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 Tekniska centralen 
 Planläggnings- och arkitektbyrån 
 
 
 

ÄNDRING AV DETALJPLAN OCH DETALJPLAN FÖR DEN NORRA OCH 
ÖSTRA DELEN AV TULLBRON 
 
 

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 
 
 
I det här programmet framlägger man planeringsprojektets läge och mål samt redogör för hur 
intressenterna inom området kan påverka planeringen och hur planens konsekvenser bedöms 
under arbetets gång. 
 
Programmet för deltagande och bedömning kompletteras efter behov medan planeringen 
fortskrider och det finns till påseende på anslagstavlorna i rådhuset och i tekniska centralen under 
de tidpunkter som nämns i kungörelsen. Man har möjlighet att bekanta sig med programmet för 
deltagande och bedömning i tekniska centralen i Lovisa stad eller på stadens webbsidor 
www.loviisa.fi under hela beredningstiden. 
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 30.11.2009 
 5.8.2010 
 14.10.2010 
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UUTTGGÅÅNNGGSSPPUUNNKKTTEERR  FFÖÖRR  PPLLAANNEERRIINNGGEENN  
 

1 PLANERINGSOMRÅDET OCH PROJEKTETS BAKGRUND  
Stadsstyrelsen i Lovisa beslutade på sitt möte 18.12.2006 att igångsätta en ändring av 
detaljplanen för kvarteren 412, 413, 417, 418 med därtill angränsande gatu-, badstrands- och 
grönområden i stadsdel 4 samt att utvidga detaljplaneområdet till vattenområdena. Tekniska 
nämnden beslutade 5.5.2009, § 64 att Tullbrons och Plagens detaljplaneområde skall uppdelas 
i två delar. Detaljplanen för södra och västra delen av Tullbron har vunnit laga kraft i augusti 
2009. Detta program för deltagande och bedömning berör norra och östra delen av Tullbron. 

 
Området är beläget ca 1,5 km söderut från stadens centrum. Området angränsar till 
grönområdet söder om Skeppsbron, till Lovisaviken, Strandvägen, Kaptensvägen och Plagens 
badstrand. Marken ägs av privata fastighetsägare och beträffande vatten-, grön- och 
gatuområdena samt den yttersta ändan av Tullbron av Lovisa stad. Planeringsområdet har 
avgränsats på kartbilagan till programmet för deltagande och bedömning. 
Detaljplanläggningens inverkningsområde är större än planeringsområdet. 
 
2 MÅLET MED PLANERINGEN 
 
Målen med ändringen av detaljplanen är bl.a. att  

 ajourföra den tidsenligt synnerligen föråldrade detaljplanen (1965) 

 anvisa sakenliga planbeteckningar för vattenområdena, småbåts-hamnarna och 
strandområdena  

 bestämma skyddsbehovet av byggnaderna på området och vid behov anvisa det med 
tidsenliga planbeteckningar 

 styra den kommande användningen och byggandet av den yttersta ändan av udden på 
Tullbron 

 undersöka om det är möjligt att anvisa tilläggsbyggande på området och såvida 
förutsättningar finns, att styra kompletteringsbyggandet av dem 

 beträffande den östra delen av Tullbron undersöka om det är möjligt att anvisa nytt 
flervåningshusbyggande där, vilket avviker från målet i delgeneralplanen, som styr området 
till förvaltning och service.  

 göra planbeteckningarna för det s.k. Rederiets kvarter tidsenliga (undantagslov, STST 
2003). 

 undersöka alternativen att anvisa landhöjningsmarken vid den norra stranden antingen som 
grönområde eller som en del av de privata tomterna. 

 
3 BESKRIVNING AV OMRÅDET, GJORDA UTREDNINGAR OCH TIDIGARE PLANER 
 
Allmänt  
Planeringsområdet är förutom vattenområdet beläget på Lovisa stads detaljplanlagda område, 
vilket är ca 20 ha stort.  
 
Landskapsplan  
Landskapsplanen för Östra Nyland har fastställts i miljöministeriet 15.2.2010. Området utgör i 
helhetslandskapsplanen område för tätortsfunktioner (A) och den norra stranden 
rekreationsområde. Planeringsområdet har också anvisats som ett viktigt område med tanke 
på kulturmiljön eller värnandet av landskapet och som ett betydande område av riksintresse. 

