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RUOTSINPYHTÄÄN RUUKIN TEHTAAN ALUE 
 
ASEMAKAAVAN MUUTOS 
 
KAUPUNGINOSA 40, RUOTSINPYHTÄÄ, KORTTELI 4 JA SIIHEN LIITTYVIÄ 
KATUALUEITA JA YLEISIÄ ALUEITA 
 
Asemakaavan muutos koskee kiinteistöjä 434-481-1-388 ja 434-481-1-
432. 

 

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 
 
Tässä suunnitelmassa esitetään kaavoitushankkeen sijainti ja tavoitteet sekä kerrotaan mi-
ten alueen osalliset voivat vaikuttaa kaavoitukseen ja kuinka kaavan vaikutuksia arvioidaan 
työn aikana. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään suunnittelun edetessä tarpeen mukaan, 
ja se on nähtävillä Loviisan kaupungin virallisella ilmoitustaululla asiakaspalvelupisteessä Lo-
vinfossa kuulutuksessa ilmoitettuina ajankohtina. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi 
tutustua Loviisan kaupungin teknisessä keskuksessa tai kaupungin verkkosivuilla koko ase-
makaavan valmistelun ajan. www.loviisa.fi/fi/palvelut/kaavoitusjamaankaytt/kaavoi-
tus/asemakaavoitus. 

 
Laadittu 25.10.2018 
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SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 

1. Suunnittelualue ja hankkeen tausta 

Loviisan kaupunki on päättänyt vuoden 2017 kaavoituskatsauksella (tekninen lautakunta 
23.3.2017) käynnistää asemakaavan muutoksen Strömforsin ruukin tehdasalueella.  
 
Suunnittelualue sijaitsee Ruotsinpyhtäällä n. 19 kilometriä Loviisan keskustasta. Alue on 
yksityisessä omistuksessa. Alueen koostuu osasta kiinteistöistä 434-481-1-388 MIILU ja 
osasta kiinteistöstä 434-481-1-432 PETJÄRVI. 
 
Suunnittelualue on rajattu osallistumis- ja arviointisuunnitelman seuraavalla sivulla ole-
valle kartalle sinisellä värillä. Alueen koko on n. 21,5 ha. Samanaikaisesti on tekeillä kaa-
varunkotyö Strömforsin ruukin alueelle. Tämän aluerajaus on merkitty seuraavan sivun 4 
karttaan punaisella viivalla. Kaavarungon on tarkoitus tulla asemakaavaselostuksen liit-
teeksi.   
 
 

 
 
Suunnittelualue on merkitty punaisella pisteellä. © Maanmittauslaitos 2017. 
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Suunnittelualue merkitty sinisellä värillä. © Loviisan kaupunki 2017. 
 

2. Suunnittelun tavoite 

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on alueen käyttötarkoitusten ja rakentamisen laa-
juuden tarkistaminen. Asemakaavan muutosprosessissa tutkitaan teollisen rakennemuu-
toksen hyödyntämistä alueella, uuden paikallisen elinkeinoelämän tukemista sekä paikan 
houkuttelevuuden säilyttämistä ja kehittämistä. Olemassa oleviin rakennuksiin saattaa 
olla tarkoituksenmukaista tehdä käyttötarkoituksen muutoksia ja lisärakentamisen mah-
dollisuudet saattavat liittyä mm. majoitukseen, asumiseen ja erilaisten elinkeinomuoto-
jen kuten ulkoilu- ja hyvinvointiturismiin.  
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3. Alueen kuvaus ja sunnittelutilanne 

3.1 Yleistä, rakennettu ympäristö 

Suunnittelualueella on Schneider Electric Oy:n käytössä ollut tehdasrakennus, joka ei 
enää ole teollisuuskäytössä. Lisäksi alueella on muita pienempiä rakennuksia, joissa toimii 
mm. Strömfors Outdoor Factory.  

