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FABRIKSOMRÅDET I STRÖMFORS BRUK 
 
ÄNDRING AV DETALJPLAN 
 
STADSDELEN 40, STRÖMFORS, KVARTERET 4 SAMT TILL DET HÖRANDE 
GATUOMRÅDEN OCH ALLMÄNNA OMRÅDEN 
 
Ändringen av detaljplanen berör fastigheterna 434-481-1-388 och 434-
481-1-432. 

 

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 
 
I det här programmet läggs planeringsprojektets läge och mål fram. Det redogörs också för 
hur intressenterna inom området kan påverka planeringen och hur planens konsekvenser be-
döms under arbetets gång. 
 
Programmet för deltagande och bedömning kompletteras efter behov medan planeringen 
fortskrider och det finns framlagt på anslagstavlorna i rådhuset och i tekniska centralen un-
der de tidpunkter som nämns i kungörelsen. Det är möjligt att bekanta sig med programmet 
för deltagande och bedömning i tekniska centralen i Lovisa stad eller på stadens webbsidor 
under hela beredningstiden. http://www.loviisa.fi/sv/service/planlaggningochmarka/plan-
laggning/detaljplanering 
 

Uppgjord  25.10.2018  
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UTGÅNGSPUNKTER FÖR PLANERINGEN 

1. Planeringsområdet och projektets bakgrund 

Lovisa stad har beslutat i planläggningsöversikten för 2017 (tekniska nämnden 23.3.2017) 
att påbörja ändrandet av detaljplanen på fabriksområdet i Strömfors bruk.  
 
Planeringsområdet är beläget i Stömfors ca 19 kilometer från Lovisa centrum. Området är 
i privat ägo. Området består av del av fastigheten 434-481-1-388 MIILU och del av fastig-
heten 434-481-1-432 PETJÄRVI.  
 
Planeringsområde är angränsat enligt kartan på följande sida i planen för deltagande och 
bedömning med blå färg. Områdets storlek är ca 21,5 ha. Samtidigt pågår ett utarbetande 
av en planstomme för Strömfors bruksområde. Denna områdesangränsning är i kartan på 
följande sida markerat med röd linje. Avsikten är att planstommen bifogas till detaljpla-
nens beskrivning.   
 
 

 
 
Planeringsområdet är markerat med röd prick. © Lantmäteriverket 2017. 
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Planeringsområdet är markerat med blå färg. © Lovisa stad 2017. 
 

2. Planeringens målsättning 

Målsättningen med ändringen av detaljplanen är att granska områdets användningsända-
mål och omfattning av byggande. I samband med detaljplanens ändringsprocess under-
söks utnyttjandet den strukturella förändringen av industrin på området, ett stödjande av 
nytt lokalt näringsidkande samt ett upprätthållande och utvecklande av den lokala drag-
ningskraften. I nuvarande byggnader kan det vara aktuellt att göra ändringar i använd-
ningsändamålet och utfyllnadsbyggande kan hänföra sig bl.a. till inkvartering, boende och 
olika näringsverksamheter, så som utomhus- och hälsoturism.  
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3. Beskrivning av området och planeringssituation 

3.1 Allmänt, den byggda miljön 

På planeringsområdet finns Schneider Electric Ab:s fabriksbyggnad, som inte längre är i 
industribruk. Därtill finns på området andra mindre byggnader, i vilka bl.a. Strömfprs Out-
door Factory fungerar.    
 

 

Flygfoto. Planeringsområdet markerat med grön linje. © Lantmäteriverket 2018. 

3.2 Naturmiljön 

Kymmene älv, som strömmar förbi planeringsområdet, är genom Natura 2000 program-
met definierat som ett särskilt bevarandeområde (SAC) i Europa. 
 
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Suojelualueet/Natura_2000_alueet/Kymijoki(5414) 
 
Planeringsområdets naturförhållanden är varierande. På området finns lund, moskog, 
våtmark, strandvegetation och ängsområden. Markgrunden består i huvudsak av sand-
morän. Därtill finns i närheten av vattendraget gyttja och utfyllnadsmark under industri-
fastigheten.  
 
År 2017 har på området gjorts en naturinventering (Jere Salminen) och en inventering av 
svamp. År 2018 har på området gjorts en inventering av fjärilar.  

