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LOVIISA, LAPPNORUDDEN 
RANTA-ASEMAKAAVA 
 
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 
  
1.  Suunnittelualue ja kaavoitustilanne 
  
Alue käsittää Pernajan Pitkäpäässä kiinteistön Lappnorudden RN:o 2:19 (434-415-2-
19). Alueen maapinta-ala on 17,7 hehtaaria ja vesipinta-ala 4,6 ha. 
Kokonaisrantaviivaa on n. 2 km ja korjattua rantaviivaa n. 1,3 km. 
 
 

 
Alueen sijainti. 
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Kaava-alue käsittää kiinteistön Lappnorudden RN:o 2:19. 
 
Pernajan rannikon ja saariston osayleiskaavassa, joka hyväksyttiin 8.3.2000, 
kaavoitettava alue on osoitettu: 

− matkailupalvelujan alueeksi (RM4), jossa on 4 rakennusoikeutta,  
− maa- ja metsätalousalueeksi, ulkoilun ohjaamistarvetta tai ympäristöarvoja 

(MU), 
− Sandvikenin pohjukkaan on osoitettu yksityiskäyttöön tarkoitettu venevalkama 

(LVy). 
  
  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ote Pernajan rannikon ja saariston osayleiskaavasta, ranta-asemakaava-alue keskellä.  



 
 
Ympäristöminiseriön 15.2.2010 vahvistetussa maakuntakaavassa kaava-aluetta 
koskevat merkinnät:  

- Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja ja 
kulttuuriympäristön tai maisema vaalimisen kannalta tärkeä alue, 
valtakunnallisesti merkittävä, 

- Pohjavesialue, 
- Rajoittuva vesialue kuuluu Naturaverkostoon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ote maakuntakaavasta 
 
2.  Suunnittelun aiemman vaiheet, lähtökohdat ja tavoitteet 
Lappnoruddenin kiinteistölle on v. 2015 laadittu ranta-asemakaava, jonka 
kaupunginvaltuusto hyväksyi 15.4.2015. ELY-keskus valitti Helsingin hallinto-
oikeuteen kaupunginvaltuuston päätöksestä. Helsingin hallinto-oikeus kumosi 
valtuuston päätöksen 6.6.2016.  
 
Olosuhteen Pernajan rannikon ja saariston osayleiskaavan laatimisen jälkeen on 
muuttunut. Kiinteistöä käytettiin aiemmin majoitus- ja virkistystoimintaan 
(Folkhälsan), jota varten alueen majoitusrakennukset aikanaan on rakennettu. Ennen 
tätä toimintaa kiinteistö oli yksityisomistuksessa, jona aikana kulttuurihistoriallisesti 
merkittävä päärakennus on rakennettu. Nykyisin alueen omistaa kiinteistön 
Folkhälsanin edeltäjien sukulaiset. 
 



Kun alueen käyttötarkoitus on muuttunut yleiskaavan kaavamerkinnän mukainen 
käyttö ei ole enää ajankohtainen. Omistajalla on tarkoitus asettua kiinteistölle 
asumaan ja käyttämään osaa alueesta loma-asumiseen.  
 
Ranta-asemakaavan tavoitteena on osoittaa alueelle pysyvän asumisen ja loma-
asumisen rakennuspaikkoja.  
 
3.  Osalliset ja osallisten kuuleminen 
 
Osallisia ovat alueen omistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin 
oloihin laadittava kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat 
viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisilla on 
oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta 
mielipiteensä (MRL 62 §). 
 
Osallisia ovat mm.  
- Alueen maanomistaja 
−  Lähialueiden maanomistajat ja asukkaat 
− Viranomaiset 

- Uudenmaan ELY-keskus (ympäristö ja luonnonvarat) 
- Uudenmaan liitto 
- Itä-Uudenmaan pelastuslaitos 
- Porvoon museo 

 
4.  Viranomaisyhteistyö 
  
− Aloitusviranomaisneuvottelu pidetään syksyllä 2016. 
− Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) toimitetaan osallisille viranomaisille 

tiedoksi ja mahdollisia kommentteja varten.  
− Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunto viranomaisilta. 
− Sen jälkeen kun kaavaehdotus on ollut nähtävänä, järjestetään tarvittaessa 

viranomaisneuvottelu (MRL 66 §, MRA 26 §).  
 
5.  Laadittavat selvitykset ja pohjakartta 
  
Kaavan laadinnassa käytetään kumoutuneen ranta-asemakaavan pohjakarttaa ja 
selvityksiä, jotka siinä vaiheessa on todettu riittäviksi. 
  
6.   Suunnittelun käsittelyvaiheet, kaavan vaikutukset sekä osallistuminen ja 
vuorovaikutus 
  
Tekninen lautakunta päättää ranta-asemakaavoituksesta lautakuntatasolla. Kaava tulee 
vireille kuuluttamalla osallistumis- ja arviointisuunnitelma syksyllä 2016.   
 
Kaavaehdotus pannaan julkisesti nähtäville syksyllä 2016 ja siitä pyydetään 
tarvittavat lausunnot. Osallisia kuullaan. 
  
Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta (MRL 65 
§, MRA 27 §). Muistutus on toimitettava kaupungille ennen nähtävillä oloajan 
päättymistä.  



  
Kaupunginhallitus hyväksyy kaavaehdotuksen arviolta talvella 2017. Päätöksestä voi 
valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen (MRL 188 §). 
  
7. Yhteystiedot 
 
Lisätietoja suunnittelusta antavat seuraavat henkilöt: 
 
Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari 

LOVIISAN KAUPUNKI, kaavoitus- ja arkkitehtitoimisto 
Kuningattarenkatu 15 B, 07900 Loviisa 
Puh. 0440 555403 

 maaria.mantysaari@loviisa.fi 
 
Kaavan laatija  

Sten Öhman 
MAANMITTARI ÖHMAN 
Sunnantie 7, 10900 Hanko 
Puh. 044 2530464 
sten.ohman@netsten.fi 
  

 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevat mielipiteet 
  
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan alistaa ELY-keskukseen neuvotteluja 
varten, mikäli osallinen katsoo sitä puuttelliseksi.  
Tätä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan tilata Loviisan kaupungin 
kaavoitus- ja arkkitehtitoimistolta tai kaavan laatijalta. 
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