuodelle 2016.
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Harmaakallion, Haravankylän, Köpbackan ja Valkon sekä
niihin rajautuvan saariston osayleiskaava
Kaavan tavoitteena on ohjata mm. Loviisanlahden länsirannan rantarakentamista sekä kaavoittamattomien
alueiden suunnittelua. Kaava on tullut vireille kaupunginvaltuuston päätöksellä syyskuussa 2009. Kaavatyö
on käynnistetty vuonna 2012 ja siihen liittyvä viranomaisneuvottelu on järjestetty 28.11.2012. Loput kaavaan liittyvistä selvityksistä valmistuvat kesällä 2016.
Tavoitteena on asettaa kaava nähtäville syksyllä 2016.
Konsulttina on SWECO Ympäristö Oy.

Tetomin tuulivoimaosayleiskaava
Kaavan tavoitteena on laatia osayleiskaava, joka mahdollistaa tuulivoimalaitosten sekä niihin liittyvien sähkönsiirtoverkoston, sähköasemien ja huoltoteiden
rakentamisen suunnittelualueelle. Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena yleiskaavana, jossa MRL
77. a §:n mukaisesti määrätään kaavan käyttämisestä
tuulivoimaloiden rakennuslupien myöntämisen perusteena. Tuulivoimatoimija Ilmatar Windpower Oyj on
saanut 10.6.2014 tarveharkintapäätöksen hankkeen
ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) tarpeellisuudesta. Päätöksen mukaisesti YVAa ei tarvitse
laatia. Tuulivoimaosayleiskaava on tullut vireille syksyllä
2014 ja kaavaan liittyvä viranomaisneuvottelu on käyty
25.11.2014. Tämän jälkeen on tehty kaavan valmiste-

Vanhakylän tuulivoimaosayleiskaava

1.2. Yleiskaavoitustarpeet tulevaisuudessa
Ruotsinpyhtään kaupunginosan Östernäsin ja Tesjoen
ranta-alueille tulisi laatia rantaosayleiskaava ohjaamaan
rantarakentamista.
LOTES-osayleiskaavassa vahvistamatta jääneille
korttelialueille sekä Loviisan keskustaan rajautuville
yleiskaavoittamattomille alueille, mm. Rauhala ja Uusikaupunki, tulisi laatia osayleiskaava.
Tulevaisuudessa yleiskaavojen laatimistarvetta on
moottoritie E 18 pohjoispuoleisilla alueilla, joilla ei ole,
Vanhakylän-Koskenkylän osayleiskaavaa ja Tetomin vireillä olevaa tuulivoimaosayleiskaavaprosessia lukuun
ottamatta, oikeusvaikutteisia osayleiskaavoja.
Vierillä olevan maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen
toteutumisen jälkeen yleiskaavoituksen merkitys todennäköisesti korostuu sekä kunnan strategisena suunnitteluvälineenä että maankäytön ja rakentamisen ohjaajana.

Alakaupungin asemakaavojen muutokset

Loviisanlahden itärannan eli Määrlahden ranta-alueiden
asemakaavan muutos
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2 Asemakaavoitus
Asemakaava on yksityiskohtainen kaava, jolla ohjataan alueidenkäyttöä ja rakentamista. Asemakaavan
tarkoituksena on Loviisan kaupungin yhdyskuntarakenteen ja maankäytön ohjaaminen sekä toimintojen
yhteensovittaminen. Asemakaavalla ohjataan alueen
yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja muuta maankäyttöä paikallisten olosuhteiden, kaupunkikuvan, hyvän rakentamistavan, olemassa olevan rakennuskannan käytön edistämisen ja kaavan muiden
ohjaustavoitteiden edellyttämällä tavalla (MRL 50 §).
Asemakaavaa laadittaessa tulee huomioida maakuntakaava ja oikeusvaikutteinen yleiskaava. Asemakaava on
perusta rakennuslupien myöntämiselle ja kaava-alueen
muulle toiminnalle.
Asemakaavoja laaditaan sekä kaavoitus- ja arkkitehtitoimiston omana työnä että teetetään ulkopuolisilla
konsulttitoimistoilla. Kaupungin kaavoittajana kaupunginarkkitehti ohjaa ja valvoo kaikkien kaavanlaatijoiden työtä.
Jos asemakaava tai asemakaavan muutos on pääasiassa yksityisen edun vaatima ja laaditaan maanomistajan aloitteesta, kaupunki perii kaavan laatimisesta ja
käsittelystä aiheutuvat kustannukset, joista sovitaan
kaavoitussopimuksessa. Maanomistajalta voidaan pe-

riä kehittämiskorvausta, mikäli asemakaavoituksesta
koituu hänelle merkittävää hyötyä.

