
Asemakaavaehdotuksen selostus    12.11.2018
(koskee kaavakarttaa piir.nro 40-18)

Kunta   Raasepori

Kaavan nimi  Båssastranden
   
   Asemakaava

   Asemakaava ja asemakaavan muutos koskee Båssabölen kylässä 
   osaa tiloista 1:11 Bossabo, 1:12 Båssaskog, 1:18 Böle hemman, 
   4:34 Tallskogen, 4:35 Båssagård I, sekä tonttia 710-14-334-1.
   
   Asemakaavalla muodostetaan 
   14. kaupunginosan korttelit 400-411, osa korttelia 334
   katualueita, lähivirkistysalueita, venevalkama, venesataman 
   korttelialue sekä vesialuetta. 

Kaavan laatija  Kaavoitusyksikkö

Kaava numero  7706

Vireilletulo  Kuulutus 25.4.2013

Käsittely  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
   Kaavoituslautakunta 17.4.2013 § 38
   Ideasuunnitelma ja päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma
   Kaavoituslautakunta 11.6.2014 § 103
   Kaavaluonnos
   Kaavoituslautakunta 20.6.2016 § 82   
   Kaavoituslautakunta 22.2.2017 § 25
   Kaavaehdotus
   Kaavoituslautakunta 21.11.2018 § xx
   Hyväksyminen
   Kaavoituslautakunta pvm § xx
   Kaupunginhallitus pvm § xx
   Kaupunginvaltuusto pvm § xx
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1.  PERUSTIEDOT

1.1.  Kaava-alueen sijainti

Kaava-alue sijaitsee Båssabölen kylässä, linnuntietä noin 2,5 km Tammisaaren keskustan ete-
läpuolella ja Gammelbodan asemakaava-alueen länsipuolella, Båssafjärdenin rannalla. Alue on 
rakentamaton.

1.2.  Kaavan nimi ja tarkoitus

Kaavasta käytetään nimeä Båssastranden.

Kaavan tarkoituksena on;
• päivittää voimassa oleva asemakaava nro. 716-71. Kaava on hyväksytty vuonna 1997 ja saa-

nut lainvoiman 2001. Kaava ei ole miltään osin toteutunut. 
• poistaa kaavassa nro. 716-71 osoitettu toteutumaton katualue.
• laajentaa Gammelbodan asuinaluetta länteen ja  mahdollistaa mm. merenläheisiä pientalo-

tontteja, 
• muodostaa toimiva lähivirkistysalueverkko Gammelbodan alueella, 
• kehittää ranta-alueen virkistyskäyttöä sijoittamalla sinne venevalkama ja uimaranta
• Muuttaa asemakaavassa nro. 821-72 osoitetun korttelin 334 asuinpientalojen korttelialue (AP) 

erillispientalojen korttelialueeksi (AO) sekä lähivirkistysalueeksi (VL).

Kaava-alueen sijainti opaskartalla
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1.5.  Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista ja taustaselvityksistä

• Ramboll 2018: Båssastranden, Hulevesien hallinta
• Ramboll 29.10.2018: Vesihuollon yleissuunnitelma
• Ramboll 29.10.2018: Båssastranden kustannusarvio
• Finnmap Infra 2016: Katutilatarkastelu.
• Museovirasto 27.5.2013: Arkeologinen inventointi, osa-alue 5 (Tammisaari, Båsaböle)
• Raaseporin kaupungin ympäristötoimisto 2014-2016: Havsmanualen.
• Silvestris luontoselvitys oy 20.2.2013, päivitys 30.11.2017: 

Båssastranden -luontoselvitys 2012.
• Silvestris luontoselvitys oy 20.12.2013, päivitys 30.11.2017: 

Båssastranden -luontoselvitys 2013.
• Silvestris luontoselvitys oy 16.10.2017: Natura-arvion tarveharkinta. Raaseporin kaupunki, 

Båssastranden kaavahanke 7706.

2.  TIIVISTELMÄ

2.1.  Kaavaprosessin vaiheet

• Asemakaavan tekoon ryhdyttiin Raaseporin kaupungin aloitteesta. Alue sisältyy kaupungin 
kaavoitusohjelmaan.

