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RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS 

Ranta-asemakaavan selostus, joka koskee 
16.05.2013 päivättyä ranta-asemakaavakarttaa. 

Kaavaselostus on laadittu kuvaamaan kaava-
prosessin alkuosaa (v. 2005-2008) sekä 
03.06.2008 päivättyä Råängenin ranta-
asemakaavaehdotusta. Selostuksessa maini-
taan Pohjan kunta ja Tammisaaren kaupunki. 
Nykyään Pohjan kunta ja Tammisaari kuuluvat 
Raaseporin kaupunkiin yhdessä Karjaan kans-
sa. Kappaleissa 3. – 5. selostustekstiä ei ole 
muokattu uuden kuntajaon mukaiseksi vaan 
esim. kuntien nimet on säilytetty uutta kuntaa 
edeltävässä muodossa. 

Kohdassa 6. (ja 7.) kuvataan Råängenin ranta-
asemakaavan 16.05.2013 hyväksymiskäsittely. 
Raaseporin kaavoituslautakunnan päätöksen 
12.06.2013 mukaisesti Råängenin ranta-
asemakaava asetetaan vielä kertaalleen ehdo-
tuksena nähtäville syksyllä 2013. 

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

1.1 Tunnistetiedot 

Kunta:  Raasepori, Pohjan alue 

Kylä:  Skarpkulla 

Tila:  Lillgård-Vestergård RN:o 1:61. 

 (710-698-1-61) 

Kaavan nimi:  Råängenin ranta-asemakaava 

Hanke: 7671 

Kaavamuoto: Ranta-asemakaava  

Korttelit 1 ja 2 sekä maa- ja metsätalousalueet.   

 

Yhteystiedot: 

Raaseporin kaupunki: 

Raaseporin kaupunkisuunnitteluosasto 

Elina Kurjenkatu 11, 2 kerros 

10300 KARJAA 

yhteyshenkilö: 

Kaavoitusinsinööri Leena Kankaanpää 

puh. 019 289 3842 

leena.kankaanpaa@raasepori.fi 

 

Kaavan laatija: 

Seppo Lamppu tmi, Seppo Lamppu, DI 

Kurtinniitynkuja 11, 02780 Espoo 

gsm. 040- 8674451, seppo.lamppu@kaavoitus.fi 

Kaavan laatiminen on käynnistynyt maanomista-
jan aloitteesta. Käsittelyvaiheet: 

• käynnistys Pohjan maankäyttöjaosto 
8.6.2005 

• aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu 
20.9.2005. 

• kuulutus vireille tulosta 8.1.2006 

• luonnos Pohjan maankäyttöjaosto 
1.6.2006 

• luonnos nähtävillä 26.6.–18.8.2006 

• viranomaisneuvottelu 25.8.2006 

• ehdotus I Pohjan maankäyttöjaosto 
29.11.2007 

• nähtävillä 2.1.–4.2.2008 

• ehdotus II Pohjan maankäyttöjaosto 
12.6.2008 

• nähtävillä 26.6.–15.8.2008. 

 

Kaavan hyväksyminen 

Kaavoituslautakunta __.__.2013 

Kaupunginhallitus __.__.2013 

Kaupunginvaltuusto __.__.2013 

1.2   Kaava-alueen sijainti 

Råängenin ranta-asemakaava-alue sijaitsee 
entisen Pohjan kunnan luoteisosassa noin 10 
km:n päässä Pohjan vanhasta kuntakeskukses-
ta. Alkuperäiseen (v. 2005) kaava-alueeseen on 
kuulunut 2 tilaa, joiden pinta-ala on yhteensä 
noin 32 ha. Kaava-alueeseen sisältyy Sids-
backaträsket nimisen järven rantaa noin 650 
metriä. Kaava-alue on yksityisessä omistukses-
sa. 
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Vuoden 2008 keväällä kaava on rajattu koske-
maan vain ranta-aluetta ja samalla vain tilaa 
Lillgård-Vestergård RN:o 1:61. 

Alueen sijainti on esitetty liitteillä 1A-1D.  

1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 

Suunnittelualueen nimi on: ” Råängenin ranta-
asemakaava ”. 

Råängenin ranta-asemakaavatyö on käynnisty-
nyt maanomistajan aloitteesta. Työn päätarkoi-
tuksena on tutkia omarantaisten loma-asuntojen 
sijoittamista Sidsbackaträsketin rantaan ja lisäk-
si loma- ja matkailukäyttöön tarkoitettujen tontti-
en sijoittamista taustamaastoon. Suunnittelualue 
rajoittuu järveen, joten rakentaminen alueella 
edellyttää ranta-asemakaavan laatimista. Ran-
tavyöhykkeen tarkastelun lisäksi tutkitaan taus-
tamaaston käyttäminen loma-asuntojen raken-
tamiseen. 

Vuoden 2008 keväällä kaava on rajattu koske-
maan vain ranta-aluetta ja samalla vain tilaa 
Lillgård-Vestergård RN:0 1:61. 

1.4 Selostuksen sisällysluettelo 
1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT .................................. 1 

1.1 Tunnistetiedot .................................................. 1 

1.2 Kaava-alueen sijainti ........................................ 1 

1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus ................................... 2 

1.4 Selostuksen sisällysluettelo ............................. 2 

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista ............................... 2 

2 TIIVISTELMÄ .............................................................. 2 

3 LÄHTÖKOHDAT .......................................................... 2 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista .................... 2 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus ..................................... 2 

3.1.2 Luonnonolot, ympäristö, 
muinaismuistokohteet .................................................. 3 

3.1.3 Rakennettu ympäristö ................................. 3 

3.1.4 Maanomistus .............................................. 3 

3.2 Suunnittelutilanne ............................................ 3 

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat, 
päätökset/selvitykset .................................................... 3 

4 RANTA-ASEMAKAAVASUUNNIT-TELUN VAIHEET ... 4 

4.1 Ranta-asemakaavan suunnittelun tarve ja 
käynnistyminen ............................................................... 4 

4.2 Ranta-asemakaavan tavoitteet......................... 4 

5 RANTA-ASEMAKAAVAN KUVAUS ............................. 6 

5.1 Kaavan rakenne ja kuvaus ............................... 6 

5.2 Kaavaehdotus 20.11.2007 ............................... 6 

5.3 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden 
toteutuminen ................................................................... 7 

5.4 Aluevaraukset .................................................. 7 

5.5 Kaavan vaikutukset .......................................... 7 

5.6 Ympäristön häiriötekijät .................................... 8 

5.7 Kaavamerkinnät ja määräykset ........................ 8 

5.8 Kaavaehdotus 03.06.2008 ............................... 8 

6 Ranta-asemakaava 16.05.2013 ................................... 9 

7 RANTA-ASEMAKAAVAN TOTEUTUS ......................... 9 

8 TILASTOTIEDOT ......................................................... 9 

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 

Suunnittelussa on hyödynnetty mm. maastotie-
tokantaa ja siitä tuotettuja teema-aineistoja, 
valtionhallinnon Hertta- järjestelmän tietoja sekä 
yleisesti käytettäviä kunnan ja viranomaistaho-
jen aineistoja. Lisäselvityksiä aluetta koskien on 
tehty seuraavasti:  

Luonto- ja ympäristöselvitykset: Hietaranta 2005 
ja 2006, Ekotoni Ky. 

