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1 Perus- ja tunnistetiedot
1.1 Tunnistetiedot
Alue:
Kaupunki:
Kaupunginosa:
Kortteli:
Kaava:
Kaavatunnus:
Dnro:

Hamberginkodin tontti
Loviisa
2 Itätulli
osa korttelista 210
asemakaavan muutos
2-24
351/10.02.03/2020

Asemakaavan selostus koskee 27.8.2020 päivättyä asemakaavakarttaa.

1.2 Kaava-alueen sijainti
Suunnittelualue sijaitsee Loviisan keskustassa ja rajautuu Itäiseen Tullikatuun ja Päävartionkatuun. Alueella
sijaitsee tyhjilleen jäänyt entinen Hamberginkoti, jonka asukkaat siirtyivät uuteen palvelukotiin vuonna
2017.

1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus
Kaavan nimi on Asemakaavan muutos, kaupunginosa 2, Itätulli, korttelin 210 osa, koska kaavamuutos
koskee vain Hamberginkodin tonttia. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on tutkia kaupungin omistuksessa
olevan kiinteistön käyttötarkoitusta ja rakennussuojelua.
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1.6 Luettelo kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdeaineistoista
̶
̶
̶
̶

Hambergin koti, Rakennushistoriallinen selvitys, Perttu Huhtiniemi, 2020
Loviisan maalinnoituksen inventointi vuonna 2004, Museovirasto
Loviisan lepakkokartoitus, Batcon Group/Siivonen, 2005
Inventering av arkivmaterial över II stadsdelen samt kvarteren 1001–1006, F. Andersson, 1997

2 Tiivistelmä
2.1 Kaavaprosessin vaiheet
Kaava on tullut vireille vuoden 2018 kaavoituskatsauksella, joka hyväksyttiin teknisen lautakunnan
kokouksessa 22.2.2018, § 26
Kaavaehdotuksen nähtäville asettamisen käsittely elinkeino- ja infrastruktuurilautakunnassa 23.4.2020 § 58
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 15.5.–29.5.2020
Kaavaehdotus nähtävillä 29.5.–15.6.2020
Kaavan hyväksyminen 27.8.2020 § 97.

2.2 Asemakaava
Asemakaavan muutoksella suunnittelualue on osoitettu asuin-, liike- ja toimistorakennusten
korttelialueeksi, jolle saa sijoittaa majoitus-, hotelli- ja näyttelytiloja (AL-6). Hamberginkoti on osoitettu
suojelluksi rakennukseksi (sr-14). Rakennusoikeus on osoitettu kerrosalaneliömetreinä erikseen suojellulle
rakennukselle ja korttelin uudelle rakennusalalle.

2.3 Asemakaavan toteuttaminen
Asemakaavan toteuttaminen on mahdollista, kun asemakaavan muutos on saanut lainvoiman.
2

Kaupunkisuunnitteluosasto – Kaavaselostus

3 Lähtökohdat
3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista
Suunnittelualue on kooltaan noin 0,16 hehtaaria. Alue rajautuu etelässä Itäiseen Tullikatuun, pohjoisessa
Päävartiokatuun, idässä puistoalueeseen ja lännessä asutukseen. Suunnittelualueella sijaitsee tyhjillään
oleva funktionalismityylinen Hamberginkoti (entinen palvelutalo), joka on rakennettu 1938. Kaava-alue
rajautuu valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön. Suunnittelualue sijaitsee
kokonaisuudessaan Loviisan maalinnoituksen (1000003233) alueella, joka on muinaismuistolain (295/1963)
rauhoittama kiinteä muinaisjäännös.