• Kaavoituslautakunta merkitsi tiedoksi osallistumis- ja arviointisuunnitelman 17.4.2013, sekä 
lähetti sen eteenpäin kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

• Kaavoituslautakunta päätti 17.4.2013 kuuluttaa hankkeen vireille, osallistumis- ja arviointi-
suunnitelman ja mahdollisuudesta mielipiteen jättämiseen

• Vireilletulo kuulutuksen perusteella 25.4.2013.
• Kaavoituslautakunta merkitsi tiedoksi päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman 

11.6.2014, sekä lähetti sen eteenpäin kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle tiedoksi.
• Kaavoituslautakunta päätti 11.6.2014 asettaa ideasuunnitelmat julkisesti nähtäville.
• Ideasuunnitelmat ovat olleet julkisesti nähtävillä 18.8. - 19.9.2014.
• Kaavoituslautakunta käsitteli kaavaluonnoksen, sekä lausuntojen ja huomautusten vastineet 

koskien ideasuunnitelmia 22.2.2017 ja päätti asettaa luonnoksen julkisesti nähtäville.
• Kaavaluonnos oli nähtävillä 27.3. - 30.4.2017.
• Asukastilaisuus järjestettiin 6.4.2017.

Kaavaehdotus asetetaan nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti. Ehdotuksen nähtävil-
läolosta kuulutetaan kaupungin virallisella ilmoitustaululla, osoitteessa: 
http://www.raasepori.fi /kuulutukset. 

2.2.  Asemakaavaehdotus

Asemakaava käsittää erillispientalojen korttelialueita (AO), asuinpientalojen korttelialueita (AP), 
katualueita, lähivirkistysalueita (VL), uimarannan (VV), vesialuetta (W) sekä venevalkaman ja 
venesataman korttelialueen (LV).

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 42 hehtaaria.  Rakennusoikeutta on yhteensä noin 
22 200 k-m2. 
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2.3.  Asemakaavan toteutuminen

Raaseporin kaupunki vastaa toteuttamisesta. 

3.  SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

3.1.  Selvitys suunnittelualueen oloista

Yleiskuvaus
Suunnittelualue sijaitsee Båssabölen kylässä, noin 2,5 km (teitse n. 5 km) Tammisaaren keskus-
tan eteläpuolella ja Gammelbodan asemakaava-alueen länsipuolella, Båssafjärdenin vieressä. 

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 42 hehtaaria.  Alue on rakentamaton.

3.1.1. Luonnonympäristö

Alueelle on tehty luontoinventointi vuonna 2012, joka on päivitetty vuonna 2013. Selvityksen 
mukaan luontoarvoiltaan arvokkain alue on paikallisesti erityisen arvokas kuvio 20 (saniaislehto, 
saniaiskorpi). Paikallisesti arvokkaita alueita ovat myös rannassa sijaitsevat kuviot  4, 5, 6, ja 7 
(rantametsikkö, merenrantaruovikko, rantakallio ja kallioalue), sekä kuviot 3 (saniaislehto, sani-
aiskorpi), 10, 16, 22 ja 27 (kallioalueet) ja 21 (mustikkakangaskorpi, tuore kangas).

Ote luontoselvityksen kartasta 1: Kuviojako. 

Kaava-alue
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Selvitysalueelta ei havaittu luonnonsuojelulain § 47:n mukaisia erityissuojeltavia lajeja.

EU:n luontodirektiivin tiukasti suojelemista lajeista (luonnonsuojelulaki § 49) kaava-alueella ha-
vaittiin saukko. Saukon havaittiin ruokailevan kartoitusalueen läntisellä merenrannalla (kuviot 4, 
5 ja 6). Ruovikko oli hyvin kalaisa ja saalistukseen soveltuva. Alueella ei havaittu saukon pesää, 
eikä rantakaistalta löytynyt pesintään soveltuvaa paikkaa. 

Viitasammakoita ei selvityksessä todettu, mutta alueella on useampi kuvio jotka saattavat toimia 
kutupaikkana. Sammakoille sopivaa biotooppia kaava-alueella on kuvioilla 20 ja 25. Lepakoille 
kaava-alue on liian avointa tai saalistusalueena heikkoa (kangasmetsät). 

Merkkejä liito-oravasta ei alueelta havaittu luontoselvityksen yhteydessä.

Ranta. Mäntymetsää Båssauddintien itäpuolella.

Viistokuva. Muinaismuistoalue.
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Luonnonsuojelu

Vesialueet kuuluvat Natura 2000 -alueeseen, jonka nimi on Tammisaaren ja Hangon saariston ja 
Pohjanpitäjänlahden merensuojelualue (aluetunnus FI0100005).

Maisema

Rannan ja Båssauddin tien välille on tehty avohakkuu talvella 2011-2012, jonka seurauksena 
korkeimmilta alueilta aukeaa näkymät merelle. Rannan tiheä puusto sulkee maisemaa jossakin 
määrin mereltä katsottuna. 