Lintu- ja liito-oravaselvitykset 2005 ja 2006: Eko-
toni Ky 

 

Liiteluettelo: 

Liitteet 1A-1E: Kaava-alueen sijainti 

Liite 2: Ote hertta/oiva ympäristötietojärjestel-
mästä 

Liite 3: Ote maakuntakaavasta 

Liite 4: Ote yleispiirteisestä yleiskaavasta 

Liite 5: Pienennös, kaavakartta ja määräykset 

Liite 6: Tilastotiedot 

2 TIIVISTELMÄ 

Ranta-asemakaava käsittää vain kolme RA tont-
tia. Erillistä tiivistelmää ei ole laadittu. Kaavapro-
sessi on kuvattu hyvin kohdissa 4.1, 5.8 ja 6. 

3 LÄHTÖKOHDAT 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus 

Råängenin ranta-asemakaava-alue käsittää 
kaksi tilaa, joiden yhteispinta-ala on noin 32 
hehtaaria. Alue rajoittuu pohjois-luoteissivultaan 
Sidsbackaträsket nimiseen järveen ja rantavii-
vaa suunnittelualueeseen kuuluu noin 650 met-
riä. Kaava-alue on yksityisessä omistuksessa ja 
on kokonaan rakentamatonta maa- ja metsäta-
lousaluetta. 

Suunnittelualue sijaitsee Pohjan ja Tenholan 
väliseltä maantieltä etelään noin kolmen kilomet-
rin päässä. Maantietä pitkin on lähes yhtä pitkä 
matka Tenholaan ja Pohjan kuntakeskustaan. 
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Sidsbackaträsket järven eteläranta sekä itäranta 
ovat rakentamatonta aluetta ja pohjois-
koillisosassa järveä on maatilan talouskeskus-
alue. Järven länsiosassa olevalla nimenkärki-
alueella ja lahdenpoukaman ympäristössä ranto-
ja on käytetty melko tehokkaasti rakentamiseen. 
Suunnittelualueen lounaispuolella noin kilomet-
rin päässä sijaitsee lähin ympärivuotisten asun-
tojen keskittymä ja myös suunnittelualueen 
omistajan asuinkiinteistö. Taloryhmät sijaitsevat 
museomäellä jossa on toiminnassa oleva koti-
seutumuseo sekä sen osana vastikään avattu 
mopomuseo. 

3.1.2 Luonnonolot, ympäristö, mui-
naismuistokohteet 

Suunnittelualueen rantavyöhykkeellä on kapea 
tervaleppävyöhyke ja rannassa on niitty- ja vi-
hernurmikäytössä oleva peltoalue. Muu osa 
alueesta on metsäaluetta. Alueen länsi- ja etelä-
osissa on toteutettu laajat metsänuudistustoi-
menpiteet muutama vuosi sitten. Suunnittelualu-
een länsi-, etelä- ja itä- ja koillisosaa kehystävät 
mäenkumpareet, jotka ovat korkeustasolla 22–
40 metriä. Suunnittelualueen rantavyöhyke ja 
Sidsbackaträsket järven pinta on korkeustasolla 
4.0 - 4,5 metriä Suunnittelualueen korkein kohta 
(+40 mvp) sijoittuu alueen keskiosan itäsivulle. 
Lähiympäristöstä vielä selvemmin erottuva san-
kan metsän ympäröimä kukkula sijoittuu suunnit-
telualueen pohjois-/kaakkoiskulmaukseen. 

Alueen luonto- ja ympäristöolosuhteita on tar-
kemmin kuvattu kesällä 2005 laaditussa luonto- 
ja ympäristöselvityksessä. Suunnittelualueen 
luontoarvoiltaan merkittävimmät osat sijoittuvat 
peltoalueen itäpuoliselle metsäalueelle.  

Råängenin suunnittelualuetta ympäröiville alueil-
le sijoittuu maakunnallisesti ja alueellisesti mer-
kittäviä kulttuurihistoriallisia ja muita arvoalueita. 
Mitkään näistä aluerajauksista eivät kuitenkaan 
ulotu Råängenin suunnittelualueelle. Suunnitte-
lussa tulee kuitenkin tiedostaa näiden arvoteki-
jöiden olemassaolo. Erityisarvoja olisi hyvä 
myös hyödyntää alueelle suunniteltavien loma- 
ja matkailupalvelujen ”markkinoinnissa”.  

3.1.3 Rakennettu ympäristö 

Rakennus- kulttuurimaisemainventointi   

Erillistä rakennusinventointia ei kaava-alueella 
ole tehty, koska koko ranta-asemakaavaan kuu-

luva alue ja lähiympäristö on täysin rakentama-
tonta maa- ja metsätalouskäytössä olevaa aluet-
ta.  

Palvelut ja Työpaikat 

Kaava-alueella palveluissa tukeudutaan Pohjan 
kuntakeskuksen sekä myös Tenholan ja Tammi-
saaren palveluihin. 

Työpaikat perustuvat ensisijassa maa- ja metsä-
talouteen. Alueen pohjoispuolella, maantien 
varressa on iso taimitarha joka on alueen merkit-
tävin paikallinen työllistäjä. Lähimmät työpaikka-
keskittymät ovat Pohjan kuntakeskuksessa, 
Tenholassa ja Tammisaaressa.   

Virkistys 

Lähialueilla on hyvät mahdollisuudet monipuoli-
seen luontoon ja ympäristöön perustuvaan ulkoi-
luun ja virkistäytymiseen.   

Kunnallistekniikka ja liikenne 

Alueella ei ole kunnallista tai muuta alueellista 
vesi- tai viemäriverkostoa. Vesihuolto tulee jär-
jestää kiinteistökohtaisesti tai mieluummin yh-
teistyössä useamman kiinteistön kanssa.   

Alueelle on olemassa ajotieyhteys joka liittyy 
yleiseen tieverkostoon. 

Ympäristön häiriötekijät 

Ainoa mainittava häiritsevä ympäristöelementti 
on korkeajännitelinja kaava-alueen eteläosassa.   

3.1.4 Maanomistus 

Suunnittelualueen tilat ovat kokonaisuudessaan 
yksityisen maanomistajan omistuksessa.  

3.2   Suunnittelutilanne 

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat, pää-
tökset/selvitykset 

Maakuntakaava 

Alue kuuluu uuteen lainvoimaiseen Uudenmaan 
maakuntakaavaan. Suunnittelualueelle maakun-
takaavassa ei ole osoitettu aluevarauksia. Alu-
een eteläosassa kulkee voimalinja joka on esi-
tetty myös maakuntakaavassa. Liite 3. 

