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ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 30 PERNAJA 
(SÄHKÖKUJAN ALUE, KOSKENKYLÄ) 
 
KAAVASELOSTUS 
 

   
 
1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 
1.1 Tunnistetiedot 

 
Alue: KOSKENKYLÄ, PERNAJA 
Kaupunki:  LOVIISA 
Kaupunginosa:  30 
Kortteli: KORTTELIT 97 JA 101 
Kaava: ASEMAKAAVAN MUUTOS  
Kaavatunnus: 31-8 
 
Asemakaavan vireilletulo: 
Kaavamuutos on tullut vireille vuoden 2013 kaavoituskatsauksella. Tekninen lautakunta 
26.2.2013, § 27 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut yleisesti nähtävillä teknisen keskuksen ja 
raatihuoneen ilmoitustauluilla sekä kaupungin verkkosivuilla _._.–_._.2014. 
 
Asemakaavan hyväksyminen 
Tekninen lautakunta __.__.2014, § __ 
Kaupunginhallitus __.__.2014, § ___ 
 
Asemakaavan selostus koskee 5.11.2014 päivättyä asemakaavakarttaa. 
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1.2 Kaava-alueen sijainti 
Suunnittelualue sijaitsee Koskenkylässä Sähkökujan alueella noin 19 km kaupungin 
keskustasta länteen. Alue rajautuu Porvoontiehen ja Suurpellontiehen. 
 

1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 
Kaavan tavoitteena on tutkia alueen soveltuvuus työpaikka-alueeksi. 
 
Aloitteen kaavamuutoksen laatimiselle on tehnyt kaupunki. 
 

2 TIIVISTELMÄ 
 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 
Teknisen lautakunnan kaavoituspäätös 26.2.2013, § 27 (kaava on tullut vireille vuoden 
2013 kaavoituskatsauksella) 
Kuulutus osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta __.__.2014 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä __.__.–__.__.2014 
Kaavaehdotuksen nähtävillä asettaminen teknisessä lautakunnassa __.__.2014, § __ 
Kuulutus kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta __.__.2014 
Kaavaehdotus nähtävillä MRL 65 §:n mukaisesti __.__.–__.__.2014 
Teknisen lautakunnan hyväksymispäätös __.__.2015, § __ 
Kaupunginhallituksen hyväksymispäätös __.__.2015, § __ 
Kaavan lainvoimaisuudesta kuuluttaminen __.__.2015 
 

2.2 Asemakaava 
Asemakaavan muutoksella on osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueet sekä 
teollisuusrakennusten korttelialueet, joilla ympäristö aiheuttaa toiminnan laadulle erityi-
siä vaatimuksia. 
 

2.3 Asemakaavan toteuttaminen 
Asemakaavan toteuttamisen seurannasta vastaa Loviisan kaupunki. Asemakaava on 
toteutettavissa, kun se on saanut lainvoiman. 
 

3 LÄHTÖKOHDAT  
 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 
 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus 
Suunnittelualue on kooltaan noin 6,9 ha. Alue sijaitsee Sähkökujan alueella.  Alueen 
eteläosasta johtavat polut Haltikkaantielle ja Rukoushuoneentielle. Alue on osittain ra-
kentamatonta tonttimaata. 
 
Suunnittelualueen eteläosa kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaseen Pernajanlahden 
ympäristön ja Koskenkylänjokilaakson maisema-alueeseen. Alueen maasto on vaihte-
levaa. Suunnittelu alue rajautuu etelässä ja lännessä metsärinteisiin. Alueen pohjois-
osa on suurelta osin rakentumatonta niittyä. Alueen koillisosassa maastosta erottuu 
lehtipuuvaltainen mäki. 
 