Museovirasto – Rakennettu kulttuuriympäristö -kohteet, RKY ja kiinteät muinaisjäännökset

3.1.1 Rakennushistoria
1930-luvun alussa funktionalismi rantautui Suomeen. Tähän ajankohtaan sijoittuu Hamberginkodin
rakentaminen. Garnisonin varuskunta-alue sijaitsi ensin laajemmalla alueella. Sitä pienennettiin kuitenkin
siten, että lännessä alue rajautui Puistokatuun ja idässä Ungernin ja Rosenin linnoituksiin. Hamberginkoti
sijoittuu tälle entiselle Puistokadun ja Loviisanjoen väliselle varuskunta-alueelle. Rakennusta vastapäätä on
kaksi vanhaa kivirakenteista kasarmia 1750-luvulta, eli alkuperäisen linnoitussuunnitelman ajalta.
Rakennus syntyi paikallisen ja merkittävän Hambergin suvun lahjoitusvaroin. Vuonna 1929 opettajatar
Emilia Hamberg testamenttasi varoja pohjavaroiksi vanhainkodin perustamista varten. Myöhemmän kolme
hänen tytärtään, Alexandra, Emilia ja Kristine (Margunoff os. Hamberg) testamenttasi lisävaroja.
Testamentin mukaan säätiö määräsi, että ”iäkkäät, sivistyneet, ruotsia puhuvat varattomat
loviisalaisnaiset” pääsivät asumaan vanhainkotiin, joka näillä varoilla rakennettiin. Kaupunki arvioi, että
perustetun säätiön varat riittävät sekä rakennuksen rakentamiseen että sen ylläpitoon. Rakennus toimikin
säätiön varoin vanhainkotina aina vuoteen 1981, jolloin se siirtyi kaupungin omistukseen.
Rakennuksen arkkitehti on Eva Kuhlefelt-Ekelund. Funktionalismin oppien mukaisesti rakennus on sijoitettu
tontille erillisenä ja päästää siten valon ja vihreyden ympärilleen. L-muotoinen massa aukeaa kohti aurinkoa
ja luo suojaisan piha-alueen. Vaalea, sileä julkisivu ilman koristeaiheita on myös tunnusomaista
tyylisuunnalle. Rakennus on kaksikerroksinen, kellari on osin maanpinnan päällä. Toiseen siipeen on
keskitetty muun muassa keittiö, seurusteluhuone, henkilökunnan tiloja ja muita aputiloja. Toiseen siipeen
on sijoitettu asiakashuoneet, joita oli alun perin 15.
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Julkisivuissa on nähtävissä rakennuksen toimintojen ja tilojen heijastuminen aukotukseen. Klassisimin
tasarytmisyyden ja symmetrian sijaan rakennuksen käyttö sanelee sen ulkonäköä. Sisäkulmaan sijoittuva
sisäänkäynti on kutsuva lasiovineen ja syvennyksineen. Puoli kerrosta ylemmäs sijoittuva huoneistosiipi
antaa tasoeron johdosta yksityisyyden myös ensimmäisen kerroksen asunnoille. Kapea runko mahdollistaa
sen, että käytävälle lankeaa luonnonvaloa, ja toisaalta kaikki asunnot on saatu suunnattua aukeamaan kohti
valoisaa ilmansuuntaa.
Rakennukseen on tehty jonkin verran sisäisiä muutoksia, muun muassa esteettömyyteen, poistumisteihin ja
toimintoihin liittyen. Muutostöiden ajankohta ei kaikilta osin ole selvillä. Todennäköistä on, että suurin osa
näistä on tehty vuoden 1981 jälkeen, jolloin rakennus siirtyi kaupungille.
Hamberginkoti on esimerkki tavasta, jossa yksityiset henkilöt ovat toiminnallaan halunneet hyödyttää
yhteiskuntaa järjestämällä vähävaraisemmille parempia oloja. Merkillepantavaa on rakennuksen synnyssä
ja toiminnassa sekin, että lahjoittajina olivat naiset, suunnittelija oli nainen ja että rakennuksen toivottiin
auttavan nimenomaan iäkkäämpien naisten oloja.