Båssauddintien itäpuolella maisema on pitkälti puoliavointa harvahkoa mäntymetsää. Kallioalueet 
sekä tiheä lehtoalue sulkevat näkymiä.

Vesistöt ja vesitalous

Kaavassa osoitettu rantaviiva on merensuojelualueen (Natura 2000) rantaa. Ehdotuksessa 
osoitettu vesialue on noin 0,89 hehtaaria. Vesialueella kasvaa rannan myötäisesti varsin tiheä 
ruovikko, jonka leveys on 15–30 metriä. Ruovikon ulkoreuna on noin kahden metrin syvyydellä. 
Avovesialueen syvyys on enimmäkseen 2-3 metriä. Alueen eteläosassa on matalampi sorahiek-
kasärkkä, jossa vedensyvyys on 0,5-2 metriä.

Suunnittelualue sijaitsee osittain Båsabölen pohjavesialueella, jolla ei ole vedenhankintakäyttöä 
eikä sen vedenhankintamahdollisuuksia ei ole toistaiseksi selvitetty tarkemmin. 

Maa- ja metsätalous

Kaava-alue on ollut metsätalouskäytössä. Båssauddintien ja rannan väliselle alueelle on tehty 
avohakkuu talvella 2011-2012.

3.1.2. Rakennettu ympäristö

Suunnittelualueen itä- ja pohjoispuolella on asemakaavojen mukaan toteutuneita pientaloalueita. 
Lännessä kaavoitusalue rajoittuu Båssafjärdenin vesistöön ja etelässä metsämaahan sekä yksit-
täisiin vapaa-ajantontteihin.

Virkistys
Helppokulkuiselle mäntykankaalle on muodostunut selkeä polkuverkosto. 

Liikenne
Suunnittelualueen halki kulkee Båssauddintie, jonka kautta kiinteistöt 1:11 ja 1:9 kulkevat Båssa-
bölentielle.

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot
Kaava-alueesta on tehty arkeologinen inventointi vuonna 2013. Alueelta löytyi kiinteä muinais-
jäännös, Båssauddintie, tunnus 1000022489. Kivikautisen asuinpaikan rajaus on ollut vaikeasti 
määritettävissä, joten muinaisjäännösalue on rajattu riittävän suureksi kohteen turvaamiseksi. 

Tekninen huolto
Alueella ei ole kunnallistekniikkaa.
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Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt
Alueella ei ole ympäristöhäiriöitä.

Maanomistus
Kaupunki omistaa kiinteistön 710-444-1-12 ja tontin 710-14-334-1. Kiinteistöt 1:11, 1:18, 1:34 ja 
1:35 ovat yksityisessä omistuksessa.

3.2.  Suunnittelutilanne

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ohjaavat maankäytön suunnittelua valtakunnallisella 
tasolla ja ovat tarkemman suunnittelun ohjeena. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden 
tehtävänä on osaltaan tukea ja edistää maankäyttö- ja rakennuslain yleisten tavoitteiden ja laissa 
määriteltyjen alueidenkäytön suunnittelun tavoitteiden saavuttamista. Keskeisimpiä näistä tavoit-
teista ovat kestävä kehitys ja hyvä elinympäristö. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet välitty-
vät paikallissuunnitteluun ensisijaisesti maakuntakaavoituksen kautta.

Maakuntakaava
Uudenmaan maakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä 8.11.2006. Länsi-Uudenmaan 
alueella sitä täydennetty myöhemmin seuraavasti:

1. vaihemaakuntakaava, lainvoimaiseksi 2012:
- jätehuollon pitkän aikavälin aluetarpeet
- kiviaineshuollon alueet
- moottoriurheilu- ja ampumarata-alueet
-  liikenteen varikot ja terminaalit 
- laajat yhtenäiset metsätalousalueet

2. vaihemaakuntakaava, lainvoimaiseksi 2016:
- toimiva ja kestävä yhdyskuntarakenne
- rakennetta tukeva liikennejärjestelmä
- kaupan palveluverkko
- maakunnallinen kyläverkko

4. vaihemaakuntakaava, lainvoimaiseksi 2017: 
- elinkeinot ja innovaatiotoiminta
- logistiikka
- tuulivoima
- viherrakenne
- kulttuuriympäristöt

Ote voimassa olevien maakuntakaavojen yhdistelmästä 2017. Kaavamuutosalue on osoitettu punaisella soikiolla.
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Voimassa olevissa maakuntakaavoissa suunnittelualue on merkitty taajamatoimintojen alueeksi 
ja osittain pohjavesialueeksi.