 
Generalplan 
På Tullbrons område gäller den av stadsfullmäktige 13.6.2001 godkända delgeneralplanen 
med rättsverkningar för centrum och nedre staden, där kvarteret 412 och tomterna 413, 414, 
903 och 904 i kvarteret 418 har anvisats i huvudsak som bostadsområden (A). Tomterna 1, 
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417 och 419 i kvarteret 418 samt den yttersta ändan av udden vid Tullbron har anvisats i 
huvudsak som områden för service och förvaltning. Kvarteret 412 och byggnaderna på tomten 
419 i kvarteret 418 samt magasinet på den yttersta ändan av udden på Tullbron har anvisats 
med sr-beteckning. Byggnaden på tomten 417 i kvarteret 418 har anvisats med su-beteckning.  

 
sr Stadsbildsmässigt, arkitektoniskt och kulturhistoriskt värdefull byggnad. Byggnaden 

får inte rivas. Vid reparations- och ändringsarbeten skall dess värde bevaras. Om 
byggnaden förstörs så att den är omöjlig att reparera, skall vid uppförandet av en 
ersättande byggnad speciell uppmärksamhet fästas vid att byggnaden harmonierar 
med stadsbilden och är kvalitetsmässigt av arkitektoniskt värde. 
 

su Byggnad som stöder stadsbilden som en helhet eller som i övrigt är beaktansvärd. 
Byggnaden får inte rivas utan byggnadsnämndens tillstånd och motiverad orsak. Vid 
ny-, till- och reparationsbyggande skall för områdets helhet karaktäristiska stildrag 
tillämpas vad massor, takformer och fasader beträffar.  
 

Detaljplan 
På området är en 15.10.1965 fastställd detaljplan gällande. Kvarteret 412 och tomterna 413, 
414, 903 och 904 i kvarteret 418 har anvisats som kvartersområde för egnahemsbyggnader 
och andra byggnader för högst två familjer (AO).Tomterna 1, 417 och 419 i kvarteret 418 har 
anvisats som kvartersområde för affärsbyggnader (AL). Den yttersta delen av Tullbron har 
anvisats som småbåtshamn (LV). 
 
Riksomfattande mål för områdesanvändningen 
Då man gör upp en ändring av detaljplanen bör man iaktta riksomfattande mål för 
områdesanvändningen (RMO), samt eventuella övriga utredningar som yppar sig eller bör 
utarbetas eller preciseras (24 § MBL). Av de riksomfattande målen för områdes-användningen 
kan direkt följande mål och värden anvisas:  
1. Förenhetligande av samhällsstrukturen. 
2. Befrämjande av bevarandet av den riksomfattande och landskapsmässigt betydande 

byggda kulturmiljön. 
3. Utvecklande av nätet för gång- och cykeltrafikleder och främjande av deras kontinuitet. 
4. Främjande av det enhetliga grönområdesnätets kontinuitet. 
5. Tryggande av tillräckliga och enhetliga rekreationsområden. 

 
Gjorda utredningar, skyddsprogram och skyddsbeslut 
Området har inga skyddsprogram eller skyddsbeslut. Utredningar gällande området är: 

 Loviisan kaupungin tulvastrategia, Ramboll 2010 

 Byggnadsinventeringskort, Sisko Jokinen 2006 

 En kartering av växtligheten inom Lovisa stads område samt en översikt av fågelfaunan, 
Maud Östman, 1994. 

 Loviisan lepakkoselvitys, 2005. 

 Loviisan pohjavesialueiden suojelusuunnitelma, 2006. 

 Vegetationsinventering av Tullbrons norra strand, Anna-Riitta Pohjola 2007 

 Linnake Fredrik Adolfista Komendantin puutarhaan–Loviisan viheralueet 1700-luvulta 
nykypäivään, Anna-Riitta. Pohjola, 2001 

 1920-1930-luvun huvilaympäristön säilyttäminen, asemakaavan muutos Loviisan Tullisillan 
ja Plagenin alueelle, Lahden ammattikorkeakoulu, Ympäristöteknologian koulutusohjelma, 
Miljöösuunnittelu, Opinnäytetyö, Sisko Jokinen 2007 
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DDEELLTTAAGGAANNDDEE  OOCCHH  BBEEDDÖÖMMNNIINNGG  

4 INTRESSENTER 
Intressenter är områdets markägare och alla de vars boende, arbete eller övriga förhållanden 
kan påverkas avsevärt av planeringen samt de myndigheter och sammanslutningar vilkas 
verksamhet behandlas under planeringen. 
De vars boende, arbete eller övriga förhållanden påverkas av planen 

- närbelägna invånare till planeringsområdet och markägarna  
- ägarna till marken som gränsar till området och nära grannar 
- sammanslutningar, vilkas verksamhet behandlas under planeringen 

Myndigheter o. dyl. som hörs under planläggningen: 
- Nylands Närings-, trafik- och miljöcentral  
- Östra Nylands förbund 
- Museiverket (undervattensarkeologi) 
- Landskapsmuseet (den byggda kulturmiljön) 
- Östra Nylands räddningsverk 
- Borgå stad, Hälsoskyddet 
- Kymmenedalens El Ab  
- Lovisa Telefon Ab 
- Byggnads- och miljönämnden 
- Kulturnämnden 
- Tekniska väsendet i Lovisa stad. 