Tyylillisesti rakennus on ilmiselvästi hakenut vaikutteensa 1930-luvulla Suomeen levinneistä uusista
tuulista. Rohkea uuden tyylin omaksuminen on synnyttänyt rakennuksen, joka on omassa ympäristössään
tyylipuhtain aikakautensa edustaja. Massoittelu, julkisivujen aukotus ja toimintojen sijoittuminen ovat
kaikki funktionalismin ideoista lähteviä. Rakennus pyrkii sijoituksellaan, parvekkeillaan ja kattoterasseillaan
tarjoamaan asukkailleen valoa ja vihreyttä tasapuolisesti. Erityisiä esteettisiä arvoja on sisäpihan puolen
massoittelussa ja aukotuksissa. Ulkoasun merkittävin muutos on kattoterassista luopuminen lyhyemmän
siiven osalla. Sisäiset muutokset ovat olleet osin huomattavia etenkin keittiön ja ruokailutilan muutostöissä.
Erityisiä tilallisia arvoa ei kuitenkaan näissä kohdin ole ollut, vaan toiminnallisuuden parantaminen voidaan
katsoa perustelluksi. (Hamberginkoti, Rakennushistoriallinen selvitys, Huhtiniemi 2020)
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3.2 Suunnittelutilanne
Maakuntakaava
Alueella on voimassa Uudenmaan 2. aihemaakuntakaava, joka vahvistettiin ympäristöministeriössä
30.10.2014 ja jossa alue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi. Alueella on voimassa Uudenmaan 4.
maakuntakaava. Maakuntahallitus päätti 21.8.2017, että kaava tulee voimaan ennen kuin se saa
lainvoiman. Alue on osoitettu maakunnallisesti merkittäväksi kulttuuriympäristöksi.

Yleiskaava

Alueella on voimassa keskustan ja Alakaupungin osayleiskaava, joka hyväksyttiin 13.6.2001. Alue on
osoitettu pääasiassa palvelujen ja hallinnon alueeksi (P). Rakennus on osoitettu kaupunkikuvallisesti,
arkkitehtonisesti tai kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi rakennukseksi. Rakennusta ei saa purkaa. Korjaus5
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ja muutostöissä tämä arvo tulee säilyttää. Jos rakennus tuhoutuu korjauskelvottomaksi, sen tilalle tulevan
rakennuksen kaupunkikuvalliseen sopivuuteen ja arkkitehtoniseen laatuun tulee kiinnittää erityistä
huomiota (sr).

Asemakaava
Alueella on voimassa 11.11.1965 vahvistettu asemakaava. Alue on osoitettu sosiaalitointa ja
terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YS). Rakennusoikeus on osoitettu
tehokkuusluvulla e=0,7.

Rakennusjärjestys
Loviisan kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 9.4.2014.

Pohjakartta
Asemakaavan pohjana oleva kartta täyttää 11.4.2014 annetun maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen
(323/2014) mukaiset vaatimukset.

Olemassa olevat selvitykset, suojeluohjelmat, suojelupäätökset
Katso luku 1.6 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista.
Asemakaavamuutosta laadittaessa tulee ottaa huomioon valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
(maankäyttö- ja rakennuslain 24. §), joista on kohteelle suoraan osoitettavissa seuraavat tavoitteet ja arvot:
̶

yhdyskuntarakenteen eheyttäminen.
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4 Asemakaavan suunnittelun vaiheet
4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve
Alueen käyttötarkoitusta on tarpeen muuttaa, koska alueella sijaitseva Hamberginkoti ei enää ole
palvelutalokäytössä.

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Asemakaavan muutos on käynnistetty vuoden 2018 kaavoituskatsauksella.

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö
4.3.1 Osalliset
Osallistuminen toteutetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti, ks. liite 1.

4.3.2 Vireilletulo
Asemakaavan muutos on tullut vireille vuoden 2018 kaavoituskatsauksella, joka hyväksyttiin teknisen
lautakunnan kokouksessa 22.2.2018, § 26.