Uusimaa-kaava 2050 luonnosaineisto on ollut nähtävillä 8.10.−9.11.2018. Luonnoksessa Gam-
melboda ja Båssaudden ovat aluetta, jota koskevat yleiset suunnittelumääräykset.

Yleiskaava
Alue sisältyy Gammelboda-Nybodan osayleiskaavaan. Yleiskaava ei ole oikeusvaikutteinen.

Asemakaava
Alueella on voimassa seuraavat asemakaavat:
- asemakaava 716-71, vahvistettu 29.5.2001
- asemakaava 821-72, vahvistettu 6.2.2006

Asemakaavat eivät ole toteutuneet.

Ote kaavasta 716-71 Ote kaavasta 821-72. Muutettava alue on rajattu pu-
naisella katkoviivalla.

Muut suunnitelmat
Raaseporin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.5.2018 ja tullut 
voimaan 5.7.2018.

4.  ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

4.1.  Asemakaavan tarve

Kaavan laatimiseen ryhdyttiin Raaseporin kaupungin aloitteesta. Kaupungilla on tarve asuinton-
teista eri puolella Raaseporia. Voimassa oleva asemakaava nro. 716-71 on kaavataloudellisesti 
haastava, koska rakennettava katuverkko on pitkä rakennusoikeuden määrään nähden. Lisäksi 
kaavassa osoitettu yhdyskatu kulkee yksityisessä omistuksessa olevan alueen läpi. 

4.2.  Suunnittelun käynnistäminen ja vireilletulo

Aloitteen kaavamuutokseen teki Raaseporin kaupunki. Kaavoituslautakunta on päättänyt käyn-
nistää hankkeen ja hyväksyä OAS:n 17.4.2013 § 38

Asemakaavatyö on kuulutettu vireille 25.4.2013.
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4.3.  Osallistuminen ja yhteistyö

Kaava-aineisto on virallisesti nähtävillä kaupungin kotisivuilla, www.raasepori.fi /kaavoitus.  Aineis-
toon voi tutustua myös kaupungin kaavoitusyksikössä,  Raaseporintie 37, 10600 Tammisaari.

Osalliset voivat hankkeen aikana olla yhteydessä kaavoitusyksikköön. Hankkeen edetessä järjes-
tetään tarpeen mukaan myös erillisiä neuvotteluja asukkaiden, maanomistajien ja muiden osallis-
ten kanssa. Luonnoksen nähtävilläolon aikana järjestettiin asukastilaisuus 6.4.2017.

Kaava-aineiston nähtävilläoloaikoina annettava virallinen mielipide tai muistutus jätetään Raa-
seporin kaupungin kaavoitusyksiköön. Raaseporin kaupunki laatii vastineet nähtävilläoloaikana 
saatuihin mielipiteisiin ja muistutuksiin.

Osallisia ovat maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n mukaan alueen maanomistajat ja ne, joiden 
asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomai-
set ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Kaavan osallisia ovat ainakin:

Viranomaisia
- Uudenmaan ELY -keskus
- Uudenmaan liitto
- Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos
- Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo
- Museovirasto

Kaupungin viranomaisia muun muassa
- Ympäristö- ja rakennuslautakunta
- Tekninen lautakunta
- Tammisaaren energia
- Raaseporin vesi
- Kadunnimikomitea

Muut toimijat
- Raaseporin luonto ry

Osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja 
lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta. Lisäksi sähköpostitse voi toimittaa palautet-
ta hankkeen yhteyshenkilöille.

4.4.  Viranomaisyhteistyö

Kaava ei koske vaikutuksiltaan valtakunnallisia tai merkittäviä maakunnallisia asioita eikä ole 
valtion viranomaisen toteuttamisvelvollisuuden kannalta tärkeä, joten MRL 66 § mukaista viran-
omaisneuvottelua ei ole ollut tarpeen järjestää.

4.5.  Asemakaavan tavoitteet

Lähtöaineiston antamat tavoitteet

Voimassa olevissa maakuntakaavoissa suunnittelualue on merkitty taajamatoimintojen alueeksi.
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Raaseporin kaupungin määrittämät tavoitteet

Asemakaavan tavoitteena on
• luoda uusia asuintontteja ja lisätä kaupungin erillispientalojen ja asuinpientalojen tonttivarantoa,
• varmistaa hyvä elinympäristö ja kaupunkikuva kaava-alueella ja lähiympäristössä.
• osoittaa virkistys- ja kevytliikenneyhteydet Gammelbodan asuinalueilta rantaan. 
• aikaansaada kaavataloudellisesti kestävä ratkaisu järkevällä katuverkolla ja tehokkaalla 

maankäytöllä. 
• sopeuttaa rakentaminen maastoon ja maisemaan. 