Yleiskaava ja asemakaavat 

Alueelle ei ole laadittu oikeusvaikutteista 
osayleiskaava. Koko kuntaa koskevassa yleis-
piirteisessä yleiskaavassa alue on osoitettu te-
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hokkaan loma-asumisen kehittämisalueena. Liite 
4. Alueelle ei ole aiemmin laadittu detaljikaavaa. 

Pohjakartta 

Ranta-asemakaavan pohjakarttana käytetään 
maanmittauslaitoksen numeerista kiinteistöraja-
aineistoa ja uusimman maastotietokanta-
aineiston tietoja sekä tarpeen mukaan maastos-
sa tehtäviä tarkentavia mittauksia. Tarpeen mu-
kaan maastotietokanta-aineiston ilmakuvauksis-
ta voidaan tuottaa tarkempi ranta-asemakaavan 
pohjakartta 1:2000. Pohjakartan hyväksymisestä 
päättää Pohjan kunnan tekninen johtaja.  

Alueelle on vuoden 2013 alussa laadittu uusi 
pohjakartta. Ks. kohta 6, Uusi pohjakartta 2013. 

Kaikki suunnittelun kartta-aineistot ovat numee-
risena ja KKJ koordinaatistossa. 

Kaavan laadinta tapahtuu kokonaisuudessaan 
digitaalisena MicroStation Stella ympäristössä. 

 

4 RANTA-ASEMAKAAVASUUNNIT-
TELUN VAIHEET 

4.1   Ranta-asemakaavan suunnittelun 
tarve ja käynnistyminen 

Ranta-asemakaavatyön laatiminen on käynnis-
tynyt osallistumis- ja arvioimissuunnitelman laa-
timisella. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on 
päivätty 20.5.2005. Aloitusvaiheen viran-
omaisneuvottelu on pidetty 20.9.2005. Viran-
omaisneuvottelussa esitettyjen näkemysten ja 
kommenttien pohjalta osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmaa tarkistettiin ja tarkistettu suunni-
telma on päivätty 12.12.2005. Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman aineisto on ollut kaikkien 
asiasta kiinnostuneiden saatavilla Pohjan kun-
nassa koko suunnitteluprosessin ajan. Råänge-
nin suunnittelualueelle laadittiin kaksi vaihtoeh-
toista kaavaluonnosta, jotka olivat laatimisvai-
heen kuulemisen aikana nähtävillä 26.6.–
18.8.2006. Nähtävillä olleen kaava-aineiston 
pohjalta pidettiin viranomaisneuvottelu 
25.8.2006. Palaverissa esitettyjen näkemysten 
ja kommenttien pohjalta on maanomistajan 
kanssa selvitetty kaavan idearatkaisujen edel-
leen kehittämistä. Erityisesti on tutkittu loma- ja 
matkailupalvelujen käyttöön tarkoitettujen tontti-
en lukumäärää ja sijoittumista. Maanomistaja 
käytti vuoden 2006 loppupuolen ja vuoden 2007 

alun kesään asti selvittämiseen, minkä tyyppisel-
le loma- ja matkailupalvelujen rakennuksille ja 
toiminnoille alueelle olisi kysyntää ja mikä olisi 
taloudellisesti perusteltavissa oleva rakentami-
sen määrä. Vaihtoehtoisena ratkaisuna tutkittiin 
rantarakennusoikeuden sijoittamista omarantai-
sina loma-asuntorakennuspaikkoina (kolme 
kappaletta) jolloin taustamaastoon sijoitettaisiin 
varsinaista loma- ja matkailupalvelujen kylää 
vähäisempi rakentamisen määrä. Syksyllä 2007 
maanomistaja päätyi ratkaisuun, jossa rantara-
kennusoikeus sijoitetaan rantaan kolmena loma-
asuntojen rakennuspaikkana ja taustamaastoon 
sijoitetaan kolme yhteisrantaista loma-asuntojen 
rakennus-korttelia. Tämän pohjalta on laadittu 
ranta-asemakaavaehdotus, joka tuli käsittelyyn 
vuodenvaihteessa 2007-2008. 

20.11.2007 päivätty kaavaehdotus oli nähtävillä 
vuoden 2008 alussa. Viranomaislausunnot ja 
kunnan kanta oli pääosin kaavaehdotusta puol-
tava, mutta naapurien taholta lomakyläratkai-
suun kohdistuneen vastustuksen vuoksi kaava-
ratkaisua muutettiin. Vuoden 2008 keväällä kaa-
va on rajattu koskemaan vain ranta-aluetta ja 
samalla vain tilaa Lillgård-Vestergård RN:o 1:61. 
Ranta-rakennusoikeus esitetään omarantaisina 
loma-asuntojen rakennuspaikkoina (3 kpl) ja 
tausta-maasto jää nykyiselleen maa- ja metsäta-
lous-alueeksi. 

4.2   Ranta-asemakaavan tavoitteet 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet siirtyvät 
alempiasteisiin kaavoihin, pääosin maakunta-
kaavoituksen ja yleiskaavoituksen kautta, mutta 
osin myös suoraan. Råängenin ranta-
asemakaava-alue sisältyy Uudenmaan maakun-
takaavaan valkeana alueena, joten maakunta-
kaavassa ei alueelle ole esitetty erityisiä toimin-
toja. Kaava-alueen eteläreunassa kulkee tosin 
korkeajännitelinjan aluevaraus.  

Hertta-tietojärjestelmän mukaan alueelle ei sisäl-
ly valtakunnallisiin suojeluohjelmiin tai muihin 
ohjelmiin sisältyviä alueita. Alueelle ei ole myös-
kään tiedossa muinaismuistokohteita, tai muita 
suojelua edellyttäviä kohteita (liite 2). 

Suunnittelun lähtökohtana on loma-asumisen 
sijoittaminen alueelle, joten yhdyskuntaraken-
teelliset kysymykset eivät myöskään ole keskei-
sessä roolissa alueella. 
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Loma-asumisen suunnitteluun ja sijoitteluun 
liittyvät tavoitteet korostavat ”hyvää” suunnitte-
lua. Rakentaminen sijoitetaan luonto- ja ympä-
ristöselvitykset huomioon ottaen rakentamista 
paremmin sietäville alueille, turvataan loma-
asumisen viihtyisyys, varataan riittävästi vapaa-
alueita ja turvataan myös maanomistajien tasa-
puolinen kohtelu (alueella noudatettu mitoitus-
käytäntö!). 

Yleisinä tavoitteina voidaan nostaa esiin luonto- 
ja ympäristötekijöiden huomioon ottaminen kaa-
vaa laadittaessa. Kaava-alueella tehdään luon-
to- ja ympäristöselvitykset ja liito-
oravaselvitykset, joilla turvataan näiden tekijöi-
den huomioon otto kaavassa.  