  

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Suojelualueet/Natura_2000_alueet/Kymijoki(5414)
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Planeringsområdet är markerat grön linje.  Grundkartans © Lantmäteriverket 2017. 
 

3.3 Arkeologinen perintö ja kulttuurimaisema 

 

Planeringsområdet är markerat grön linje.  Grundkartans © Lantmäteriverket 2017. 
 
Till planeringsområdets västra del sträcker sig Strömfors bruks betydelsefulla kulturmiljöom-
råde av riksintresse (RKY). 

3.4 Kommunalteknik 

Till området sträcker sig Lovisas vattenaffärsverks vatten- och avlopps nätverk för Ström-
fors tätort. På planeringsområdet finns även en egen transformator och två enskilda luft-
linjer på 20 kV, vars säkerhetsavstånd från linjen är för byggande 3,22 m (från balkong 
5,22m).
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Planeringsområdet är markerat grön linje.  Grundkartans © Lantmäteriverket 2017. 

 
 

3.4 Planeringssituation 
 
Landskapsplan 
 

På Strömfors område är i kraft Nylands fjärde etapplandskapsplan samt andra etappland-
skapsplan och Östra-Nylands landskapsplan i den utsträckning deras bestämmelser inte 
är upphävda. I etapplandskapsplanen omfattas planområdet av beteckningarna: Nation-
ellt värdefullt landskapsområde (statsrådets beslut 1995) och Byggd kulturmiljö av riksin-
tresse (RKY 2009). Därtill angränsar området till Kymmene älvs markering som område 
som hör till eller föreslagits höra till nätverket Natura 2000.  
 

 

Utdrag ur kombination av Nylnads ikraft varande landskapsplaner 2017 (Nylands förbunds karttjänst).   
2017). Planeringsområdet angivet med röd prick.  
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Under beredning är Nylandsplanen 2050, som kommer att vara en ny slags helhetsland-
skapsplan. Planen, som sammanfogar markanvändningens alla centrala teman, bereds 
under åren 2016-2019. Nylandsplanen drar upp riktlinjerna för landskapets utveckling 
långt in i framtiden. Det viktigaste målet är att styra tillväxten på ett hållbart sätt, då Ny-
land kommer att växa i snabb takt också i framtiden. Nylandsplanen består av etapplaner 
för tre regioner, och i dem svarar man på de olika regionernas specifika behov. Planer ut-
arbetas för Helsingforsregionen, östra Nyland och västra Nyland. 
  
Utkast till Nylandsplanen 2050 var framlagd 8.10.–9.11.2018. I utkastet omfattas planom-
rådet av egenskapsbeteckningen kulturmiljö av riksintresse och/eller av intresse på land-
skapsnivå. 
 

 

Utdrag: Utkast till Nylandsplanen 2050 (har varit framlagd 8.10.–9.11.2018). Planområdet markerat med li-
ten röd prick. 

Nylands strukturöversikt är den styrande bakgrundsvisionen för de regionala etappla-
nerna. Översikten för Nyland omfattar hela landskapet och den ger en bild av Nylands 
regionstruktur år 2050. 
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Utdrag: Nylands strukturöversikt (Nylands förbund 2018) 

Generalplan 

Gällande för planeringsområdet finn inte en generalplan. Det detaljplanerade området 
har år 1998 lämnats utanför delgeneralplanen för Kymmene älvs västra förgreningar.  
 

 Detaljplan 

Största delen av planeringsområdet är för tillfället kvartersområde för kombinerade indu-
stri- och lagerbyggnader (TTV1). Genom området är i den 1990 fastställda detaljplanen 
markerad en ny vägdragning (Ahlströmsvägen) som går över Kymmene älv. Vägen har 
inte förverkligats. Väster om ifråga varande vägdragning blir ett närrekreationsområde 
(VL), bilparkeringsområde (LP-1), område för samhällsteknisk service (ET) samt en riktgi-
vande rutt för gång- och cykeltrafik. 
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Utdrag ur detaljplan. Planeringsområdet markerat med grön linje. 