4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin nähtäville 15.5.–.29.5.2020.
Kaavaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville
Asemakaavan muutosehdotus asetettiin maankäyttö- ja rakennuslain 65. §:n ja maankäyttö- ja
rakennusasetuksen 27. §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 14 vuorokaudeksi 29.5.–15.6.2020.
Kaavaehdotusvaiheen vuorovaikutus sekä saadut lausunnot ja muistutukset
Kaavaehdotuksen nähtävilläoloaikana pyydettiin viranomaistahoilta lausunnot sekä osallisilla oli
mahdollisuus antaa muistutuksia. Lausuntoja saatiin yhteensä 5 kpl, muistutuksia ei saapunut.
Lausunnon antoivat Porvoon museo, Loviisan vesiliikelaitos, Itä-Uudenmaan pelastuslaitos, Uudenmaan
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ja Porvoon kaupungin ympäristöterveysjaosto. Muilla
lausunnonantajilla ei ollut huomautettavaa kaavaehdotukseen paitsi Porvoon museolla. Porvoon museo
kiinnitti huomiota rakennuksen suojelumääräykseen sekä siihen että kaavassa ei oltu huomioitu kiinteää
muinaisjäännöstä. Kaavaan liittyvää osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä kaavaselostusta ja
kaavakarttaa täydennetään museoviranomaisen esityksen mukaisesti.
Muutetaan merkintä sr-14 seuraavasti:
Suojeltu rakennus, jota ei saa purkaa. Kulttuurihistoriallisesti, arkkitehtonisesti ja kaupunkikuvallisesti
merkittävä rakennus, jonka rakentamisajalle tyypilliset piirteet tulee korjaus- ja muutostöissä säilyttää.
Muutos- ja korjaustöistä tulee pyytää museoviranomaisen lausunto.
Lisätään kaavan yleismääräyksiin seuraava määräys:
Alueella on osa muinaismuistolain (295/1963) rauhoittamaa kiinteää muinaisjäännöstä Loviisan
maalinnoitus (mjrek 1000003233). Ennen nykyistä maankäyttöä muuttavaa maahan kajoavaa toimintaa on
suunnitelmista pyydettävä hyvissä ajoin museoviranomaisen lausunto.

4.4 Asemakaavan tavoitteet
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on tutkia kaupungin omistuksessa olevan kiinteistön käyttötarkoitusta
ja rakennussuojelua.
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5 Asemakaavan kuvaus
5.1 Kaavan rakenne
Asemakaavan muutoksella on muutettu sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten
korttelialue (YS) asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi, jolle saa sijoittaa majoitus-, hotelli- ja
näyttelytiloja (AL-6). Käyttötarkoitus on osoitettu mahdollisimman laajaksi, huomioiden alueen luonne.
Entinen Hamberginkoti-rakennus on osoitettu suojeltavaksi rakennukseksi. Rakennuksen merkintä on sr-14:
Suojeltu rakennus, jota ei saa purkaa. Kulttuurihistoriallisesti, arkkitehtonisesti ja kaupunkikuvallisesti
merkittävä rakennus, jonka rakentamisajalle tyypilliset piirteet tulee korjaus- ja muutostöissä säilyttää.
Muutos- ja korjaustöistä tulee pyytää museoviranomaisen lausunto. Suojellulle rakennukselle on osoitettu
rakennusoikeutta 1 200 k-m2. Kerrosluvuksi on osoitettu kII, jolloin kellarikerroksen voi myös ottaa
käyttöön. Korttelin lounaisosaan on osoitettu rakennusala talousrakennukselle, jonka kerrosluku on I.
Rakennusoikeutta on talousrakennukselle osoitettu 160 k-m2. Rakennusoikeutta muodostuu yhteensä
1 360 k-m2 ja sitä on korotettu 190 k-m2:llä aikaisemman kaavan mukaisesta rakennusoikeudesta, joka on
1 170 k-m2. Pysäköinti on osoitettu kaavassa Päävartiokujan puoleiselle osalle korttelia. Yleismääräysten
mukaan pysäköintiin tulee varata 10 autopaikkaa. Yleismääräyksissä on huomioitu alueen muinaisjäännös
seuraavasti: Alueella on osa muinaismuistolain (295/1963) rauhoittamaa kiinteää muinaisjäännöstä
Loviisan maalinnoitus (mjrek 1000003233). Ennen nykyistä maankäyttöä muuttavaa maahan kajoavaa
toimintaa on suunnitelmista pyydettävä hyvissä ajoin museoviranomaisen lausunto.