Kunnan antamat tavoitteet 

Pohjan kunnalla ei ole alueella tarpeita uimaran-
tojen tai virkistysalueiden sijoittamiseen. Loma- 
ja matkailupalveluiden osalta Pohjan kunta on 
ilmaissut, että kunta näkee hyvänä tällaisten 
toimintojen suunnittelemisen ja kehittämisen 
alueella. Selkein Pohjan kunnan aikoinaan te-
kemä tavoiteasettelu Råängenin alueen osalta 
on koko kuntaan laadittu oikeusvaikutukseton 
yleiskaava. Tässä yleiskaavassa Råängenin 
alue on kokonaisuudessaan osoitettu tehok-
kaan/tiiviin loma-asumisen kehittämiskohteena. 
Vaikka yleiskaava ei ole oikeusvaikutteinen ja se 
on laadittu jo jonkin aikaa sitten, kuvaa se kui-
tenkin kunnan näkemystä alueen kehittämisestä 
siihen aikaan. Tämä näkemys on edelleenkin 
syytä ottaa huomioon 

Maanomistajan tavoitteet 

Maanomistajan tavoitteet ovat jo tulleet esille 
osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimisen 
aikaan. Maanomistajan tavoitteena on sijoittaa 
alueelle omarantaisia loma-asuntotontteja ja 
lisäksi mahdollisuuksien mukaan loma- ja mat-
kailupalveluja tukevaa rakentamista.  

Mitoitus 

Råängenin ranta-asemakaavaan sisältyy Sids-
backaträsket- nimisen järven rantaviivaa 650 
metriä. Kaava-alueen kokonaispinta-ala on 32 
hehtaaria. Råängenin suunnittelualueen ranta-
viiva on melko suora ja rannan länsiosassa etäi-
syys vastarantaan on runsas 500 metriä, ja ran-
nan itäosassa runsas 200 metriä. Näin ollen 
läheisyystekijöitä rantaviivan muuntamisessa ei 
ole tarvetta käyttää. Vertailuna voidaan todeta, 

että vastikään Råängenin alueen lähellä sijaitse-
vassa, lainvoiman saaneessa Persbölen ranta-
asemakaavassa rantojen läheisyys vaihteli 100 
metristä 150 metriin ja osin jopa alle 100 metriä. 
Läheisyystekijää ei ympäristökeskuksenkaan 
taholta kuitenkaan edellytetty käytettävän ranta-
viivan muuntamisessa. Lisäksi mitoittavaan ran-
taviivaan oli laskettu mukaan kapean ojan ranta-
viiva (n.1 km). Kaavan laatija kylläkin selostuk-
sessa totesi, ettei kaikkea rakennusoikeutta ole 
hyödynnetty, mutta selostuksessa rakennus-
oikeuden määrittelyssä myös kapean ojan ran-
taviiva on laskettu mukaan. Rantaviivanormina 
Persbölen kaavassa on käytetty 5 las/km. Mer-
killepantavaa on, että Uudenmaan Ympäristö-
keskus hyväksyi täysin sellaisenaan Persbölen 
ranta-asemakaavan (ympäristökeskus ei siis 
valittanut kaavasta). Persbölen ranta-
asemakaava on lisäksi kulttuurihistoriallisesti ja 
kulttuurimaisemallisesti arvokasta aluetta ja 
alueelle kohdistuu suojeluintressejä. Lisäksi alue 
on maakuntakaavassa merkitty kulttuurimaise-
maviivoituksella. Råängenin ranta-asemakaava-
alueeseen ei sisälly mitään vastaavia ympäris-
töllisiä intressejä ja vesistö on leveämpi kuin 
Persbölen alueella. Råängenin kohdalla olisikin 
perusteita käyttää jopa isompaa rantarakennus-
oikeuden mitoitusyksikköä kuin Persbölen alu-
eella.  

Mitoitusnormina Råängenin ranta-
asemakaavassa käytetään 5 las/km, joka on 
sama kuin Persbölen ranta-asemakaavassa. 
Råängenin oikaistu rantaviiva on 650 metriä, 
jolloin normin 5 las/km mukaan laskettuna 
Råängenin rantarakennusoikeus on 3,3 loma-
asuntoyksikköä (3,25 las). Mikäli omarantaisten 
loma-asuntojen rakennuspaikat sijoitetaan ran-
taan, on taustamaastoon alueen pinta-alan mu-
kaisesti sijoitettavissa noin 7-10 tonttiyksikön 
suuruusluokassa oleva määrä.  

Omarantaisten loma-asuntoyksikköjen kohdalla 
tonttikohtainen rakennusoikeus määritellään 
suoraan Pohjan kunnan voimassaolevan raken-
nusjärjestyksen mukaiseksi. Samoin rakennus-
ten etäisyydet rantaviivasta esitetään vähintään 
rakennusjärjestyksen vaatimusten mukaisena. 

Vuoden 2008 keväällä kaava on rajattu koske-
maan vain ranta-aluetta ja samalla vain tilaa 
Lillgård-Vestergård RN:o 1:61. Rantarakennus-
oikeus esitetään omarantaisina loma-asuntojen 
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rakennuspaikkoina (3 kpl) ja taustamaasto jää 
nykyiselleen maa- ja metsätalousalueeksi. 

5 RANTA-ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1   Kaavan rakenne ja kuvaus 

Råängenin suunnittelualueelle on laadittu alus-
tavien selvitysten ja ideatarkastelujen pohjalta 
kaksi vaihtoehtoista ranta-
asemakaavaluonnosta. Luonnokset olivat näh-
tävillä kesällä 2006. Merkittävin ero luonnoksis-
sa oli omarantaisten rakennuspaikkojen ja yh-
teisrantaisten rakennuspaikkojen jakaantumi-
nen. Toisessa luonnoksessa rantaan sijoitettiin 
vain yksi omarantainen loma-asuntotontti ja muu 
rakentaminen oli yhteisrantaisena taustamaas-
tossa. Tässä vaihtoehdossa pääpaino oli loma- 
ja matkailupalvelujen alueen kehittäminen. Toi-
sessa vaihtoehdossa kaikki rantarakennusoike-
us, kolme loma-asuntotonttia, sijoitettiin rantaan, 
ja taustamaaston rakennusoikeutta oli toista 
vaihtoehtoa hieman vähemmän. Jatko-
suunnittelun ja kaavaehdotuksen laatimisen 
pohjaksi valittiin maanomistajan kanssa käytyjen 
keskustelujen pohjalta vaihtoehto, jossa rantaan 
sijoittuu kolme omarantaista lomarakennuspaik-
kaa, ja taustamaastoon lisäksi loma- ja matkai-
lupalveluja varten noin kymmenkunta rakennus-
paikkaa. Vaihtoehtoisten luonnosten A ja B ku-
vaukset ja arvioinnit on esitetty kaavaselostuk-
sen liitteellä. 