 
 

 

Ilmavalokuva. Suunnittelualue merkitty vihreällä viivalla. © Maanmittauslaitos 2018. 

3.2 Luonnonympäristö 

Suunnittelualueen ohi virtaava Kymijoki on määritelty Natura 2000 -ohjelman kautta eri-
tyisten suojelutoimien (SAC) alueeksi Euroopassa: 
 
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Suojelualueet/Natura_2000_alueet/Kymijoki(5414) 
 
Suunnittelualueen luonto-olosuhteet ovat vaihtelevat. Alueella on lehtoa, kangasmetsää, 
suota, rantakasvillisuutta ja niittyä.  Maaperä on pääosin hiekkamoreenia. Lisäksi vesistön  
tuntumassa alueella on liejua sekä täytemaata teollisuuskiinteistön alla. 
 
Alueesta on vuonna 2017 teetetty luontoselvitys (Jere Salminen) ja sieniselvitys ja vuonna 
2018 perhosselvitys.  

  

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Suojelualueet/Natura_2000_alueet/Kymijoki(5414)
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Suunnittelualue merkitty vihreällä ääriviivalla. Pohjakarttojen © Maanmittauslaitos 2017. 

 

3.3 Arkeologinen perintö ja kulttuurimaisema 

 

Suunnittelualue merkitty vihreällä ääriviivalla. Pohjakarttojen © Maanmittauslaitos 2017. 

 

Suunnittelualueen länsiosaan ulottuu Strömforsin ruukin valtakunnallisesti merkittävän 
rakennetun kulttuuriympäristön (RKY) alue. 

3.4 Kunnallistekniikka 

Alueelle ulottuu Loviisan vesiliikelaitoksen Ruotsinpyhtään taajaman vesi- ja viemäriver-
kosto. Suunnittelualueella on myös oma muuntamo ja sähkönsyöttöön kaksi erillistä 20 
kV:n avojohtolinjaa, joiden varoetäisyys rakentamiselle on johdosta 3,22 m (parvekkeelle 
5,22 m). 
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Suunnittelualue merkitty vihreällä ääriviivalla. Pohjakarttojen © Maanmittauslaitos 2017. 

 
 

3.4 Suunnittelutilanne 
 
Maakuntakaava 
 

Ruotsinpyhtään alueella ovat voimassa Uudenmaan neljäs vaihemaakuntakaava sekä toi-
nen vaihemaakuntakaava ja Itä-Uudenmaan maakuntakaava siltä osin kuin niiden merkin-
töjä ei ole kumottu. Vaihemaakuntakaavassa kaava-alueelle kohdistuu merkinnät: valta-
kunnallisesti arvokas maisema-alue (Valtioneuvoston päätös 1995) ja Valtakunnallisesti 
merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY 2009). Lisäksi alue rajautuu Kymenjoen 
merkinnälle alueena, joka kuuluu tai on ehdotettu kuuluvaksi Natura 2000 – verkostoon.  

 

 

Ote Uudenmaan voimassa olevien maakuntakaavojen yhdistelmästä 2017 (Uudenmaan liiton karttapalvelu 
2017). Suunnittelualue on merkitty punaisella pisteellä. 

 



OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA           Arkitekturum Oy 

RUOTSINPYHTÄÄN RUUKIN TEHTAAN ALUE 25.10.2018 

 

   

Arkitekturum Oy, Freesenkatu 3 A 6, 00100 Helsinki, puh. (09) 611660 8/14 

Valmistelussa on Uusimaa-kaava 2050, joka tulee olemaan uudenlainen kokonaismaakun-
takaava. Kaikki maankäytön keskeiset teemat yhteen kokoava kaava valmistellaan vuo-
sina 2016−2019.  Uusimaa-kaavassa hahmotellaan maakunnan kehityksen suuria linjoja 
pitkälle tulevaisuuteen. Tärkeimpänä tavoitteena on ohjata kasvua kestävästi, sillä Uusi-
maa kasvaa vauhdilla myös tulevaisuudessa. Uusimaa-kaava koostuu kolmen seudun vai-
hekaavoista, joilla vastataan seutujen erilaisiin tarpeisiin. Kaavat laaditaan Helsingin seu-
dulle, Itä-Uudellemaalle ja Länsi-Uudellemaalle. 
 