2.1. Vireillä olevat asemakaavoituskohteet
Kunkin asemakaavan vaiheita voi seurata Loviisan kaupungin verkkosivuilta www.loviisa.fi kohdasta kaavoitus ja maankäyttö.
1

Alakaupungin asemakaavojen muutokset

Keskustan ja Alakaupungin asemakaavojen muutokset
ovat tulleet vireille vuoden 2013 kaavoituskatsauksella.
Laaja ja tiiviisti rakennettu alue on jaettu osiin, joista
Alakaupungin vanhimman osa-alueen kaavanmuutos
laaditaan ensimmäisessä vaiheessa. Kaavan tavoitteena on turvata alueen historiallisen kaupunkimiljöön
luonne ja sovittaa ympäristöön ja rakentamiseen
kohdistuvat vaatimukset alueen arvoihin. Alueesta on
laadittu rakennushistoriallinen selvitys. Osallistumis- ja
arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä kesällä 2015.
Kaavaluonnos pyritään asettamaan nähtäville kesällä
2016. Kaavatyö tehdään kaupungin omana työnä, kaavanlaatijana Hanna Oijala.

Uuden teollisuusalueen asemakaavan muutos,
korttelit 818 ja 819

Korttelien 807, 808, 809 ja korttelin 813
osan asemakaavan muutos

2 Loviisanlahden itärannan eli Määrlahden rantaalueiden asemakaavan muutos
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Asemakaavan muuttamista ja ensimmäisen asemakaavan laatimista ohjaa LOTES -osayleiskaava. Saaristotien katualueen ja etenkin eteläosan ranta-alueen
osalta kyseessä on ensimmäinen asemakaava. Kaavan tavoitteena on suunnitella keskustan läheisyyteen korkealaatuinen asumisen ja palveluiden alue,
joka täydentää kaupungin tontti- ja asuntotarjontaa.
Asuinkortteleiden yhteyteen tavoitellaan virkistysalueita, jotka palvelevat itärannan asukkaiden lisäksi
Määrlahden asukkaita ja mahdollistavat heille pääsyn
rantaan. Alueidenkäytön vaihtoehdoista järjestetään
alueen asukkaille ja luottamushenkilöille suunnattu kysely keväällä 2016, minkä jälkeen kaavoitusta jatketaan
saadun palautteen perusteella. Määrlahden ranta-alueiden ja Saaristotien osalta asemakaava on vireillä ja
tällä kaavoituskatsauksella kaava-aluetta laajennetaan
itään liikerakennustenkortteliin 1010. Kaavamuutos
tehdään konsulttityönä.
3

Uuden teollisuusalueen asemakaavan muutos,
korttelit 818 ja 819
Asemakaava on tullut vireille marraskuussa 2015
teknisen lautakunnan päätöksellä. Asemakaavan
muutoksella on tarkoitus tutkia alueen soveltuvuutta
paloasemakäyttöön, tarkistaa alueen rakennusoikeus,
tutkia kevyenliikenteen väylän tarve ja mahdollinen
uudelleen sijoittaminen sekä ajanmukaistaa viheralueen merkintä ja laajuus. Tällä kaavoituskatsauksella

Liljendalin korttelin 21 osan
asemakaavan muutos

kaavanmuutosaluetta laajennetaan länteen kortteliin
818. Kaava tehdään kaupungin omana työnä.
4 Korttelien 807, 808, 809 ja korttelin 813 osan
asemakaavan muutos

Asemakaava on tullut vireille lokakuussa 2015 teknisen
lautakunnan päätöksellä. Kaavamuutoksen tavoitteena
on muuttaa teollisuudelle varatun korttelin käyttötarkoitusta siten, että se huomioi viereisen Harmaakallion asuinalueen luonteen. Tällä kaavoituskatsauksella
kaavamuutosaluetta laajennetaan kortteleihin 808,
809 ja osaan korttelia 813. Kaavatyö tehdään kaupungin omana työnä.
5

Liljendalin korttelin 21 osan asemakaavan muutos

Asemakaava on tullut vireille lokakuussa 2015 teknisen
lautakunnan päätöksellä. Kaavamuutoksen tavoitteena on kaavoittaa Sävträskin alueelle rivitaloasumista.
Kaavamuutos tehdään kaupungin omana työnä. Kaavaehdotus on nähtävillä 8.1.–8.2.2016 välisen ajan. Tavoitteena on saada kaava hyväksymiskäsittelyyn huhtikuussa 2016. Kaava on tehty kaupungin omana työnä.
6

Koskenkylä, Sähkökujan alueen asemakaavan muutos

Asemakaavan muutos on tullut vireille vuoden 2013
kaavoituskatsauksella. Tavoitteena on tutkia alueen
soveltuvuutta työpaikka-alueeksi. Kaavaehdotus on
ollut nähtävillä vuodenvaihteessa 2014–2015 ja se pyritään saamaan hyväksymiskäsittelyyn keväällä 2016.
Kaava on tehty kaupungin omana työnä.