5.2   Kaavaehdotus 20.11.2007 

Mitoituksen mukainen rantarakennusoikeus on 
sijoitettu omarantaisina rakennuspaikkoina ran-
taan. Alueen pohjoiskulman on sijoitettu yksi 
omarantainen loma-asunnon rakennuspaikka 
(RA). Tämän lisäksi rannan keskiosan itäpuolel-
le, pellon itäpäähän on sijoitettu kaksi omaran-
taista loma-asuntojen rakennuspaikkaa (RA). 
Alueen kokonaispinta-alaan perustuva raken-
nusoikeus on sijoitettu kolmena yhteisrantaisten 
loma-asuntojen korttelialueina 150 – 300 metrin 
etäisyydelle rannasta. Yhteisrantaisten loma-
asuntojen korttelit on esitetty merkinnällä RA-1 
ja RA-2. Loma-asunnot voidaan toteuttaa joko 
pienimuotoisena lomakylänä tai muodostaa itse-
näisiksi loma-asuntotonteiksi. Omarantaisen 
kolmen RA tontin lisäksi rannassa on ainoastaan 
yksi rakennettava kohde. Korttelin 2 länsipuolel-
le AH-1 merkinnällä on yhteisrantaisten loma-

asuntojen korttelialueita varten varattu alue ui-
marantaa ja venevalkamaa varten sekä yhteis-
käyttöinen saunarakennus.  Muu osa rannasta 
on rakentamisesta vapaana säilytettävää aluet-
ta. Vapaan rantaviivan osuus on noin 50-60 % 
koko rantaviivasta. 

Alueen keskellä oleva peltoalue on kokonaisuu-
dessaan osoitettu VL-1 alueeksi ja tarkoitus on 
säilyttää alue puistomaisena niitty- ja nurmialu-
eena. VL-1 alueelle voidaan sijoittaa jatkossa 
alueen asukkaita varten tarvittavia vapaa-ajan 
toimintojen kenttiä ja muita toimintopaikkoja.  

Pellon ja kaava-alueen pohjoiskulmauksen RA 
tontin väliin sijoittuu MY merkinnöillä maa- ja 
metsätalousalueita, joilla on erityisiä ympäristö-
arvoja. Luonto- ja ympäristöarvojen säilymistä ja 
vaalimista varten on herkimmille alueen osille 
annettu s-1 merkinnällä lisämääreet. Kaavan 
koko länsiosan ranta on osoitettu 20-35 metriä 
leveänä MY alueena.  

Yhteisrantaisten loma-asuntojen (RA-1 ja RA-2) 
alueita on osoitettu kolmena hieman erityyppi-
senä alueena. Alueet sijoittuvat lähes kokonai-
suudessaan metsätalousalueelle, joka hakkui-
den jäljiltä on nuorta kasvatusmetsää ja taimik-
koaluetta. Alueen länsiosassa korttelissa 3 oleva 
RA-1 alue on tarkoitettu kahdelle isommalle 
loma-asuntoyksikölle. Alueen kokonaisraken-
nusoikeus on 500 ka-m2 ja alueelle saa sijoittaa 
enintään kaksi loma-asuntoyksikköä. Yhden 
loma-asunnon koko saa olla enintään 350 ka-
m2. Asuntojen kokonaisnaismäärään sisältyen 
RA-1 alueelle korttelissa 3 voidaan sijoittaa enin-
tään yksi (1) ympärivuotiseen käyttöön tarkoitet-
tu asuinrakennus kaavan neliömäärien puitteis-
sa. 

Suunnittelualueen keskiosaan on osoitettu kaksi 
RA-2 aluetta. Niistä lähempänä rantaa olevalla 
alueella (kortteli 4) rakennuspaikat sijoittuvat 
noin 150 metrin päähän rannasta, ja korttelin 
rakennusoikeus on enintään 500 ka-m2.  Kortte-
liin 4 saa sijoittaa enintään neljä (4) loma-
asuntoyksikköä. Yhden loma-asuntoyksikön 
koko saa olla enintään 150 ka-m2.  

Kaava-alueen taaimpaan osaan, kortteliin 5 saa 
sijoittaa enintään viisi (5) loma-asuntoyksikköä 
(RA-2) siten, että yhteenlaskettu kerrosala on 
enintään 650 ka-m2 ja yhden asunnon koko on 
enintään 150 ka-m2. Korttelin 5 rannan puolei-
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nen sivu on noin 320 metrin etäisyydellä rannas-
ta.  

Yhteisrantaisten loma-asuntojen alueeksi (RA-1 
ja RA-2) on osoitettu yhteensä 3,66 hehtaaria. 
Tälle alueelle sijoittuisi enintään 1650 ka-m2 
rakennusoikeutta, joka aluetehokkuutena vastaa 
e=0.05 (0.045). Mikäli RA-1 ja RA-2 alueille sijoi-
tetaan maksimimäärä loma-asuntoyksikköjä (11 
kpl) on keskimääräinen tonttikoko noin 3330 m2.  

Suunnittelualueen läntinen osa ja eteläinen sekä 
itäinen reunavyöhyke on osoitettu maa- ja met-
sätalousalueena. Alueen koillisosassa olevalle 
mäenkukkulalle on osoitettu ah-2 rakennusala, 
johon voidaan rakentaa yhteistä käyttöä varten 
esim. kokoontumismaja ja grillikatos/laavu. Alue 
on runsas 25 metriä Sidsbackaträsketin pintaa 
ylempänä joten näkymät ympäristöön ovat hie-
not.. 

5.3   Ympäristön laatua koskevien tavoit-
teiden toteutuminen 

Suunnittelulle asetetut tavoitteet ovat pääosin 
toteutuneet kaavaratkaisussa. Suunnittelua var-
ten laadittujen inventointien johtopäätökset ja 
suositukset on voitu ottaa kaavassa hyvin huo-
mioon. Rannasta jää rakentamiselta vapaaksi 
alueeksi 50-60 %. Taustamaaston rakentamien 
sijoittuu 150-300 metrin päähän rannasta jolloin 
vaikutukset rantamaisemaan ovat vähäiset. 

Vesihuollon nykyaikainen ja nykyvaatimusten 
mukainen toteutus turvaa mahdollisimman vä-
häisen kuormituksen vesistöön. 

5.4   Aluevaraukset 

Kaavan aluevarauksista on esitetty tilastotiedot 
selostuksen lopussa. 

5.5   Kaavan vaikutukset 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja 
Natura-alueet: 

Kohdan 4.2 kuvauksen perusteella voidaan to-
deta että valtakunnalliset alueidenkäyttötavoit-
teet on otettu Råängenin kaava laadittaessa 
riittävästi huomioon. Alueelle ei kohdistu suoje-
luohjelmien tai Naturan tai muitakaan vastaavia 
varauksia. 