Uusimaa 2050 –maakuntakaavan luonnos oli nähtävillä 8.10.–9.11.2018. Luonnoksessa 
kaavanmuutosalue sijoittuu Valtakunnallisesti ja/tai maakunnallisesti merkittävän kult-
tuuriympäristön ominaisuusmerkinnän alueelle. 
 

 

Ote: Uusimaa-kaava 2050:n luonnoksesta (ollut nähtävillä 8.10.–9.11.2018). Suunnittelualue on merkitty pie-
nellä punaisella pisteellä. 

Seutujen vaihekaavoja ohjaavana taustavisiona toimii Uudenmaan rakennesuunnitelma. 
Suunnitelma kattaa koko Uudenmaan ja siinä esitetään kokonaiskuva maakunnan aluera-
kenteesta vuonna 2050. 
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Ote: Uudenmaan rakennesuunnitelma (Uudenmaan liitto 2018) 

Yleiskaava 

Suunnittelualuetta koskien ei ole olemassa yleiskaavaa. Asemakaavoitettu alue on jätetty 
vuonna 1998 vahvistetun Kymijoen länsihaarojen osayleiskaavan ulkopuolelle. 

 Asemakaava 

Suurin osa suunnittelualueesta on tällä hetkellä yhdistettyjen teollisuus- ja varastoraken-
nusten korttelialuetta (TTV1). Suunnittelualueen läpi on linjattu v. 1990 vahvistetussa 
asemakaavassa uusi tielinjaus (Ahlströmintie), joka ylittää Kymijoen. Tietä ei ole toteu-
tettu. Kyseisen tielinjauksen länsipuolelle jäävät lähivirkistysalue (VL), pysäköintialue (LP-
1), yhdysteknistä huoltoa palveleva alue (ET) sekä ohjeellinen jalankulku- ja pyöräilyreitti. 
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Ote asemakaavasta. Suunnittelualue merkitty vihreällä ääriviivalla.  

3.5 Aluetta koskevat selvitykset 

Aluetta koskevia selvityksiä ovat: 
 
- Ruotsinpyhtään Ruukin eteläisen asemakaava-alueen luontotyyppi- ja kasvillisuussel-

vitys. Jere Salminen 2017. 
- Ruotsinpyhtään Ruukin eteläisen asemakaava-alueen sieniselvitys. Jere Salminen 

2017. 
- Ruotsinpyhtään Ruukin eteläisen asemakaava-alueen perhosselvitys. Jere Salminen 

2018 (tekeillä). 
- Ruotsinpyhtään ruukinkylän maisemasuunnitelma. Riikka Nousiainen, diplomityö TKK 

2008. 
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- Pikkulepakon seuranta Ahvenkoskella ja sen lähiympäristössä 2012 – liittyen mootto-
ritien E18 Koskenkylä-Kotka rakentamiseen. Karlsson, Hagner-Wahlsten, Bathouse 
2012 

OSALLISTUMINEN JA ARVIOINTI 

4. Osalliset 

Osallisia ovat alueen maanomistajat ja kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin 
oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden 
toimialaa suunnittelussa käsitellään. 

 
Ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavamuutos vaikuttaa: 
 

 Suunnittelualueen lähiasukkaat ja maanomistajat 

 Alueeseen rajoittuvan maan omistajat ja lähinaapurit 

 Yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään  
 
Viranomais- ym. tahot joita kuullaan kaavoituksen kuluessa: 
 

 ELY-keskus  

 Uudenmaan liitto 

 Porvoon museo 

 Itä-Uudenmaan pelastuslaitos 

 Strömforsin Yrityspuisto Oy 

 A. Ahlström Kiinteistöt Oy 

 Kymenlaakson sähköverkko Oy 

 Porvoon kaupunki, ympäristöterveydenhuolto 

 Loviisan vesiliikelaitos 

 Loviisan kaupunki: 
o Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu 
o Yhdyskuntatekniikka 

 
Osallisilla on mahdollisuus arvioida kaavan ratkaisuja, tavoitteita ja vaikutuksia ja lausua 
kaavamuutoksesta mielipiteensä. 