3.5 Utredningar som berör området 

Utredningar som berör området är:  
 
- Naturtyps- och växtlighetsinventering av det södra detaljplaneområdet i Strömfors 

bruk. Jere Salminen 2017 (på finska). 
- Svampinventering av det södra detaljplaneområdet i Strömfors bruk. Jere Salminen 

2017 (på finska). 
- En inventering av fjärilar av det södra detaljplaneområdet i Strömfors bruk. Jere Sal-

minen 2018 (under arbete, på finska). 
- Plan för landskapet i Strömfors bruksby. Riikka Nousiainen, diplomarbete TKK 2008 

(på finska). 
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- Pikkulepakon seuranta Ahvenkoskella ja sen lähiympäristössä 2012 – liittyen mootto-
ritien E18 Koskenkylä-Kotka rakentamiseen. Karlsson, Hagner-Wahlsten, Bathouse 
2012 (på finska). 

DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 

4. Intressenter 

Intressenter är områdets markägare och alla de vars boende, arbete eller övriga förhål-
landen kan påverkas avsevärt av planeringen samt de myndigheter och sammanslut-
ningar 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: 
 

 NTM-centralen  

 Nylands förbund 

 Borgå museum 

 Räddningsverket i Östra Nyland 

 Strömforsin Yrityspuisto Oy 

 A. Ahlström Fastigheter Ab 

 Kymmenedalens El Ab 

 Borgå stad, miljöhälsovård 

 Affärsverket Lovisa Vatten 

 Lovisa stad: 
o Byggnadstillsynen och miljöskyddet 
o Samhällsteknik 

 
Intressenterna har möjlighet att ta ställning till planens lösningar, målsättningar och in-
verkan och uttala sin åsikt om planändringen.  

5. Informering och deltagande 

Om planprocessens fortskridande informeras på följande sätt:  

 stadens hemsidor (www.loviisa.fi) 

 stadens officiella anslagstavla i Lovinfo 

 i dagstidningarna Loviisan sanomat, Itäväylä, Östnyland och Nya Östis.  
  

http://www.loviisa.fi/
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5.1 Påbörjandet av planläggningen 

Planläggningen har anhängiggjorts i samband med Lovisa stads planläggningsöversikt 
2017 (Tekniska nämnden 23.3.2017). 

5.2 PDB 

Under basutredningsfasen har planens utgångsmaterial samlats, möjliga behövliga utred-
ningar utförs och planändringens målsättningar preciseras. Planen för deltagande och be-
dömning kompletteras under planläggningens gång. Om framläggandet av PDB:n inform-
eras genom kungörelse i enlighet med i kommunen angivna föreskrifter.  
 
PDB:n framläggs till påseende 22.11.–21.12.2018 (kungörelse 22.11.2018). 

5.3 Planutkast 

Planutkastet framläggs till påseende på stadens offentliga anslagstavla i Lovinfo och på 
stadens hemsida för 30 dagar, då intressenterna har möjlighet att framföra sin åsikt om 
utkastet. Åsikterna om utkastet kan lämnas inom utsatt tid antingen i Lovinfo eller per el-
post till adressen  kaavoitus@loviisa.fi. 
 
Om planutkastet begärs kommentarer/preliminära utlåtanden av myndigheter. På basen 
av inkomna kommentarer anordnas vid behov ett myndighetssamråd.  
 
Riktgivande tidtabell: vinter 2019 

5.4 Planförslag 

Tekniska nämnden framlägger planförslaget under 30 dagars tid på stadens offentliga an-
slagstavlor på Lovinfo och stadens hemsida. Framläggandet av planförslaget kungörs i en-
lighet med markanvändnings- och bygglagen. Utlåtanden om planförslaget begärs av 
myndigheter och stadens förvaltningsenheter (65 § i markanvändnings- och bygglagen, 
27 och 28 § markanvändnings- och byggförordningen). 
 
Ett eventuellt samråd mellan myndigheter hålls efter det att planförslaget varit framlagt 
och utlåtanden inlämnats (66 § 2 mom. i markanvändnings- och bygglagen, 18 § i 
markanvändnings- och byggförordningen). Intressenterna kan lämna in en skriftlig an-
märkning mot planförslaget. Eventuella anmärkningar ska antingen ges in till kundser-
vicepunkten i Lovinfo eller per el-post till adressen kaavoitus@loviisa.fi före utgången av 
tiden för framläggandet. Åt de som gjort en anmärkning och i samband med det medde-
lat sin adress ges ett motiverat ställningstagande till den framförda anmärkningen (65 § 2 
mom. i markanvändnings- och bygglagen). 
 