4.6.  Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot

Asemakaavaluonnoksen pohjaksi laadittiin ideasuunnitelma, joka pidettiin nähtävillä 
18.8. - 19.9.2014. Idealuonnos sisälsi kaksi vaihtoehtoa, jotka erosivat pääasiassa pääkadun 
sijoituksen osalta. Vaihtoehdossa 1, Eteläinen, pääkatu / kokoojakatu oli sijoitettu kaava-alueen 
eteläosaan ja vaihtoehdossa 2, Pohjoinen, alueen keskiosaan.

Idealuonnoksesta annettiin 6 lausuntoa ja jätettiin 5 huomautusta. Huomautuksissa korostettiin 
alueen merkitystä lähialueen asukkaiden virkistykselle. Idealuonnosvaihtoehdoista vaihtoehto 1, 
Eteläinen, sai annetussa palautteessa enemmän tukea. 

Asemakaavaluonnos laadittiin vaihtoehdon 1 pohjalta. 

Kaavoituslautakunta käsitteli kaavaluonnoksen, sekä lausuntojen ja huomautusten vastineet kos-
kien ideasuunnitelmia 22.2.2017 ja päätti asettaa luonnoksen julkisesti nähtäville. Kaavaluonnos 
on ollut nähtävillä 27.3. - 30.4.2017. Nähtävilläolon aikana järjestettiin asukastilaisuus.

Luonnoksesta jätettiin 6 lausuntoa ja 4 mielipidettä. Lausunnot ja mielipiteet sekä niihin annetut 
vastineet on koottu asiakirjaan: 7706 Båssastranden, kaupunginosa 14, asemakaava ja asema-
kaavan muutos /lausunnot, mielipiteet ja vastineet kaavaluonnoksesta.

Ideasuunnitelma, vaihtoehto 1, Eteläinen Ideasuunnitelma, vaihtoehto 2, Pohjoinen
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5.  ASEMAKAAVAEHDOTUKSEN KUVAUS

5.1.  Kaavan rakenne

Ehdotus noudattelee kaavaluonnoksen rakennetta kts. kuvat alla. Kaava-alueen ajoneuvoliikenne 
liittyy nykyiseen Båssabölentiehen. Suuret, yhtenäiset lähivirkistysalueet jatkavat Gammelbodan 
asuinalueiden virkistysalueita. 

Ote nähtävillä olleesta kaavaluonnoksesta.

Ote asemakaavaehdotuksesta.
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Mitoitus

Mitoitus on esitetty liitteessä 2. Asemakaavan seurantalomake.

Kaava mahdollistaa yhteensä noin 112 asunnon rakentamisen. Näistä AO-kortteleihin sijoittuu 
64-75 asuntoa ja AP-kortteleihin (arviolta) 10. Alueelle arvioidaan muuttavan enimmillään noin 
170 asukasta. Arvioinnissa on käytetty oletusta 2,01 asukasta / asuntokunta (Tilastokeskus, 
asuntokuntien keskikoko 2017).

5.2.  Tavoitteiden saavuttaminen ympäristön laadussa

Asemakaava ohjaa alueen rakentamista siten, että ympäristön laatua (arkkitehtuuria, terveelli-
syyttä, turvallisuutta, viihtyisyyttä sekä luonto- ja kulttuuriarvoja) koskevat tavoitteet toteutuvat. 
Virkistyskäytön kannalta keskeisimmät alueet on osoitettu lähivirkistysalueiksi ja rakentaminen 
on ohjattu maastonmuotoja mukaillen sopiville alueille. Uudisrakentamisen sopeutuminen mate-
riaalien ja värisävyjen osalta ympäröivään rakennuskantaan ja meren läheisyyteen huomioidaan 
kaavamerkinnöissä ja -määräyksissä. Uudisrakentamisessa korostetaan alueelle soveltuvaa ja 
laadukasta rakentamista alueen ulkoilu- ja virkistyskäyttöön liittyvät arvot huomioon ottaen.

5.3.  Aluevaraukset

5.3.1. Korttelialueet

Pientalojen korttelialueet AO, AO-1, AO-2 ja AP-1
Alueet, jotka kaavoitetaan korttelialueiksi, ovat suurimmaksi osaksi kangasmetsiä joilla ei ole 
luontoarvoja tai niitä on vähän.