 

Luonto- ja ympäristöolosuhteet ja muinais-
muistot: 

Kaavatyön aikana on tehty luonto- ja ympäris-
töselvitykset ja liito-oravaselvitykset. Selvitykset 
ja niiden suositukset on otettu suunnittelussa 
huomioon.  Kaavassa rakentaminen ja vapaat 
alueet on sijoitettu siten että tontit sijoittuvat 
rakentamista paremmin sietäville alueille ja va-
paa-alueisiin sisältyvät muita alueita herkemmät 
luontokohteet sekä myös tavanomaista ”nor-
maali” rantaa.  

Rannan läntisin osa ja lahden pohjukka jäävät 
koskemattomiksi ja rakentamiselta vapaiksi alu-
eiksi.  RA rakennuspaikat sijoittuvat AH-1 alueen 
viereen joten vaikutukset rantamaisemaan ja 
venevalkamien ja uimarantojen ruoppaukset 
voidaan yhdistää. Tällöin haitallinen koko-
naisvaikutus ympäristöön ei merkittävästi li-
säänny. 

Luonto- ja ympäristöolosuhteiden osalta kaavan 
toteuttaminen ei aiheuta sellaisia haitallisia vai-
kutuksia jotka olisivat kaavan toteuttamisen es-
teenä. 

Alueelta ei ole tiedossa muinaismuistokohteita. 

Yhdyskuntarakenne: 

Yhdyskuntarakenteellisesti ei alueelle esitetty 
ympärivuotisen asumisen määrä aiheuta haitalli-
sia vaikutuksia (yksi mahdollinen tontti).  

Sosiaaliset vaikutukset ja palvelut: 

Ranta-asemakaavan toteutuminen lisää loma-
asukkaiden määrää alueella. Pääkaupunkiseu-
dun läheisyys tarkoittanee myös sitä että loma-
asunnoilla vietetään pidempiä aikoja vuodesta ja 
loma-asunnoilla käydään useammin kuin kau-
empana olevissa kohteissa.  

Mikäli RA-1 ja RA-2 alueiden loma-asuntoja 
tullaan vuokraamaan asukkaille viikko tai kuu-
kausiperiaatteella aiheuttanee toiminta hieman 
tavanomaista loma-asumista enemmän liikku-
mista kaava-alueella ja lähiympäristössä. Sa-
malla paikallisten palvelujen kysyntä lisääntyy ja 
vuokramökeissä lomailijat etsinevät myös 
enemmän toiminnallisia virikkeitä lähialueilta. 
Mikäli loma-asuminen perustuu pitempiaikaisiin 
vuokrasopimuksiin vastaa RA-1 ja RA-2 aluei-
den käyttö tavanomaista loma-asuntoalueiden 
elämää. 
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Kunnallistekniikka ja liikenne: 

Puhtaan käyttöveden hankintaan ja jätevesien 
käsittelyyn kiinnitetään erityistä huomiota. Ra-
kennuslupavaiheessa on näiden osalta tehtävä 
erillinen suunnitelma joka on kunnassa hyväksy-
tettävä ennen rakentamiseen ryhtymistä. Suun-
nitelman laatimisessa otetaan huomioon uusin 
käytettävissä oleva tekniikka ja laatimisen oh-
jeena ovat kunnan ympäristönsuojelumääräyk-
set, rakennusjärjestys ja yleiset normit ja ohjeet. 

Kaava-alueelle on jo olemassa oleva tieyhteys. 
Tien teknistä tasoa on tarve hieman parantaa 
mutta muutoin tarve uusien tieyhteyksien raken-
tamiseen on vähäinen. 

5.6   Ympäristön häiriötekijät 

Alueen eteläosassa oleva korkeajännitelinjaa 
lukuun ottamatta alueella ei ole erityisiä ympäris-
tön häiriötekijöitä.  

5.7   Kaavamerkinnät ja määräykset 

Kortteleissa 1-2 yhdelle RA alueen loma-
asuntorakennuspaikalle saa rakentaa yhden 
loma-asunnon kooltaan enintään 120 ka-m2, 
yhden vierasmajan kooltaan enintään 40 ka-m2, 
yhden saunan kooltaan enintään 25 ka-m2 ja 
talousrakennuksia kerrosalaltaan enintään 30 
ka-m2. Saunan sijainti on rakennusalalla määri-
telty vähintään 20 metrin etäisyydelle rannasta 
ja muiden rakennusten etäisyys vähintään 40 
metrin etäisyydelle rannasta. 

RA-1 ja RA-2 alueilla rakennusoikeus on esitetty 
lukusrajalla jossa ensimmäinen luku ilmoittaa 
alueelle sallittavan enimmäiskerrosalan toinen 
luku yhden loma-asunnon enimmäiskoon ja 
kolmas luku loma-asuntojen enimmäismäärän 
alueelle. Loma-asuntojen kokorajoitus ja kappa-
lemäärä on määritelty siten että asuntojen koko 
voi vaihdella alueella.  

AH-1 alue on tarkoitettu RA-1 ja RA-2 alueiden 
yhteistä käyttöä varten. Alueelle saadaan kaa-
vamääräyksen mukaan rakentaa saunaraken-
nuksia yhteispinta-alaltaan enintään 50 ka-m2. 
Erillisen saunarakennuksen vähimmäiskoko 9 
ka-m2.  

MY alueilla on herkimmät luontokohteet merkitty 
s-1 päällekkäismerkinnällä. 

Kaava-alueen tiet on esitetty ajoteinä ”ajo”.  

5.8   Kaavaehdotus 03.06.2008 

20.11.2007 päivätty kaavaehdotus oli nähtävillä 
vuoden 2008 alussa. Viranomaislausunnot ja 
kunnan kanta oli pääosin kaavaehdotusta puol-
tava, mutta naapurien taholta lomakyläratkai-
suun kohdistuneen vastustuksen vuoksi kaava-
ratkaisua muutettiin. Vuoden 2008 keväällä kaa-
va on rajattu koskemaan vain ranta-aluetta ja 
samalla vain tilaa Lillgård-Vestergård RN:o 1:61. 
Ranta-rakennusoikeus esitetään omarantaisina 
loma-asuntojen rakennuspaikkoina (3 kpl) ja 
tausta-maasto jää nykyiselleen maa- ja metsäta-
lous-alueeksi. Kaavan laatijan vastineissa 
02.05.2008 on tarkemmin kuvattu kaavaehdo-
tukseen 20.11.2007 liittyneet kommentit ja saa-
dut lausunnot sekä kaavan laatijan ehdotus mi-
ten kaavaa tarkistettaisiin. Pohjan maankäyttö-
jaos on hyväkysynyt kaavan laatijan vastineet ja 
sen pohjalta on laadittu uusi kaavaehdotus joka 
on päivätty 03.06.2008. 