Koskenkylä, Sähkökujan alueen
asemakaavan muutos
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Sibeliuksenkatu 1:n asemakaavan muutos

Sibeliuksenkatu 1:n asemakaavan muutos

Tavoitteena on yksityisomistuksessa olevan korttelin
ja siihen liittyvän kaupungin omistaman viheralueen
asemakaavan ajanmukaistaminen. Korttelissa sijaitseva vanha kartonkitehdas on osayleiskaavassa suojeltu.
Kaavaehdotus on ollut teknisen lautakunnan käsittelyssä syksyllä 2015. Kaava on valmis kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi, mutta odottaa maankäyttösopimuksen hyväksymistä. Kaava on laadittu kaupungin
omana työnä.
8

Rauhalanaukion asemakaavan muutos

Kaavan tavoitteena on rakentamattomien tonttien
asemakaavan ajanmukaistaminen. Kaavamuutos on
tullut vireille vuonna 2014. Kaavaluonnos on ollut nähtävillä lokakuussa 2014. Kaavatyö tehdään kaupungin
omana työnä ajan salliessa.
9 Valko, UPM Kymmene Oyj:n alueiden asemakaavojen
muutokset

Asemakaava ja asemakaavan muutos koskee kolmea eri aluetta Valkossa. Kaavoituksen tavoitteena
on suunnittelualueen asemakaavan ajanmukaistaminen, alueen toteutumattomien liikerakennusten
korttelialueiden muuttaminen mm. asuinkäyttöön.
Muutosten yhteydessä tarkistetaan rakennusoikeudet. Tavoitteena on myös laatia kaavoittamattomalle
Ilmarisenkujan alueelle asemakaava, jossa osoitetaan
alue venevalkamalle. Kaavaluonnos on ollut nähtävillä
22.1.–20.2.2007. Yksityisten maanomistajien toiveet

Rauhalanaukion
asemakaavan muutos

ovat kaavaluonnoksen jälkeen muuttuneet ja kaavaehdotuksen laadintaa jatketaan tältä pohjalta vuonna
2016. Kaavatyö tehdään kaupungin omana työnä.
10 Myytävien kaupungin kiinteistöjen asemakaavojen
muutokset

Myytävien kaupungin kiinteistöjen asemakaavojen
muutokset koskevat Valkom kvarterskolan, Ruotsinpyhtään kunnantalon, Ruotsinpyhtään terveystalon,
nuorisotalo Nopan ja Pernajan kunnantalon alueita.
Asemakaavojen muutoksilla tutkitaan rakennusten
tulevaa käyttöä. Kaavanmuutokset ovat tulleet vireille kaavoituskatsauksella 2014. Kaavatyö tehdään
kaupungin omana työnä vaiheittain.
11 Määrlahden korttelien 1023 ja 1027 sekä niihin liittyvän
lähivirkistysalueen asemakaavan muutos ja ensimmäinen
asemakaava

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on selvittää,
onko suunnittelualueelle mahdollista sijoittaa uusia
omakotitalotontteja sekä asuinpientaloille tai palveluasumiselle soveltuvaa rakennusoikeutta olemassa
olevaa, toteutumatonta ja vanhentunutta asemakaavaa muuttamalla. Kaavanmuutos on tullut vireille kaupunginhallituksen päätöksellä vuonna 2005. Tämän
jälkeen osalle aluetta on myönnetty poikkeamislupa
ja rakennuslupa vanhusten palvelutalon rakentamiselle. Kaavan tavoitteena on luoda edellytykset eheälle,
kaupunkirakenteeseen luontevasti liittyvälle täydennysrakentamiselle. Kaavamuutos tehdään kaupungin
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Valko, UPM Kymmene Oyj:n alueiden
asemakaavojen muutokset

Määrlahden korttelien 1023 ja 1027 sekä niihin
liittyvän lähivirkistysalueen asemakaavan muutos ja
ensimmäinen asemakaava

omana työnä. Kaavanmuutosalueen rajausta koskeva
laajennus tulee vireille tällä kaavoituskatsauksella. Kaavatyö tehdään kaupungin omana työnä.
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12

Pienet asemakaavojen muutokset

Pieniin asemakaavojen muutoksiin kuuluvat korttelien
122 ja 1160 sekä korttelien 113 ja 1306 osien asemakaavojen muutokset. Pienet asemakaavojen muutokset toteutetaan kaupungin omana työnä ajan salliessa.