Riktgivande tidtabell: vår – sommar 2019 

5.4 Godkännandet av planen 

Tekniska nämnden behandlar planförslaget, som preciserats med hjälp av utlåtanden och 

mailto:kaavoitus@loviisa.fi
mailto:kaavoitus@loviisa.fi
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bedömning av konsekvenser samt eventuella anmärkningar och fattar beslut om att god-
känna planen. Detaljplanen träder i kraft då beslutet om att godkänna den har vunnit 
laga kraft och kungjorts (52 § i markanvändnings- och bygglagen). Närings-, trafik- och 
miljöcentralen i Nyland, sökanden av planändringen och de som skriftligen bett om det 
får meddelande om att planen blivit godkänd (67 § i markanvändnings- och bygglagen). 
Om att planen vunnit laga kraft kungörs på stadens officiella anslagstavla och i lokaltid-
ningarna (93 § i markanvändnings- och byggförordningen). 
 
Riktgivande tidtabell: höst 2019. 

6. Bedömning av konsekvenser 

I samband med uppgörandet av planen bearbetas plankartan och planbeskrivningen pa-
rallellt. Planen ska med tanke på planläggningen basera sig på tillräckliga utredningar och 
expertutlåtanden, så att man utgående från dessa kan bedöma de konsekvenser som ge-
nomförandet av planen har. Planläggningens mest centrala konsekvenser bedöms i för-
hållande till nuläget. Detaljplanens konsekvenser undersöks i samband med planeringsar-
betet, då också påverkningsområdets storlek preciseras. Planlösningens konsekvenser ut-
reds till följande delar:  
 

 människors levnadsförhållanden och livsmiljö 

 jord- och berggrunden, vattnet, luften och klimatet 

 natur, flora och fauna, den biologiska mångfalden och naturresurserna  

 områdes- och samhällsstrukturen, energiförsörjningen samt trafiken 

 sociala och ekonomiska förhållanden 

 landskapet, kulturarvet och den bebyggda miljön  
 
Då detaljplan uppgörs på område som inte har en i kraft varande generalplan bedöms i 
samband med detaljplanen planens förhållande även till de riksomfattande målen för 
områdesanvändningen och landskapsplanen (MBF 25§). 
 
Då detaljplan uppgörs på område som inte har en i kraft varande generalplan bör man i 
enlighet med markanvändnings- och bygglagen 54 § vid uppgörandet av detaljplan be-
akta till lämpliga delar vad som är fastställt angående innehållskraven för generalplan 
(MBL 39§). Detaljplanens förhållande till generalplanens innehållskrav bör även beskrivas 
i planbeskrivningen. 
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7. Kontaktuppgifter 

Skriftliga åsikter och anmärkningar kan lämnas till Lovisa stads kundservicepunkt Lovinfo 
under den tid då planen är framlagd. Lovinfo betjänar även per telefon. Genom Lovinfo 
kan du också boka tid för ett möte med stadsarkitekten. 
 
Lovisa stad, Lovinfo tel. 019 555 555 
Mariegatan 12 A 
07900 LOVISA 
 
Öppet må-fre kl. 9.00–16.00. 
 
Skriftliga åsikter och anmärkningar kan även skickas per post till följande adress:   
 
Lovisa stad, tekniska centralen 
PL 11 
07901 Lovisa 
 
Eller per el-post kaavoitus@loviisa.fi 
 
Uppgifter angående beredningen av planens fås av följande personer:  
 
Maaria Mäntysaari 044 055 5403 
Stadsarkitekt 
 
Timo Leikas 0440 555 344 
Planerare 
 
Fredrik Lindberg, arkitekt SAFA 
Planläggare, konsult 
Arkitekturum Ab 
Freesegatan 3 A 6, 00100 Helsingfors 
tel. 050-5890937 
fl@arkitekturum.fi 

mailto:kaavoitus@loviisa.fi
mailto:fl@arkitekturum.fi