 
5 INFORMATION OCH DELTAGANDE 

 
Inledning av planläggningen och anskaffning av material 
Planen har aktualiserats som en mera omfattande områdeshelhet i TN 29.11.2006 § 90 och 
STST 18.12.2006 § 311. Planen, som bestod av en mera omfattande områdeshelhet, var till 
påseende på sommaren 2007 som planutkast och på hösten 2008 som planförslag. 
Stadsplaneringsarbetsgruppen har godkänt det på nytt uppgjorda programmet för deltagande 
och bedömning. Programmet för deltagande och bedömning kompletteras allt efter som 
planeringen fortskrider. Aktualiseringen av detaljplaneändringen och framläggandet av PDB 
kungörs så som kommunala annonser kungörs.  
 
Aktualiseringen och PDB tillkännages Nylands Närings-, trafik- och miljöcentral, Östra Nylands 
förbund och Borgå museum. 

  
Intressenterna har möjlighet att ta ställning till planens mål och innehållet i 
programmet för deltagande och bedömning. 
 

Målsatt tidsschema:  hösten 2009 
 

Grundutredningsskede, mål och alternativ  
I grundutredningsskedet har utgångsmaterial för planen samlats. Eventuella utredningar som 
behövs uppgörs och planändringens mål preciseras. Med målen och utredningarna som grund 
uppgörs tre alternativ till planutkast samt en jämförelsetabell av dem. 

 
I grundutredningsskedet anordnas samråd mellan myndigheter i begynnelseskedet (66 § MBL 
och 26 § MBF), såvida Nylands Närings-, trafik- och miljöcentral anser att behov finns.  

 
Intressenterna har möjlighet att ta ställning till planens mål och alternativ.  
 

Målsatt tidsschema:  hösten 2009 
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Planens utkastsskede 
Ett planutkast framläggs till påseende under 14 dagars tid, varvid intressenterna har möjlighet 
att framföra sina åsikter om utkastet. Framläggandet av planutkastet kungörs på stadens 
officiella anslagstavla och i lokaltidningarna. Om planutkastet inbegärs 
kommentarer/preliminära utlåtanden av myndigheterna. Utgående från erhållna kommentarer 
anordnas underhandling med olika myndigheter.  

 
Åsikter och bedömningar om utkasten kan inlämnas inom utsatt tid till planläggnings- och 
arkitektbyrån i tekniska centralen eller per e-post till adressen kaavoitus@loviisa.fi.  

 
Intressenterna kan inom utsatt tid skriftligen eller muntligen uttala sin åsikt om 
utkastet. 

 
Målsatt tidsschema:  hösten/2009 

 
Planens förslagsskede 
Med hjälp av erhållen respons och bedömning av konsekvenserna utvecklas utkastet till ett 
planförslag. Tekniska nämnden framlägger planförslaget till påseende under 30 dagars tid på 
anslagstavlorna i rådhuset och i tekniska centralen. Informationen om framläggandet sker i 
enlighet med markanvändnings- och bygglagen. Utlåtanden om planförslaget inhämtas hos 
myndigheter och stadens förvaltningsenheter (65 § MBL, 27 och 28 § MBF). 
 
Ett eventuellt samråd mellan myndigheter hålls efter det att planförslaget varit framlagt och 
utlåtanden erhållits (66.2 MBL, 18 § MBF). Eventuella anmärkningar skall sändas till tekniska 
centralens arkitektbyrå före tiden för framläggandet av planförslaget går ut. De som lämnat en 
anmärkning och som vid inlämnandet av anmärkningen har uppgett sin adress får ett motiverat 
ställningstagande till den framförda åsikten (65 § 2 MBL). 

  
Intressenter kan inom utsatt tid inlämna skriftlig anmärkning mot planförslaget.  

 
Målsatt tidsschema:  hösten/2010 
 

Godkännande av planen 
Stadsstyrelsen behandlar planförslaget, som preciserats med hjälp av utlåtanden och 
bedömning av konsekvenser samt eventuella anmärkningar. Stadsfullmäktige fattar beslut om 
att godkänna planen. Detaljplanen träder i kraft då beslutet om godkännandet har vunnit laga 
kraft och kungjorts (52 § MBL). Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, sökanden om 
planändring och de som skriftligen bett om det får meddelande om att planen blivit godkänd (67 
§ MBL). På stadens officiella anslagstavla och i lokaltidningarna kungörs att planen vunnit laga 
kraft (93 § MBF). 

Målsatt tidsschema:  vintern/2010 
 

6 BEDÖMNING AV KONSEKVENSER 
 
Vid uppgörande av planen bearbetas såväl plankartan som planbeskrivningen parallellt. Planen 
bör, från planläggningen sett, basera sig på tillräckliga utredningar och expertutlåtanden, så att 
man utgående från dessa kan bedöma de konsekvenser som genomförandet av planen har. 
Planläggningens centralaste inverkningar bedöms jämfört med nuläget.  
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7 KONTAKTUPPGIFTER 
 

Lovisa stad, Tekniska centralen 
PB 11 
07901 LOVISA 
 
Anneli Naukkarinen   0440 555 403 
stf. stadsarkitekt 

 
Barbro Kullström   0440 555 344 
planeringsassistent 
 
kaavoitus@loviisa.fi  

 