2.2. Tällä kaavoituskatsauksella vireille
tulevat asemakaavoituskohteet
13 Vanhan Sahatien ja Haravankyläntien risteysalue,
kortteli 529 ja viheralueet

Asemakaavanmuutoksen tavoitteena on muuttaa
Vanhan Sahatien ja Haravankyläntien risteysalueen,
korttelin 529 sekä kortteliin ja katuihin rajautuvien viheralueiden asemakaavaa luomalla nykyistä paremmat
edellytykset asemakaavan toteuttamiselle. Tavoitteena
on Vanhan Sahatien ja Haravankyläntien risteysalueen
selkeyttäminen ja liikenneturvallisuuden parantaminen
sekä monipuolisen asuinympäristön luominen.
14 Haravankylän risteys sekä Haravankylän VU-alue
(urheilu- ja virkistyspalvelujen alue)

Vanhan Valkontien ja Mikkolantien risteysalueen asemakaavanmuutoksen tavoitteena on muuttaa liikenneturvallisuudeltaan hankalan katu- ja viheralueen asemakaavaa sekä tarkistaa siihen rajautuvan korttelialueen

Vanhan Sahatien ja Haravankyläntien
risteysalue, kortteli 529 ja viheralueet

rajoja, rakennusoikeutta ja rakennusalaa. Mikkolantien
varrella sijaitsevan VU -alueen osalta tavoitteena on
ajanmukaistaa toteutumattoman urheilukentän alueen
kaavamerkintä. Kaupunki on jo aiemmin myynyt VU
-alueen yksityiselle maanomistajalle maatalousmaaksi.
Kaavatyö tehdään kaupungin omana työnä.
15

Koskenkylän koulun alue

Asemakaavanmuutoksen tavoitteena on tutkia uuden
koulurakennuksen sekä siihen liittyvien katuyhteyksien toteuttamista Koskenkylän olemassa olevan koulukorttelin yhteyteen. Kaavanmuutos tehdään kaupungin omana työnä.
16 Liljendalin Kirkkomäentien itä- ja pohjoispuoleiset
korttelit ja viheralueet

Asemakaavanmuutoksen tavoitteena on tarkistaa ja
ajanmukaistaa osittain toteutumatta jäänyttä asemakaavaa mm. korttelirajojen, rakentumattomien tonttien, viheralueiden, leikkikentän sekä rivitalokorttelin
ajoneuvojen pysäköintipaikkojen osalta. Kaavanmuutos tehdään kaupungin omana työnä ajan salliessa.

2.3. Odottavat asemakaavahankkeet
Seuraavat asemakaavahankkeet ovat tulleet vireille, mutta eivät ole juuri nyt ajankohtaisia. Hankkeet
pidetään kuitenkin vireillä ja niiden ajankohtaisuutta
seurataan.

Haravankylän risteys sekä Haravankylän VUalue (urheilu- ja virkistyspalvelujen alue)

17

Koskenkylän koulun alue

Harmaakallion keskiosan asemakaavat

Harmaakallion alueelle on tavoitteena luoda uusi
asuinalue. Koko alueen kaavaehdotus on ollut nähtävillä 21.1.–19.2.2010. Kaavan on laatinut Ericsson Arkkitehdit Oy. Kaavatyö saatetaan loppuun osa-alueittain
kaupungin omana työnä. Harmaakallion alueen eteläosan asemakaava on saanut lainvoimansa 10.1.2012 ja
pohjoisosan kerrostalokortteleita, palvelurakennusten
korttelialueita sekä katu-, viher- ja virkistysalueita sisältänyt kaava on hyväksytty 10.6.2015, mutta ei ole
vielä lainvoimainen. Vuonna 2016 edistettävien asemakaavojen priorisointi keskittyy Sahaniemen ja Määrlahden ranta-alueiden kaavoitukseen, minkä seurauksena
Harmaakallion keskiosien asemakaavoitusta jatketaan
myöhemmin, käynnissä olevan osayleiskaavan valmistuttua.
18

Keskustan asemakaavojen muutokset

Keskustan ja Alakaupungin asemakaavojen muutokset ovat tulleet vireille vuoden 2013 kaavoituskatsauksella. Keskustan asemakaavojen muutoksiin on liitetty jo aiemmin vireille tulleita yksittäisiä kortteleita
koskevia ja yksittäisten maanomistajien toimesta vireille tulleita muutosalueita. Laaja ja tiiviisti rakennettu alue on jaettu osiin, joista ensimmäisessä vaiheessa
laaditaan Alakaupungin alueen kaavanmuutos. Keskustan asemakaavanmuutoksen kannalta keskeistä
on keskustan liikenneturvallisuussuunnitelman hyväksymiseen liittyvät ratkaisut.

