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Muistio 

Aika  22.5.2017 klo 14.00 
 
Paikka  Loviisan kaupungin tekninen keskus 
 
Aihe  Asemakaavan muutos, kaupunginosa 1, Pohjoistulli, korttelin 109 osa 
  
Läsnä  Maaria Mäntysaari, kaupunginarkkitehti 
  Timo Leikas, kaavasuunnittelija 
  Niina Ahlfors, Ramboll Finland Oy (klo. 14.30 alkaen etäyhteydellä) 
  Magnus Rosenqvist, kortteli 109, tontti 10 
  Irene Malmberg, kortteli 109, tontti 10 

Kalevi Ilonen, Asunto Oy Loviisan Corona, kortteli 109, tontti 13 (poistui 
klo. 14.45) 

  Tuija Lindholm, Asunto Oy Loviisan Corona, kortteli 109, tontti 13 
  Juha Klami, Oy Rakennuspartio, kortteli 109, tontti 11 
  Art Michael, Arkkitehtitoimisto Art Michael Oy 
   
 

Asiat 

1. Asemakaavanmuutoksen tämänhetkinen tilanne 
 
Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari esitteli asemakaavanmuutoksen 
tämänhetkisen tilanteen ja suunnitelman siitä, miten asian käsittely on 
tarkoitus tapahtua teknisessä lautakunnassa. 
 

 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli esillä 14.10.–
12.11.2016. 

 Asunto Oy Loviisan Corona antoi muistutuksen, jossa toivottiin 
palaveria ennen kaavaehdotuksen esille panemista. 
Taloyhtiön hallitus katsoo, että tontille 10 sallittaneen enintään 
kaksikerroksisen rakennuksen rakentaminen. 

 Museovirasto on antanut lausunnon, jossa edellytetään 
arkeologista tarkkuusinventointia. 

 Edellytetty tarkkuusinventointi tehtiin ajalla 1.2.–2.2.2017 
(Museoviraston arkeologiset kenttäpalvelut, Katja Vuoristo). 
Tutkimuksissa todettiin, että vaikka paikalla sijaitseva 
maalinnoitteen osa on paikoitellen jo pahasti tuhoutunut aiemman 
maankäytön yhteydessä, sijaitsee rakennettavaksi tulevalla 
alueella edelleen muinaismuistolain rauhoittamia rakenteita ja 
kerrostumia. Osittain tontilla 11 sijaitseva linnoitelaite kuuluu 
Loviisan maalinnoitteen autonomian aikana rakennettuun 
linnoitteen osaan ja on siten poikkeuksellinen. Museoviraston 
arvion mukaan muinaisjäännöksen rakenteet kuitenkin on 
mahdollista poistaa riittävien jatkotutkimusten jälkeen. 
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Rakentamisen yhteydessä tuhoutumaan tulevan vallin parhaiten 
säilyneisiin osiin tulee tehdä riittävästi kaivinkoneavusteisesti 
poikittaisia koekaistoja, jotta sen rakenne voidaan luotettavasti 
hahmottaa. Lisäksi tontin eteläosassa sijaitsevat säilyneet 
kivimuurin osat tulee kaivaa yksikkökaivausmenetelmällä. 
Tutkimusten jälkeen Museovirasto antaa vielä lopullisen 
lausuntonsa tutkimusten riittävyydestä. Tutkimusten 
kustannuksista vastaa muinaismuistolain 15 § mukaan hankkeen 
toteuttaja. 

 Mikäli tässä palaverissa päästään yhteisymmärrykseen tontin 11 
asemakaavaan liittyvistä kysymyksistä, asemakaavan 
muutoksesta laaditaan OAS:n mukaisesti yksi kaavaehdotus, 
jonka nähtäville laittaminen käsitellään teknisessä lautakunnassa. 

 
2. Suunnitelmavaihtoehdot 
 
Käytiin läpi etukäteen kutsutuille toimitetut katujulkisivupiirrokset, 
asemapiirrokset ja varjostustutkielmat kaksi-, kolmi- ja nelikerroksisille 
vaihtoehdoille. 
 