5.1.1 Mitoitus
AL-6-korttelialue on 1 672 m2, ja sille on osoitettu rakennusoikeutta 1 360 k-m2.

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen
Kaavalla on annettu rakennustapaa ja kaupunkikuvaa koskevia yleismääräyksiä: Alueella tulee pyrkiä
korkeatasoiseen, selkeään ja ympäristöään täydentävään ja eheyttävään rakennustapaan. Uudis- ja
korjausrakentamista suunniteltaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että rakentaminen sopii
ympäristöönsä kaupunkikuvallisesti. Teknisten laitteiden, aitojen, kiinteiden mainoslaitteiden ja valaisimien
sekä muiden vastaavien kaupunkikuvaan vaikuttavien rakenteiden suunnittelussa tulee niin ikään pyrkiä
korkeatasoiseen, yhtenäiseen ja ympäristöön luontevasti istuvaan toteutukseen. Kaikessa rakentamisessa
on käytettävä sellaisia rakennus-, väri- ja katemateriaaleja, jotka soveltuvat olemassa olevaan
kaupunkikuvaan. Määräyksillä pyritään ympäristöä täydentävää rakentamiseen, joka soveltuu olemassa
olevaan kaupunkikuvaan.
Kaavassa on annettu määräyksiä myös koskien hulevesiä ja radonia. Hulevedet on huomioitu seuraavasti:
Tonteilla muodostuvat hule- ja kattovedet on käsiteltävä tonttialueen sisällä vesiä imeyttävin ja virtaamaa
hidastavin rakentein. Niiltä osin kun hulevesiä ei ole mahdollista johtaa maastoon, niitä saa johtaa yleiseen
hulevesijärjestelmään. Ennen rakennusluvan myöntämistä tontille on laadittava suunnitelma hulevesien
hallinnasta. Kyseiseen suunnitelmaan on sisällytettävä hulevesien hallinnan mitoituslaskelma. Kaavassa on
annettu määräys, että radonturvallinen rakentaminen on otettava huomioon alueelle rakennettaessa.
sr-merkintäiselle rakennukselle on yleismääräysten mukaisesti sallittua rakentaa itäjulkisivulle toisen
portaikon, jota voi käyttää pelastustienä. Yleismääräyksessä sallitaan myös, että itäjulkisivulla olevat
parvekkeet saa tarvittaessa kattaa ja lasittaa. Rakennuksen länsijulkisivulla olevien parvekkeiden
lasittaminen ja ulkoasun muuttaminen on kielletty.

5.3 Kaavan vaikutukset
Kaavalla on yhdyskuntarakennetta eheyttävä vaikutus. Se mahdollistaa korttelin osan tulevan käytön, kun
korttelin osan käyttötarkoitus muuttuu. Rakennussuojelun näkökulmasta sr-merkinnällä osoitettu rakennus
säilyy parhaiten, kun rakennus on käytössä. Kaavamuutos turvaa myös mahdolliset alueella sijaitsevat
muinaisjäännökset, koska alueella tapahtuvista toimenpiteistä tulee pyytää museoviranomaisen lausunto.
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5.4 Ympäristön häiriötekijät
Korttelialue muuttuu sosiaali- ja terveydenhuoltoa palvelevasta korttelialueesta asuin-, liike ja
toimistokäyttöön, joten liikenne muuttuu enemmän asukas- ja asiakaspainotteiseksi.

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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