Liljendalin Kirkkomäentien itä- ja
pohjoispuoleiset korttelit ja viheralueet

19 Myllyharjun ja Eteläharjun viheralueiden ja
hautausmaiden asemakaavojen muutos

Asemakaavojen muutosten tavoitteina ovat mm. harjualueiden kulkureittien ja yhtenäisten puistoalueiden
osoittaminen sekä hautausmaiden pysäköintialueiden
tarkistaminen. Suunnittelualueeseen kuuluu myös Ympyrätiehen rajautuva hiekkakuoppa. Kaavatyö tehdään
kaupungin omana työnä.
20 Valkon kolmion pohjoisosan asemakaava ja
asemakaavan muutos

Valkon kolmion asemakaava laaditaan kahdessa osassa, joista eteläosa on hyväksytty vuoden 2011 lopussa.
Asemakaavan tavoitteena on tutkia Valkon satamaan
rajautuvan suunnittelualueen soveltuvuutta omakotiasumiseen ja virkistykseen. Tavoitteena on myös
osoittaa sataman tarpeiden mukaiset kasvualueet
sekä ajanmukaistaa ns. vapaavaraston ja satamatoimintoihin liittyvien alueiden sekä puistoalueiden asemakaavamerkinnät. Pohjoisosan kaavatyötä jatketaan,
kun alueella aloitettu osayleiskaavatyö on valmistunut.
21 Keskon suuryksikön asemakaavan muutos,
kortteli 202, keskusta

Loviisan kaavoitus on

Kaavamuutoksen tavoitteena on laajentaa olemassa olevan
pääosin
olemassa
olevan
vähittäistavarakaupan
myyntipinta-alaa
ja ajoneuvojen
paikoitusta sekä mahdollistaa
uuden huoltoyhteyden
rakentamirakenteen
täydentämistä
nen Degerbynkadulta. Asemakaavan muutos on tullut vireille
ja kaavojen
kaavoituskatsauksella 2011. Asemakaavanmuutos aloitetaan
ajantasaistamista.
hanketoimijan aikataulutuksen
ratkettua. Kaavoitussopimus.

9
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Linja-autoaseman ja terveyskeskuksen alueen
asemakaavan muutos

Kaavan tavoitteena on mm. rakennusoikeuden osoittaminen alueelle, yleisen pysäköinnin ratkaiseminen,
linja-autoaseman ja taksiautoilijoiden toimintaan
liittyvien tilatarpeiden tutkiminen, suojeltavien rakennusten ja muinaisjäännösten osoittaminen. Kaavaluonnokset ovat olleet nähtävillä 8.10.–6.11.2008.
Suunnittelun lähtökohdat ovat osittain muuttuneet
luonnosvaiheen jälkeen, mikä vaikuttaa tulevaan kaavaratkaisuun. Asemakaavanmuutos odottaa keskustan liikenneturvallisuussuunnitelman hyväksymistä.

23 Torsbyn urheilukentän ympäristön
asemakaavan muutos

Asemakaava ja asemakaavan muutos on tullut vireille
vuoden 2013 kaavoituskatsauksella. Tavoitteena on
ajanmukaistaa alueen asemakaava ja tutkia urheilukentän ympäristön soveltuvuutta asuinkäyttöön. Kaavatyö tehdään kaupungin omana työnä ajan salliessa.
24
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Patunan asemakaavan muutos

Loviisan Veneveistämön ja Corenson alueen asemakaavan muutosta ovat esittäneet yksityiset kiinteistönomistajat. Asemakaavanmuutoksen tavoitteena
on teollisuus- ja liikennealueiden järjestely toimivaksi
ja turvalliseksi. Loviisan Veneveistämö ja ratahallinto
eivät ole päässeet sopimukseen maa-alueista. Kaavoitusta jatketaan maa-alueisiin liittyvän sopimuksen
synnyttyä. Kaavatyö tehdään kaupungin omana työnä. Kaavoitussopimus.
25 Koskenkylän teollisuus- ja paloasematontin
asemakaavan muutos

Tavoitteena on Porvoontien ja Jorvaksentien välisen
teollisuus- ja paloasematontin asemakaavan ajanmukaistaminen. Kaavamuutos on tullut vireille vuoden
2014 kaavoituskatsauksella ja se tehdään kaupungin
omana työnä ajan salliessa.
26

Länsiportin asemakaavan muutos

Kaavamuutoksen tarkoituksena on ajantasaistaa
alueen kaavat tulevaa käyttöä vastaaviksi sekä parantaa liikenneturvallisuutta Teollisuuskujan ja Porvoonkadun risteyksessä. Aloitteen kaavamuutoksen
laatimiselle ovat tehneet kaupunki ja maanomistajat.
Kaavamuutos on tullut vireille teknisen lautakunnan
päätöksellä toukokuussa 2012. Maankäyttö- ja rakennuslain liikerakentamista koskevan siirtymäsään-

nöksen takia kaavan laadintaa jatketaan vasta myöhemmin. Työ tehdään kaupungin omana työnä.
26

Katsastusaseman korttelin 601 osa

Kaavamuutos on tullut vireille teknisen lautakunnan päätöksellä huhtikuussa 2014. Muutoksen tavoitteena on ollut huoltoasemien korttelialueen
muuttaminen teollisuus- ja varastorakennusten
korttelialueeksi.