5. Tiedottaminen ja osallistuminen 

Kaavaprosessin etenemisestä tiedotetaan seuraavasti: 

 kaupungin verkkosivuilla (www.loviisa.fi) 

 kaupungin virallisella ilmoitustaululla Lovinfossa 

 Loviisan sanomat-, Itäväylä-, Östnyland- ja Nya Östis –sanomalehdissä 
  

http://www.loviisa.fi/
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5.1 Kaavoituksen käynnistäminen 

Kaavoitushanke on tullut vireille Loviisan kaupungin kaavoituskatsauksessa 2017 (Tekni-
nen lautakunta 23.3.2017). 

5.2 OAS 

Perusselvitysvaiheessa on koottu kaavan lähtötietoaineisto sekä laaditaan mahdolliset 
tarpeelliset selvitykset ja täsmennetään kaavanmuutoksen tavoitteet. Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmaa täydennetään kaavasuunnittelun edetessä. OAS:n nähtävillä olosta 
tiedotetaan kuuluttamalla, kunnassa asettamien ohjesääntöjen mukaisesti.  
 
OAS asetetaan nähtäville 22.11.–21.12.2018 (kuulutus 22.11.2018). 

5.3 Kaavaluonnosvaihe 

Kaavaluonnos asetetaan nähtäville kaupungin viralliselle ilmoitustaululle Lovinfoon ja 
kaupungin verkkosivuille 30 päivän ajaksi, jolloin osallisilla on mahdollisuus esittää mieli-
piteensä luonnoksesta. Mielipiteet luonnoksesta voi jättää määräajassa joko Lovinfoon 
tai sähköpostitse osoitteeseen kaavoitus@loviisa.fi. 
 
Kaavaluonnoksesta pyydetään kommentit/alustavat lausunnot viranomaistahoilta. Saatu-
jen kommenttien pohjalta järjestetään tarvittaessa viranomaisneuvottelu.  
 
Tavoiteaikataulu: talvi 2019 

5.4 Kaavaehdotusvaihe 

Tekninen lautakunta asettaa kaavaehdotuksen nähtäville kaupungin viralliselle ilmoitus-
taululle Lovinfoon ja kaupungin verkkosivuille 30 vuorokauden ajaksi. Nähtävilläolosta 
tiedotetaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Kaavaehdotuksesta pyydetään lau-
sunnot viranomaisilta ja kaupungin hallintokunnilta (maankäyttö- ja rakennuslain 65. §, 
maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27. § ja 28. §). 
 
Mahdollinen ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu pidetään nähtävilläoloajan ja saatu-
jen lausuntojen jälkeen (maankäyttö- ja rakennuslain 66. § 2. mom., maankäyttö- ja 
rakennusasetus 18. §). Osallisilla on mahdollisuus esittää muistutus kaavaehdotuksesta. 
Mahdolliset muistutukset on toimitettava joko asiakaspalvelupiste Lovinfoon tai sähkö-
postitse osoitteeseen kaavoitus@loviisa.fi ennen nähtävilläoloajan päättymistä. Muistu-
tuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa, toimitetaan perusteltu kannanotto 
muistutuksen johdosta (maankäyttö- ja rakennuslain 65. § 2. mom.). 
 