AO, AO-1 ja AO-2 tonttien yhteenlaskettu pinta-ala on noin 7,16 ha. Esitetyn ohjeellisen tonttijaon 
mukaisesti korttelialueille voidaan muodostaa yhteensä 52 tonttia, joista 23 tontille sallitaan kaksi-
asuntoisien pientalojen rakentaminen. 

AO ja AO-1 korttelialueille on annettu lukusarja, jossa ensimmäinen luku ilmoittaa asuinraken-
nuksen rakennusoikeuden kerrosalaneliömetreinä per rakennuspaikka ja toinen luku talousra-
kennusten neliömetrimäärän.  Autokatosten ja muiden kevyiden rakennelmien pinta-alat sisäl-
tyvät talousrakennuksille annettuun neliömetrimäärään. Kerrosluku vaihtelee maastonmuotojen 
mukaan. Ranta-alueen kortteleissa 407-410 on käytettävä harjakattoa. Katemateriaalina tulee 
käyttää heijastamatonta, tumman harmaata konesaumattua peltiä tai huopakatetta. Pääjulkisivu-
väreinä tulee käyttää lämpimiä maastoon sopeutuvia harmaan ja ruskean sävyjä. Merenpuolisilla 
julkisivuilla ikkunoiden tulee olla alle 40 % julkisivun pinta-alasta.

AO-2 korttelialueille tulee rakennusalalle rakentaa vähintään viisi erillistä yksiasuntoista asuin-
rakennusta. Tonttia ei saa jakaa lohkomalla. Kaavamääräyksen tavoitteena on yhtiömuotoinen 
pientaloasuminen AO-2 kortteleissa. Korttelialue on toteutettava yhtenäisen korttelisuunnitelman 
mukaan. Rakennukset tulee julkisivu- ja kattomateriaalien sekä kattomuodon suhteen rakentaa 
yhtenäistä rakennustapaa noudattaen. Yhden erillispientalon kerrosala saa olla enintään 
250 k-m2 ja siihen liittyvän talousrakennuksen/auton säilytyspaikan kerrosala enintään 70 k-m2. 
Autokatosten ja muiden kevyiden rakennelmien pinta-alat sisältyvät talousrakennuksille annet-
tuun neliömetrimäärään. Alueelle saadaan rakentaa tarpeellisia yhteiskäyttöön tarkoitettuja tiloja. 
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Kortteleissa 400-406 ja 411 rakennuksissa on käytettävä harjakattoa, murrettua harjakattoa tai 
pulpettikattoa. Katemateriaalin on oltava väritykseltään musta tai tumman harmaa. Pääjulkisivu-
väreinä tulee käyttää lämpimiä maastoon sopeutuvia harmaan ja ruskean sävyjä tai muita murret-
tuja maanläheisiä värisävyjä.

Asuinpientalojen (AP) korttelialueen pinta-ala on noin 0,41 ha. Tehokkuusluku korttelissa on 
e = 0,35. Rakennukset tulee julkisivu- ja kattomateriaalien sekä kattomuodon suhteen rakentaa 
yhtenäistä rakennustapaa noudattaen. Yksittäisen erillisen pientalon kerrosala saa olla enintään 
250 k-m² ja siihen liittyvän talousrakennuksen kerrosala enintään 70 k-m². Korttelialue sijaitsee 
aivan rannan tuntumassa. Kortteli sijoittuu kuitenkin haasteellisesti rakennettavaan rinteeseen. 
Muuta aluetta tehokkaampi rakentaminen ja monimuotoisen rakentamisen mahdollistama kaava-
määräys ovat korttelin rakentamisolosuhteet huomioiden perusteltuja.
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Esimerkkejä korttelialueiden toteuttamiseksi:
Venesataman korttelialue LV-2
Korttelialueelle saa rakentaa yksikerroksisen venesatamaa palvelevan liike- tai kerhotilan.

5.3.2. Muut alueet

Virkistysalueet
Alueet, joilla on paikallisesti arvokkaita luontoarvoja, on osoitettu ensisijaisesti lähivirkistysalueik-
si. Kallioinen ja lehtomainen pohjoisosa on kumpuileva ja soveltuu virkistyskäyttöön.  

Lähimpänä korttelialueita sijaitseva luontoselvityksen kuvio 3 on merkitty kaavakartalle merkin-
nällä VL-2; Lähivirkistysalue, saniaskorpi. Aluetta tulee hoitaa sen luontoarvot huomioiden.