2.4. Asemakaavaprosessit,
joita ei jatketa
Jotkut aiemmin vireille tulleet asemakaavat tai asemakaavojen muutokset ovat pysähtyneet tai ne eivät
muutoin enää ole ajankohtaisia.

Hattomin tuulivoima-asemakaava
Asemakaavaprosessi on edennyt valmisteluvaiheeseen, jossa on selvitetty mm. tuulivoimaloiden ja loma-asumisen suhdetta. Hanketta ovat vastustaneet
etenkin loma-asukkaat. Tuulivoimaloiden ulkomelun
ohjearvot ovat tiukentuneet 1.9.2015. Hankkeen
omistaja on luopunut tavoitteestaan mahdollistaa
tuulivoimarakentamisen Hattomin alueella. Hankkeen omistajan ja maanomistajan välinen sopimus
on rauennut. Kaavanmuutosta ei jatketa.

Länsikaaren asemakaavan muutos
Asemakaavanmuutoksella on tutkittu huoltoaseman
sijoittamista Länsikaaren kortteliin 625. Kaavanmuutoksen ovat käynnistäneet kehittämisjohtaja ja huoltoasematoimija. Alueen maanomistaja on Loviisan
kaupunki. Asemakaavaprosessi on edennyt valmisteluvaiheeseen, jossa on selvitetty mm. pohjavesiolosuhteita ja mahdollisten uusien liittymien sijaintia.
Tiehallinto ei puolla uutta liittymää korttelista 625,
minkä seurauksena kehittämisjohtaja ja huoltoasematoimija ovat neuvottelujensa lopputuloksena
päättäneet luopua asemakaavaprosessin jatkamisesta. Kaupunginarkkitehti on suositellut liikerakennustontin säilyttämistä voimassa olevan asemakaavan
mukaisena. Kaavanmuutosta ei jatketa.

Vårdö, Pitkäniemen asemakaavan muutos
Vuonna 2005 vireille tulleen kaavamuutoksen tavoitteena on ollut kaavamääräysten ajantasaistaminen ja tonttien uudelleenjärjestely. Kaavamuutos on
kuitenkin koettu tarpeettomaksi eikä sitä jatketa.

2.5. Asemakaavojen ajanmukaisuuden
arviointi
Kunnan tulee seurata asemakaavojen ajanmukaisuutta ja tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin vanhentuneiden asemakaavojen ajanmukaistamiseksi. Sellaisen
asemakaavan alueella, joka on ollut voimassa yli 13
vuotta ja joka merkittävältä osalta on toteutumatta,
rakennuslupaa ei saa myöntää, ennen kuin kunta on
arvioinut asemakaavan ajanmukaisuuden (MRL § 60).
Mikäli asemakaava todetaan vanhentuneeksi, tulee
voimaan MRL:n 53. §:n tarkoittama rakennuskielto
asemakaavan muuttamiseksi. Asemakaavan erityinen
ajanmukaisuuden arviointimenettely käynnistyy rakennuslupahakemuksen perusteella.
Loviisan kaupungissa on runsaasti vanhan lain aikana laadittuja asemakaavoja, joiden ajanmukaisuuden
systemaattiseen arviointiin tulisi ryhtyä. Osa vanhoista asemakaavoista on toteutunut ja osa yhä toteutumatta. Näiden kaavojen osalta muutostarpeet
vaihtelevat mm. käyttötarkoituksen ja rakennusoikeuden muutostarpeista aina rakennussuojelullisiin
kysymyksiin. Kaavoitusresurssien vähäisyyden vuoksi,
kaavanmuutoksia laaditaan kaavoituskatsauksen mukaisesti akuuteimmille alueille. Tulevaisuudessa tarve
on systemaattisemmalle asemakaavojen ajanmukaisuuden arvioinnille, joka osaltaan vähentäisi poikkeamisen tarvetta.

3 Ranta-asemakaavoitus

Ranta-asemakaavan laatiminen on maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavoitettavan alueen omistajan
tai omistajien asia. Kaupunki ei laadi ranta-asemakaavoja yksityisten maille, vaan nämä hankkeet ovat aina
maanomistajien käynnistämiä ja kustantamia. Rantaasemakaavat käsitellään kaupungin luottamuselimissä
ja ne hyväksyy kaupunginhallitus. Rantarakentamista
ohjaavat pääosin osayleiskaavat, joiden laatimisen yhteydessä on mitoitettu rakentamisen määrä.
Loviisassa vireillä ovat seuraavat ranta-asemakaavat,
joista kaikki Pernajan kaupunginosassa:

Meriheinä, Rösund, ranta-asemakaava
Ranta-asemakaava on tullut vireille kaavoituskatsauksella 2013. Kaava on ollut ehdotuksena nähtävillä
7.8.–7.9.2015.

Keipsalo, Reimarvik, ranta-asemakaava
Ranta-asemakaava on tullut vireille teknisen lautakunnan päätöksellä 22.6.2010.