Dnro. _/_ Loviisan kaupunki - Kaavoitus ja arkkitehtuuri 5.11.2014 

3 

 
 
Alueella sijaitsevia palveluita ovat puukalusteliike (Oy Polywood Finland Ab), makeita 
valmistava yritys (Oy Walton’s Ab) ja veneiden telakointi- ja talvisäilytysyritys (Claes 
Johansson). Aivan suunnittelualueen itäpuolella sijaitsee päivittäistavarakauppa, ravin-
tola, pankki, terveystalo ja ryhmäperhepäiväkoti. Ruotsinkielinen alakoulu ja päiväkoti 
sijaitsevat noin 1 km päässä, ja suomenkielinen alakoulu sijaitsee noin 3,5 km päässä. 
 

3.1.2 Maanomistus 
Alueen maanomistajia ovat Loviisan kaupunki, Proste Oy, Oy Walton’s Ab sekä Claes 
Johansson. 
 

3.2 Suunnittelutilanne 
 

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 
 
Maakuntakaava 
Alueella on voimassa 15.2.2010 vahvistettu Itä-Uudenmaan maakuntakaava. Suunnit-
telualue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi. Liite 1. 
 
Yleiskaava 
Alueella on voimassa 15.6.2009 vahvistettu Koskenkylä–Vanhakylä osayleiskaava. 
Suunnittelualue on osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi sekä työpaik-
ka-alueeksi. Alueen eteläosa on osoitettu kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen 
kannalta tärkeäksi, valtakunnallisesti merkittäväksi alueeksi. Alueen etelä- ja länsi-
osaan on osoitettu kevyen liikenteen reitti. Liite 2. 
 
Asemakaava 
Alueella on voimassa 31.10.2005 hyväksytty asemakaava. Alue on osoitettu yleisten 
rakennusten korttelialueeksi (Y), liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (K), 
asuin- ja liikerakennusten korttelialueeksi (AL) sekä ympäristöä häiritsemättömien teol-
lisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (TY). Suunnittelualueen koillisosan met-
säinen mäki on osoitettu alueen osaksi, jolla puusto ja maaston muodot tulee säilyttää 
ja ylläpitää mahdollisimman hyvin (s-2). Liite 3. 
 
Rakennusjärjestys 
Loviisan kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 9.4.2014. 
 
Pohjakartta 
Kaavan pohjakartan on hyväksynyt kaupungingeodeetti. 
 
Olemassa olevat selvitykset, suojeluohjelmat, suojelupäätökset 
(ks. kappale 7.2 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja 
lähdemateriaalista)   
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Alueelta ei ole laadittu erityisselvityksiä. Asemakaavamuutosta laadittaessa tulee ottaa 
huomioon valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (MRL 24 §), joista on kohteelle suo-
raan osoitettavissa seuraavat tavoitteet ja arvot: 

 yhdyskuntarakenteen eheyttäminen 

 elinkeinoelämän toimintaedellytysten edistäminen 

 kävelyn ja pyöräilyn edellytyksien parantaminen 

 
 

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 
 

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 
Aluetta halutaan kehittää työpaikka-alueena. 
 

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 
Aloitteen asemakaavan muuttamiseen on tehnyt Loviisan kaupunki. Suunnittelun käyn-
nistämistä koskevat päätökset ks. 1.1 Vireilletulo, 2.1 Kaavaprosessin vaiheet ja OAS. 
 

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 
 

4.3.1 Osalliset 
Osallistuminen toteutetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Liite 4 
 

4.3.2 Vireilletulo 
Ks. kappaleet 1.1 ja 2.1. 
 

4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 
 
Suunnitteluvaiheen kuuleminen ja valmisteluvaiheen vuorovaikutus 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä __.__.–__.__.2014.  
 
Kaavaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville 
Asemakaavan muutosehdotus asetettiin Maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n ja MRA 27 
§:n mukaisesti julkisesti nähtäville 30 vuorokaudeksi __.__.2014–__.__.2014. 
 
Kaavaehdotusvaiheessa saadut lausunnot (ks. liite 5) 
 

4.4 Asemakaavan tavoitteet 
 
Kaavan tavoitteena on tutkia alueen soveltuvuus työpaikka-alueeksi. 
 
Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet 
Suunnittelun tavoitteena on Loviisan kaupungin yhdyskuntarakenteen ja maankäytön 
ohjaaminen sekä toimintojen yhteensovittaminen. Oikeusvaikutteinen osayleiskaava tu-
lee huomioida asemakaavan laadinnassa.  
 
Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet 
Uudis- ja korjausrakentamista suunniteltaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, 
että rakentaminen sopii kaupunkikuvallisesti ympäristöön. 
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4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset 
Asemakaavasta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti suoraan 
kaavaehdotus.  
 

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 
 

5.1 Kaavan rakenne 
Korttelin 101 itäosa on osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (K). Kort-
teli 97 ja korttelin 101 länsiosa on osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten kortteli-
alueeksi, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia (TY). Koillis-
osan metsäinen mäki on osoitettu suojeltavaksi alueen osaksi, jolla puusto ja maaston 
muodot tulee säilyttää ja ylläpitää mahdollisimman hyvin. Sähkökujalta Haltikkaantielle 
on osoitettu jalankululle ja pyöräilylle varattu tie. 
 

5.1.1 Mitoitus 
Suunnittelualueen pinta-ala on noin 6,9 ha. K-korttelialuetta muodostuu 15139 m2 ja 
rakennusoikeutta siihen muodostuu 6056 k-m2. TY-korttelialuetta muodostuu 45907 m2 
ja rakennusoikeutta siihen muodostuu 16342 k-m2. 
 

5.1.2 Palvelut 
Kaava mahdollistaa uusien kaupallisten palvelujen syntymisen alueelle. 
 

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 
Suunnittelualueelle rakennettaessa ympäristön laadullisiin ominaisuuksiin, kuten turval-
lisuuteen, terveellisyyteen, viihtyisyyteen sekä kaupunkikuvallisiin ja maisemallisiin 
ominaisuuksiin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Rakentaminen tulee suunnitella siten 
että se edesauttaa viihtyisän ja ehyen ympäristön muodostumista. Kaavaan on liitetty 
erillisiä määräyksiä, joilla pyritään tukemaan näitä tavoitteita. 
 

5.3 Aluevaraukset 
Suunnittelualue on osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (K) sekä teol-
lisuusrakennusten korttelialueeksi, joilla ympäristö aiheuttaa toiminnan laadulle erityisiä 
vaatimuksia (TY). 
 

5.4 Kaavan vaikutukset 
Kaavalla on yhdyskuntarakennetta eheyttävä vaikutus, koska se edesauttaa alueen tii-
vistä rakentumista. Kevyen liikenteen väylä Sähkökujan ja Haltikkaantien välillä paran-
taa kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä. 
 

5.5 Ympäristön häiriötekijät 
Alueella ei ole erityisiä melun lähteitä. Alueella on normaalia taajamaliikennettä. Por-
voontien keskimääräinen vuorokausiliikenne on 1200 ajoneuvoa vuorokaudessa, no-
peusrajoitus on 60 km/h. Alueella ei ole erityisiä maisemahäiriöitä. 

 
6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

 
6.1 Toteuttaminen ja ajoitus 

Asemakaavan saatua lainvoimansa se mahdollistaa välittömästi alueen toteuttamisen. 
 

6.2 Toteutuksen seuranta 
Kaava-alueen toteutuksen seurannasta vastaa Loviisan kaupunki. 
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7 ASEMAKAAVAN LIITTEET 
 

7.1 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 
1. Ote maakuntakaavasta 
2. Ote osayleiskaavasta 
3. Ote voimassa olevasta asemakaavasta 
4. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
5. Kooste saapuneista lausunnoista sekä niihin laaditut vastineet.  
 

7.2 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemate-
riaalista 
- Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet valtioneuvoston periaatepäätöksessä, 

Ympäristöministeriö, 1995. 