Uusi, 03.06.2008 päivätty Råängenin ranta-
asemakaavaehdotus on laadittu kaavan laatijan 
vastineiden mukaisesti. Mitoituksen mukainen 
rantarakennusoikeus on käytetty osoittamalla 
kaava-alueen pohjois-luoteiskulmaan kaksi oma-
rantaista loma-asuntotonttia (RA) ja yksi oma-
rantainen loma-asuntotontti alueen länsi-
lounaiskulmaukseen välittömästi rannassa ole-
van vanhan yhteisen venevalkamapalstan vie-
reen. Vastineissa on M alueelle ehdotettavien 
vähäisten rakenteiden ja rakennelmien kaava-
määräystä täsmennetty seuraavaan muotoon: ” 
Alueen asuinrakennusoikeus on siirretty RA 
alueille. Alueella voidaan sallia riistanhoitoon ja 
metsätalouteen liittyvien, pinta-alaltaan yhteensä 
enintään 50 m2 olevien talousrakennustilojen, 
katosten ja rakennelmien sijoittaminen, ei kui-
tenkaan 150 metriä lähemmäksi rantaviivaa.”  

Koko peltoalue on osoitettu MT alueena, jolla ei 
ole rakennusoikeutta. MT ja MY alueilta on kaik-
ki rakennusoikeus siirretty RA alueille. 

Uuden 03.06.2008 päivätyn kaavaehdotuksen 
mukaiset vaikutukset luonto- ja ympäristöolosuh-
teisiin ja alueen muihin olosuhteisiin ovat vähäi-
set ja kaava perustuu tavanomaiseen haja-
asutustyyppiseen omarantaisten loma-
asuntorakennuspaikkojen ranta-asemakaava-
ratkaisuun. Kaavan vaikutuksia on laajemmin 
tarkasteltu jo 20.11.2007 päivätyn kaavaehdo-
tuksen kuvauksissa. 
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6 RANTA-ASEMAKAAVA 16.05.2013 

Ranta-asemakaavaehdotus 03.06.2008 oli viral-
lisesti nähtävillä 26.6.–15.8.2008. Kaavaehdo-
tuksesta jätettiin kaksi lausuntoa ja yksi muistu-
tus. Osa viranomaisosallisista oli jo kaavaehdo-
tuksesta 20.11.2007 antamassaan lausunnossa 
todennut, ettei ehdotuksesta ole huomautetta-
vaa (vastineet liitteenä). Uusittu ehdotus 
(3.6.2008) sisältää edellistä merkittävästi vä-
hemmän rakentamista, kun kaikki yhteisrantaiset 
tontit on jätetty kaavasta pois. Kaavaehdotuk-
sessa 3.6.2008 on vain kolme omarantaista 
loma-asuntotonttia. Lopullisen kaava-alueen 
pinta-ala on 14,9375 ha. 

Museovirastolla ei ollut huomautettavaa kaava-
ehdotuksesta. Ympäristökeskuksen (nykyisin 
ELY-keskus) lausunnossa todettiin, että kaava-
ehdotuksesta ei ole muilta osin huomautettavaa 
mutta edellytettiin että kaavamääräyksiin lisättä-
vän vesivessakielto. Kaavan laatijan vastineiden 
(16.05.2013) mukaisesti kaavaan on lisätty  
vesivessakielto. MY määräystä sekä s-1 ja s-2 
määräyksiä on hieman tarkistettu. Kaavaehdo-
tuksesta jätettiin vain yksi muistutus. Muistutuk-
sen osalta kaavaan ei ole tehty muutoksia. Kaa-
van laatijan vastineet ovat liitteenä. 

Uudenmaan maakuntavaltuusto hyväksyi Uu-
denmaan 2. vaihemaakuntakaavan 30.03.2013. 
Vaihemaakuntakaavassa ei ole merkintöjä tai 
varauksia Råängenin kaava-alueen osalla. 

Uusi pohjakartta. Kaava-alueelle on laadittu uusi 
ranta-asemakaavan pohjakartta. Kartta on laa-
dittu KKJ koordinaatistossa ja korkeusjärjestel-
mänä on N60. Kartoitusmittakaava on 1:2000 ja 
mittausluokka on 3. Pohjakartta on laadittu digi-
taalisena ja kartta on viimeistelty MicroStation 
Stella ympäristössä. Todistus, että pohjakartta 
täyttää kaavoitusmittausasetuksen vaatimukset 
on kirjattu ranta-asemakaavakartalle.  

Kaavakartta on siirretty uudelle ranta-
asemakaavan pohjakartalle. Samalla on tehty 
tarpeelliset vähäiset aluerajojen tarkistukset 
uuden pohjakartan mukaisiksi (mm. kiinteistöra-
jojen osalta).  

Tarkistukset ovat vähäisiä eikä kaavaehdotusta 
ole tarve asettaa uudelleen nähtäville. 

 

 

Kaavoituslautakunta 12.06.2013. 

Råängenin ranta-asemakaava oli Raaseporin 
kaavoituslautakunnan käsittelyssä 12.06.2013. 
Esityslistan mukaan ranta-asemakaava oli tar-
koitus hyväksyä ja viedä kaupunginhallituksen 
käsittelyyn ja edelleen kaupunginvaltuustoon. 
Lautakunnan käsittelyn aikana esittelijä päätti 
muuttaa ehdotustaan. Lautakunnan päätöksen 
mukaan Råängenin ranta-asemakaava asete-
taan vielä kerran nähtäville. Perusteluna oli, että 
viimeisen nähtävilläoloajan jälkeen maanomis-
tusoloissa on tapahtunut merkittäviä muutoksia 
kaavan lähivaikutusalueella. 

Kaavan laatija esittää vastineissaan, että Råän-
genin ranta-asemakaava asetetaan vielä kerran 
nähtäville lautakunnan päätöksen mukaisesti. 
Nähtäville asetettava kaava-aineisto (päiväys 
16.05.2013) on sama kuin lautakunnan käsitte-
lyyn 12.06.2013 toimitettu aineisto. Selostuk-
seen on vain lisätty kuvaus lautakunnan päätök-
sestä. 

7 RANTA-ASEMAKAAVAN TOTEU-
TUS 

Ranta-asemakaavan toteutuksesta vastaa 
maanomistaja. Vesihuoltoratkaisut toteutetaan 
maanomistajien toimesta joko kiinteistökohtai-
sesti tai yhdessä useamman kiinteistön kanssa.  

Vesihuoltosuunnitelma on syytä tehdä koko 
alueelle ennen tonttien rakentamiseen ryhtymis-
tä. Tällöin on mahdollista tutkia voidaanko hyö-
dyntää yhteisiä ratkaisuja.  Yhteiskäyttö tarkoit-
taa ensi sijassa puhtaan veden hankintaa ja 
mahdollisesti esim. harmaiden jätevesien maa-
peräkäsittelyä. 