Kattö, ranta-asemakaava
Ranta-asemakaava on tullut vireillä teknisen lautakunnan päätöksellä 22.6.2010.

4 Hyväksytyt
asemakaavat ja rantaasemakaavat
2012 ja 2013
Hyväksytty yhteensä viisi asemakaavaa ja asemakaavanmuutosta, jotka ovat yhtä lukuun ottamatta saaneet lainvoimansa. Edelleen valituksen alaisena ja siksi
rakennus- ja toimenpidekiellon alaisena on Tullisillan
pohjoisosan asemakaava ja asemakaavanmuutos.

2014
Asemakaavan muutos, kaupunginosa 40, Tesjoki,
korttelin 1 osa sekä osat katu- ja tiealueista,
Tavastantie
• Kaupunginhallituksen hyväksymispäätös 1
7.2.2014, § 39
• Kaava on saanut lainvoimansa ja lainvoimaisuus on
kuulutettu 8.4.2014.
Asemakaavan muutos, kaupunginosa 30, kortteleiden
4 ja 20 osat, Torsby, Pernaja
• Kaupunginhallituksen hyväksymispäätös
16.6.2014, § 181
• Kaava on saanut lainvoimansa ja lainvoimaisuus on
kuulutettu 5.8.2014.
Asemakaavan muutos, kaupunginosa 11, Valko,
osat kiinteistöistä 434-409-1-274, 434 409 2 117 ja
434-895-2-5
• Kaupunginarkkitehdin hyväksymispäätös
6.6.2014, § 6
• Kaava on saanut lainvoimansa ja lainvoimaisuus on
kuulutettu 23.9.2014.
Hagalundin asemakaava ja asemakaavan muutos sekä
kaupunginosien rajojen muutos
• Kaupunginvaltuuston hyväksymispäätös
10.9.2014, § 100
• Kaava on saanut lainvoimansa ja lainvoimaisuus on
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kuulutettu 28.10.2014.
Ranta-asemakaavan muutos, Onnenlahti,
Pernajan kaupunginosa, RN:o 1:85
• Kaupunginvaltuuston hyväksymispäätös
8.10.2014, § 116
• Kaava on saanut lainvoimansa ja lainvoimaisuus
on kuulutettu 27.1.2015.

• Kaava on saanut lainvoimansa ja lainvoimaisuus on
kuulutettu 8.9.2015.
Ranta-asemakaavan muutos, Marina-Café, Rönnäs
• Kaupunginvaltuuston hyväksymispäätös
14.10.2015, § 104
• Kaavasta on valitettu ja se on Helsingin hallintooikeuden ratkaistavana.

2015

5 Uudenmaan liitossa
vireillä olevat kaavaasiat

Ranta-asemakaavan muutos, Pernajan kaupunginosa,
Timmerviken, Mandalintie ja Mandalinpolku
• Kaupunginvaltuuston hyväksymispäätös 15.4.2015, § 50
• Kaava on saanut lainvoimansa ja lainvoimaisuus on
kuulutettu 16.6.2015.
Ranta-asemakaava, Lappnorudden, 434-415-2-19,
kaupunginosa 30, Pernaja
• Kaupunginvaltuuston hyväksymispäätös 15.4.2015, § 51
• Kaavasta on valitettu ja se on Helsingin hallinto-oikeuden ratkaistavana.
Asemakaavan muutos, kaupunginosa 11, kortteli 1106,
Troolisatama II
• Kaupunginhallituksen hyväksymispäätös
18.5.2015, § 130
• Kaava on saanut lainvoimansa ja lainvoimaisuus on
kuulutettu 7.8.2015.
Asemakaava ja asemakaavan muutos, kaupunginosa 8,
Harmaakallio (Harmaakallion pohjoisosa)
•Kaupunginvaltuuston hyväksymispäätös 10.6.2015, § 72
• Kaavasta on valitettu ja se on Helsingin hallinto-oikeuden ratkaistavana.
Asemakaavan muutos, kaupunginosa 3,
Alakaupunki, osa korttelia 302 (Brandensteininkatu 9/
Aleksanterinkatu 9)
• Kaupunginhallituksen hyväksymispäätös 15.6.2015,
§ 166

Yhteystiedot
Asiakaspalvelutoimisto Lovinfo
avoinna ma–pe klo 9–16
Käyntiosoite
Mariankatu 12 A,
Postiosoite
Loviisan kaupunki
Tekninen keskus
Kaavoitus- ja arkkitehtitoimisto
PL 11, 07901 LOVIISA
kaavoitus@loviisa.fi

Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta ja alueiden käytöstä. Maakuntakaavassa sovitetaan valtioneuvoston hyväksymät
valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet maakunnallisten ja paikallisten tavoitteiden kanssa. Maakuntakaavoitusta tehdään laajassa ja tiiviissä vuorovaikutuksessa
jäsenkuntien ja sidosryhmien kanssa.
Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan valmistelu on
aloitettu vuonna 2013. Sen teemoina ovat: elinkeinot ja
innovaatiotoiminta, logistiikka, tuulivoima, viherrakenne
ja kulttuuriympäristöt. Uudenmaan neljännen vaihemaakuntakaavan ehdotus on lausunnoilla helmikuun 2016
loppuun asti. Tekninen lautakunta on antanut kaavasta
lausuntonsa 28.1.2016 ja kaupunginhallitus 15.2.2016.
Lausuntojen pohjalta aineisto tarkentuu kaavaehdotukseksi, joka tulee nähtäville vuoden 2016 aikana.
Tietoa kaavoituksen vaiheista ja kaavaprosessista saa
Uudenmaan liiton verkkosivuilta
www.uudenmaanliitto.fi.

kaupunginarkkitehti, kaavoittaja Maaria Mäntysaari, puh. 0440 555 403
(yleiskaavat, asemakaavat, ranta-asemakaavat, poikkeamisluvat, suunnittelutarveratkaisut, kaupunkikuvalliset asiat, lausunnot)
kaavasuunnittelija Timo Leikas, puh. 040 555 0455
(kaupungin omana työnä tehtävät kaavat ja kaavaprosessit)
kaavoittaja Hanna Oijala 31.7.2016 saakka puh. 044 555 1972
(Alakaupungin asemakaavanmuutos, rakennusinventoinnit)
kiinteistörekisterinhoitaja Marianne Forstén, puh. 0440 555 418
(kaavaotteet, lainhuutotodistukset, rasitustodistukset, kiinteistörekisteriotteet ja
kiinteistörekisterikartat).
Sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@loviisa.fi

ALOITUS

Tekninen lautakunta tai kaupunginhallitus tekee
päätöksen kaavoitustyön aloittamisesta

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NÄHTÄVÄNÄ
2–4 viikkoa

Kaavan valmistelutyön alkuvaiheessa tehdään osallistumis- ja
arviointisuunnitelma. Siinä esitetään kaavan tavoitteet, olemassa
olevat ja tarvittavat selvitykset, suunniteltu osallistumis- ja vuorovaikutusmenettely, sekä vaikutusten arviointitapa. Tässä vaiheessa
voi ottaa kantaa kaavan tavoitteisiin.

KAAVALUONNOS /
-LUONNOKSET

Kaavaluonnos asetetaan nähtäville. Pienien kaavamuutosten
kohdalla luonnosvaihetta ei välttämättä ole, vaan voidaan siirtyä
suoraan kaavaehdotukseen.

Valmisteluvaiheen kuuleminen,
luonnokset nähtävillä 2-4 viikkoa.

Kaavaluonnos tai -luonnokset ja valmisteluaineisto ovat esillä
kaupungin virallisella ilmoitustaululla Lovinfossa kuulemisen
ajan. Tästä tiedotetaan osallisille tarvittaessa kirjeitse ja aina
kuulutuksella paikallisissa lehdissä. Tässä vaiheessa osallisilla on
paras hetki vaikuttaa kaavaratkaisuun. Pienistä tai vaikutuksiltaan
vähäisistä asemakaavoista ei laadita kaavaluonnosta. Mielipiteet
osoitetaan kaavoitus- ja arkkitehtitoimistolle ja jätetään
nähtävilläoloaikana kirjallisesti Lovinfoon tai sähköisesti
osoitteeseen kaavoitus@loviisa.fi.

Kaavan valmistelutyö jatkuu luonnoksesta kaavaehdotukseksi saatujen
mielipiteiden ja viranomaisilta saatujen alustavien lausuntojen pohjalta.

KAAVAEHDOTUS

TEKNINEN LAUTAKUNTA,
päättää kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta.

Nähtävilläoloaika 14 tai 30 vrk.

Lautakunnan puoltama kaavaehdotus ja valmisteluasiakirjat ovat
esillä kaupungin virallisella ilmoitustaululla Lovinfossa. Tästä
ilmoitetaan kirjeitse maanomistajille ja kuulutuksella paikallisissa
lehdissä. Mahdolliset muistutukset osoitetaan kaavoitus- ja
arkkitehtitoimistolle ja toimitetaan kirjallisesti Lovinfoon tai
sähköisesti osoitteeseen kaavoitus@loviisa.fi.

Tekninen lautakunta päättää viranomaisten lausuntoihin ja mahdollisiin osallisten muistutuksiin annettavista
vastineista ja niiden vaikutuksesta kaavaan. Asemakaavan hyväksyy tekninen lautakunta tai kaupunginhallitus.
VALMIS KAAVA

Mahdolliset valitukset käsitellään oikeusasteissa.
Asemakaavan lainvoimaisuudesta kuulutetaan.
LAINVOIMAINEN ASEMAKAAVA
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