Tavoiteaikataulu: syksy 2019 

5.4 Kaavan hyväksyminen 

Tekninen lautakunta käsittelee lausuntojen ja vaikutusten arvioinnin sekä mahdollisten 
muistutusten avulla täsmentyneen kaavaehdotuksen ja päättää kaavan hyväksymisestä. 
Asemakaava tulee voimaan, kun hyväksymistä koskeva päätös on lainvoimainen ja se on 

mailto:kaavoitus@loviisa.fi
mailto:kaavoitus@loviisa.fi
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kuulutettu (maankäyttö- ja rakennuslain 52. §). Kaavan hyväksymisestä ilmoitetaan Uu-
denmaan ELY-keskukselle, kaavamuutoksen hakijalle ja niille, jotka ovat sitä kirjallisesti 
pyytäneet (maankäyttö- ja rakennuslain 67. §). Kaavan lainvoimaisuudesta kuulutetaan 
kaupungin virallisella ilmoitustaululla Lovinfossa ja paikallislehdissä (maankäyttö- ja ra-
kennusasetuksen 93 §). 
 
Tavoiteaikataulu: syksy 2019. 

6. Vaikutusten arviointi 

Kaavaa laadittaessa työstetään rinnakkain sekä kaavakarttaa että kaavaselostusta. Kaa-
van tulee perustua kaavoituksen kannalta riittäviin selvityksiin ja asiantuntijoiden lausun-
toihin, joiden perusteella voidaan arvioida kaavan toteuttamisen vaikutuksia. Kaavoituk-
sen keskeisimmät vaikutukset arvioidaan nykytilanteeseen verrattuna. Asemakaavan vai-
kutukset tutkitaan suunnittelutyön yhteydessä, jolloin myös vaikutusten alueellinen laa-
juus tarkentuu. Kaavaratkaisun vaikutukset arvioidaan seuraavin osin:  
 

 ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön 

 maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon 

 kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin 

 alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikentee-
seen 

 sosiaalisiin ja taloudellisiin olosuhteisiin 

 maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön 
 

Kun asemakaava laaditaan alueelle, jolla ei ole voimassa oikeusvaikutteista yleiskaavaa, 
asemakaavan yhteydessä arvioidaan myös kaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttö-
tavoitteisiin ja maakuntakaavaan (MRA 25 §). 
 
Kun asemakaava laaditaan alueelle, jolla ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa, on maan-
käyttö- ja rakennuslain 54 §:n mukaan asemakaavaa laadittaessa soveltuvin osin otettava 
huomioon myös mitä yleiskaavan sisältövaatimuksista säädetään (MRL 39 §). Asemakaa-
van suhde yleiskaavan sisältövaatimuksiin on myös kuvattava kaavaselostuksessa. 
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7. Yhteystiedot 

Kirjalliset mielipiteet ja muistutukset voit jättää Loviisan kaupungin asiakaspalvelupiste 
Lovinfoon kaavan ollessa nähtävillä. Lovinfo palvelee myös puhelimitse. Lovinfon kautta 
voit myös varata tapaamisajan kaupunginarkkitehdin kanssa. 
 
Loviisan kaupunki, Lovinfo puh. 019 555 555 
Mariankatu 12 A 
07900 LOVIISA 
 
Avoinna ma–pe klo 9.00–16.00. 
 
Kirjalliset mielipiteet ja muistutukset voit lähettää myös postitse seuraavaan osoittee-
seen:  
 
Loviisan kaupunki, tekninen keskus 
PL 77 
07901 Loviisa 
 
tai sähköpostitse kaavoitus@loviisa.fi 
 
Kaavan valmistelusta saa tietoa seuraavilta henkilöiltä: 
 
Maaria Mäntysaari 044 055 5403 
kaupunginarkkitehti 
 
Timo Leikas 0440 555 344 
kaavasuunnittelija 
 
Fredrik Lindberg, arkkitehti SAFA 
Kaavoittaja, konsultti 
Arkkitehtisuunnittelu Arkitekturum Oy 
Freesenkatu 3 A 6, 00100 Helsinki 
puh. 050-5890937 
fl@arkitekturum.fi 

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