 

Espoo 16.05.2013, 06.09.2013 

Seppo Lamppu Tmi 

 

Seppo Lamppu DI 

 

8 TILASTOTIEDOT 

Kaava-alueen kokonaispinta-ala on 14,9375 ha. 
RA alueiden 1,9736 ha.  Maa- ja metsätalous-
alueiden osuus on 12,9639 ha.  
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 Seppo Lamppu Tmi | Y1565267-7 | Kurtinniitynkuja 11 02780 Espoo | seppo.lamppu@kaavoitus.fi 

 

Loma-asumiseen on osoitettu 3 omarantaista 
tonttia.  RA tonttien rakennusoikeus (kerrosala 
m2) on: loma-asunto 120 m2, vierasmaja 40 m2, 
sauna 25 m2 ja talousrakennukset 30 m2. MY ja 
MT alueilla ei ole rakennusoikeutta. M alueelle 
voidaan sallia riistanhoitoon ja metsätalouteen 
liittyvien, pinta-alaltaan yhteensä enintään 50 
m2 olevien talousrakennustilojen, katosten ja 
rakennelmien sijoittaminen, ei kuitenkaan 150 
metriä lähemmäksi rantaviivaa.  

 

TILASTOTIEDOT  

Ranta-asemakaava 16.05.2013 

M    6,8812 ha 

MY    3,2463 ha 

MT    2,8364 ha 

RA    1,9736 ha 

Yht.  14,9375 ha 











Blankett för uppföljning av detaljplanen

Basuppgifter och sammandrag

Kommun
710 

Raseborg
Datum för ifyllning 03.06.2013

Planens namn Stranddetaljplan för Råängen

Datum för godkännande  Förslagsdatum 16.05.2013

Godkännare  Dat. för meddel. om anh.gör. 08.01.2006

Godkänd enligt paragraf  Kommunens plankod 7671

Genererad plankod   

Planområdets areal [ha] 14,9375 Ny detaljplaneareal [ha] 14,9375

Areal för underjordiska utrymmen 
[ha]

 
Detaljplaneändringens areal 
[ha]

 

 

Stranddetaljplan Strandlinjens längd [km]  0,65

Byggplatser [antal] Med egen strand 3  Utan egen strand  

Fritidsbost.byggpl. [antal] Med egen strand  Utan egen strand  

Områdesreserveringar
Areal 
[ha]

Areal 
[%]

Våningsyta 
[m²vy]

Exploateringstal 
[e]

Ändring i
areal 

[ha +/-]

Ändring i
våningsyta 
[m²vy +/-] 

Sammanlagt 14,9375 100,0 265 0,00 14,9375 255
A sammanlagt       

P sammanlagt       

Y sammanlagt       

C sammanlagt       

K sammanlagt       

T sammanlagt       

V sammanlagt       

R sammanlagt 1,9736 13,2 215 0,01 1,9736 215

L sammanlagt       

E sammanlagt       

S sammanlagt       

M sammanlagt 12,9639 86,8 50 0,00 12,9639 40

W sammanlagt       

Underjordiska 
utrymmen

Areal 
[ha]

Areal 
[%]

Våningsyta 
[m²vy]

Ändring i areal 
[ha +/-]

Ändring i våningsyta 
[m²vy +/-] 

Sammanlagt      

SKL-3
Kirjoituskone
Bilaga 6



Underbeteckningar

Områdesreserveringar
Areal 
[ha]

Areal 
[%]

Våningsyta 
[m²vy]

Exploateringstal 
[e]

Ändring i
areal 

[ha +/-]

Ändring i
våningsyta 
[m²vy +/-] 

Sammanlagt 14,9375 100,0 265 0,00 14,9375 255
A sammanlagt       

P sammanlagt       

Y sammanlagt       

C sammanlagt       

K sammanlagt       

T sammanlagt       

V sammanlagt       

R sammanlagt 1,9736 13,2 215 0,01 1,9736 215

RA 1,9736 100,0 215 0,01 1,9736 215

L sammanlagt       

E sammanlagt       

S sammanlagt       

M sammanlagt 12,9639 86,8 50 0,00 12,9639 40

M 6,8812 53,1 50 0,00 6,8812 40

MT 2,8364 21,9   2,8364  

MY 3,2463 25,0   3,2463  

W sammanlagt       



Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta
710 

Raasepori
Täyttämispvm 03.06.2013

Kaavan nimi Råängenin ranta-asemakaava

Hyväksymispvm  Ehdotuspvm 16.05.2013

Hyväksyjä  Vireilletulosta ilm. pvm 08.01.2006

Hyväksymispykälä  Kunnan kaavatunnus 7671

Generoitu kaavatunnus   

Kaava-alueen pinta-ala [ha] 14,9375 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] 14,9375

Maanalaisten tilojen pinta-ala 
[ha]

 
Asemakaavan muutoksen pinta-ala 
[ha]

 

 

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]  0,65

Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset 3  Ei-omarantaiset  

Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset  Ei-omarantaiset  

Aluevaraukset
Pinta-ala 

[ha]
Pinta-ala 

[%]
Kerrosala 

[k-m²]
Tehokkuus 

[e]
Pinta-alan

muut. [ha +/-]
Kerrosalan muut. 

[k-m² +/-] 
Yhteensä 14,9375 100,0 265 0,00 14,9375 255
A yhteensä       

P yhteensä       

Y yhteensä       

C yhteensä       

K yhteensä       

T yhteensä       

V yhteensä       

R yhteensä 1,9736 13,2 215 0,01 1,9736 215

L yhteensä       

E yhteensä       

S yhteensä       

M yhteensä 12,9639 86,8 50 0,00 12,9639 40

W yhteensä       

Maanalaiset 
tilat

Pinta-ala 
[ha]

Pinta-ala 
[%]

Kerrosala 
[k-m²]

Pinta-alan muut. 
[ha +/-]

Kerrosalan muut. 
[k-m² +/-] 

Yhteensä      

Rakennussuojelu
Suojellut rakennuksetSuojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] 
Yhteensä     

SKL-3
Kirjoituskone
Liite 6



Alamerkinnät

Aluevaraukset
Pinta-ala 

[ha]
Pinta-ala 

[%]
Kerrosala 

[k-m²]
Tehokkuus 

[e]
Pinta-alan

muut. [ha +/-]
Kerrosalan muut. 

[k-m² +/-] 
Yhteensä 14,9375 100,0 265 0,00 14,9375 255
A yhteensä       

P yhteensä       

Y yhteensä       

C yhteensä       

K yhteensä       

T yhteensä       

V yhteensä       

R yhteensä 1,9736 13,2 215 0,01 1,9736 215

RA 1,9736 100,0 215 0,01 1,9736 215

L yhteensä       

E yhteensä       

S yhteensä       

M yhteensä 12,9639 86,8 50 0,00 12,9639 40

M 6,8812 53,1 50 0,00 6,8812 40

MT 2,8364 21,9   2,8364  

MY 3,2463 25,0   3,2463  

W yhteensä       
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