Magnus Rosenqvist ja Irene Malmberg (tontti 10) eivät ole innostuneita 
siitä, että rakennetaan kaksikerroksisia korkeampia rakennuksia. He 
toivovat mahdollisimman matalaa rakentamista ja mahdollisimman 
lähellä tontin 11 eteläistä rajaa. Harjanteen tukemiseen liittyvät 
kysymykset tulee selvittää, eli kaavan yhteydessä olisi kuvattava, miten 
rinteen tasaaminen tontilla 11 vaikuttaa tontin 10 puolella olevaan 
rinteen osaan ja sen puustoon. 
 
Tuija Lindholm (Asunto Oy Loviisan Corona) toi esiin, että 
kaupunkikuvallisesti paras vaihtoehto olisi kaksikerroksinen vaihtoehto. 
Korkeammissa vaihtoehdoissa parvekkeet rakennuksen eteläpuolella 
tulisivat hyvin lähelle naapuritaloa. Kolmi- ja nelikerroksiset rakennukset 
ovat kaupunkikuvallisesti liian korkeita pienelle tontille. Tontti on liian 
pieni näin massiiviselle rakentamiselle. Kaksikerroksinen vaihtoehto 
porrastaisi katutilan rakennusmassan. 
 
Kalevi Ilonen käytti kaupunkikuvallisen puheenvuoron suunnittelijana, ja 
muistutti tilanteen kehittyneen siksi, että edellistä kaavaa laadittaessa 
tontilla 10 sijaitseva omakotitalo on ollut tarkoitus purkaa, mutta nykyisin 
intressit ovat toiset. Ilonen totesi, että kolmikerroksinen vaihtoehto on 
kaupunkikuvallisesti maksimi. Kerrostalorakentaminen kuuluu keskusta-
alueelle. 
 
Juha Klami korosti sitä, että tontti 11 on aikoinaan hankittu 
kerrostalotonttina. Kokonaistaloudellisesti ei voida rakentaa tontille 
matalampaa kuin kolmikerroksinen talo. Kolmekerroksista taloa voidaan 
vielä madaltaa, jos rakennukseen asennetaan huoneistokohtaiset 
ilmanvaihtokoneet ja sijoitetaan pysäköintihalli vielä matalammalle, 
mikäli pohjavesi antaa myöten. Art Michael lupasi selvittää, onko 
Loviisan Vesiliikelaitoksella tietoja pohjaveden korkeuteen liittyen. 
 
Yhteisessä keskustelussa todettiin, että 
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 kaupunkikuvallisesti tontille 11 olisi hyvä tuottaa jotakin 
rakennettua 

 rakennus voisi sijoittua kauemmaksi kadusta kuin mitä se on 
havainnekuvissa– lähemmäksi Asunto Oy Loviisan Coronan linjaa 

 Toisaalta rakennuksen vieminen keskemmälle tonttia 
pienentää jäljelle jäävää piha-aluetta ja vielä enemmän 
varjostaa tontin 10 omakotitaloa. 

 jos kolmikerroksista taloa edelleen madaltaa, myös talon 
sisäänkulkuluiska olisi lyhyempi ja katutilan kannalta mielekkäämpi 

 kaupunkikuvallinen laatu on koko kaupungin etu ja asia 

 parvekkeet kadun puolella voisi olla parempi vaihtoehto kuin etelä- 
ja pohjoissivujen parvekkeet. 

 
3. Käsittely teknisessä lautakunnassa 
 
Kolmikerrosvaihtoehtoa lähdetään muokkaamaan lautakuntakäsittelyä 
varten. Tontin 10 omistajat ilmoittivat, että eivät hyväksy 
kolmikerroksista vaihtoehtoa. Myös Asunto Oy Loviisan Corona 
vastustaa kolmikerroksista rakennusta. 

 
Muistion laati 
Timo Leikas 

 
 

 