Luontoselvityksen kuvio 20 on merkitty kartalle kaavamerkinnällä luo-1; Luonnon monimuotoisuu-
den kannalta erityisen tärkeä alue; saniaislehto-saniaiskorpi. Aluetta tulee hoitaa sen luontoarvot 
huomioiden. Alueen luontotyypin ominaispiirteiden muuttaminen on kielletty.

Rantaan on osoitettu uimaranta (VV) ja sen edusta on osoitettu vesialueeksi (W). Luonnoksesta 
poiketen venevalkaman  ja uimarannan sijainnit on vaihdettu keskenään. Uimaranta sijoittuu näin 
luonnostaan hiekkapohjaiselle alueelle ja venevalkama kallioiselle alueelle.

Venevalkama (LV-1)
Venesataman korttelialueen edustalle on osoitettu venevalkama, joka mahdollistaa 20 venepai-
kan toteuttamisen. Venevalkama on tarkoitettu pienehköjen huviveneiden käyttöön eikä alueelta 
ole tarkoitus nostaa tai laskea veneitä vesille.

Katualueet
Kaava-alueen katuverkko liittyy itäpuolella olemassa olevaan Båssabölentiehen. Kaava-alueen 
läpi kulkeva Båssauddintie on muutettu osittain kevyen liikenteen väyläksi.  

Katualueiden yleissuunnitelma on päivitetty. Uutta katualuetta muodostuu noin 1700 metriä.  

Liikennejärjestelyt kts. liite 4.

5.3.3. Suojelukohteet

Vesialue ja venevalkama on merkitty Natura 2000 -verkostoon kuuluvaksi alueeksi.
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5.4.  Yleiskaavallinen tarkastelu

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan, jos asemakaava laaditaan alueelle, jolla ei ole oikeusvai-
kutteista yleiskaavaa, on asemakaavaa laadittaessa soveltuvin osin otettava huomioon myös 
mitä yleiskaavan sisältövaatimuksista säädetään. Alla olevassa taulukossa selvitetään, miten 
kaava huomioi nämä sisältövaatimukset:

Yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomi-
oon,

Yleiskaavan sisältövaatimusten huomioiminen 
asemakaavassa:

1) yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudelli-
suus ja ekologinen kestävyys,

Båssastranden sijaitsee rakennetun Gammel-
bodan asuinalueen vieressä ja on luonnollinen 
kasvusuunta Gammelbodalle länteen, sekä 
antaa suuremman tarjonnan asuintonteista 
Tammisaaren keskustan lähellä. Luontoselvi-
tys on tehty ja vaikutusten arvioinnin mukaan 
luontoon ei tapahdu merkittäviä heikennyksiä 
koskien luontoarvoja.

2) olemassa olevan yhdyskuntarakenteen 
hyväksikäyttö,

Gammelbodaan on olemassa hyvät liikenneyh-
teydet ja jatkamalla kokoojakatua (Båssabö-
lentie) ja sen kevyen liikenteen väylää rantaan 
hyödynnetään olevaa yhdyskuntarakennetta. 
Oleva yhdyskuntarakenne ei myöskään vaadi 
parannusta kaava-alueen takia.

3) asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus, Alueella on hyvät virkistysmahdollisuudet. 
Kaava-alueelle on merkitty yleinen uimaranta 
sekä venevalkama. Gammelbodassa on ruot-
sinkielinen päiväkoti ja esikoulu. Muut palvelut 
ovat noin 4-5 km etäisyydellä Tammisaaren 
keskustassa.

4) mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukko-
liikenteen ja kevyen liikenteen, sekä energia-, 
vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen 
järjestämiseen ympäristön, luonnonvarojen ja 
talouden kannalta kestävällä tavalla;

Asemakaava-alue sijaitsee suotuisasti huo-
mioon ottaen liikenneverkko, kuitenkaan 
joukkoliikennettä ei nykytilanteessa ole tähän 
suuntaan Tammisaaren keskustasta. Kaava-
alueelle johtaa kokoojakatu Båssabölentie 
ja sen vieressä kevyeen liikenteen väylä. 
Toimiva kävely-, pyöräily- ja mopoliikenne on 
mahdollista toteuttaa. Jätteenkäsittely voidaan 
toteuttaa tarkoituksenmukaisesti.  Vesijohto- ja 
jätevesiverkosto voidaan laajentaa Gammelbo-
dasta kaava-alueelle ja se sisältyy vesihuolto-
laitoksen tulevaan toiminta-alueeseen. Koska 
Gammelbodan aluetta ei ole liitetty kaukoläm-
pöverkostoon, ei myöskään kaava-aluetta voi-
da liittää verkostoon kohtuullisin kustannuksin.

5) mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen 
ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen 
elinympäristöön;

Kaava mahdollistaa rauhallisen ympäristön 
asumiselle pientaloissa, jossa merenläheiset 
tontit rajoittuvat viheralueisiin.
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Yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomi-
oon,

Yleiskaavan sisältövaatimusten huomioiminen 
asemakaavassa:

6) kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytyk-
set;

Kaava-alue on tarkoitettu asumiselle. Asutus 
tukeutuu Tammisaaren keskustan kaupallisiin 
palveluihin.

7) ympäristöhaittojen vähentäminen; Alueella ei ole ympäristöhaittoja.

8) rakennetun ympäristön, maiseman ja luon-
nonarvojen vaaliminen; sekä

Kaavassa on huomioitu luontoarvoja ja arkeo-
logisia arvoja tehtyjen inventointien mukaises-
ti. Kaavamääräyksissä on huomioitu alueen 
sopeuttaminen meren läheisyyteen.

9) virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys. Kaava-alueen pinta-alasta noin ¾ koostuu 
lähivirkistysalueista. Luontoselvityksen mu-
kaan luontoarvot eivät rajoita alueiden käyttöä 
virkistykselle.

5.5.  Kaavan vaikutukset

Osana suunnittelua arvioidaan asemaakaavan toteutumisen vaikutukset. Vaikutuksen arvioinnin
tarkoituksena on tukea suunnittelua, osallistumista, vuorovaikutusta ja päätöksentekoa. 
MRA 1§:n mukaan laadittavien selvitysten on annettava riittävät tiedot, jotta voidaan arvioida 
suunnitelman toteuttamisen välittömiä ja välillisiä vaikutuksia:
• 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
• liikenteeseen, etenkin joukkoliikenteeseen
• kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön
• asuinympäristöön.

Vaikutuksia arvioidaan asemakaavan eri suunnitteluvaiheissa ja suunnittelutyön yhteydessä
tuotettavien selvitysten ja muun materiaalin perusteella. Vaikutustenarviointi laaditaan
asiantuntija-arviona yhteistyössä kaupungin muiden viranomaisten kanssa perustuen
taustaselvityksiin, pyydettyihin lausuntoihin sekä neuvotteluihin.

Ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön
Aikaisemmin rakentamattomalla kaava-alueella tulee olemaan arviolta noin 170 asukasta kun 
alue on rakennettu. Kaavan toteuttaminen ei aiheuta häiriöitä lähialueiden asuinviihtyvyyteen, 
koska kaava-alueen ja olevan asutuksen välillä on isoja viheralueita, lukuun ottamatta kaava-
alueen itäistä osaa, jossa uusi kortteli muodostuu olevan asutuksen lähelle.

Luonnonympäristö
Venevalkama ja uimaranta sijoittuvat luontoselvityksen paikallisesti arvokkaan kuvion 4 edustal-
le ja osittain kuvion 5 edustalle. Ruovikko poistetaan alueelta ja puustoa harvennetaan tarpeen 
mukaan. 

Muuttuva maankäyttö on muutoin osoitettu luontoarvoiltaan vähäisille alueille. Luontoarvoiltaan 
arvokkain alue saniaslehto-saniaskorpi, kuvio 20, sijoittuu lähivirkistysalueelle ja on rajattu kaava-
kartalle luo –merkinnällä. 
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Kuviolle 3, rannan tuntumassa sijaitseva saniaslehto-saniaskorpi, on osoitettu VL-2 merkinnällä 
ja aluetta tulee hoitaa sen luontoarvot huomioiden.

Rantakallioalueelle, luontoselvityksen kuviot 6 ja 7, on merkitty ulkoilureitti. Huomioiden kallioalu-
een jyrkät maastonmuodot, on epätodennäköistä, että ulkoilijat poikkeaisivat juurikaan reitiltä ja 
kuormittaisivat näin alueen luontoarvoja.

Luonnonsuojelu
Venevalkama ja uimaranta sijoittuvat Tammisaaren ja Hangon saariston ja Pohjanpitäjän-lahden 
merensuojelualueen (FI0100005) Natura 2000 -alueelle. Silvestris luontoselvitys oy on arvioinut 
asemakaavan vaikutukset Natura 2000 –alueen suojeluarvoihin (luonnonsuojelulain § 65 ja § 66 
mukainen Natura-arvion tarveharkinta). 

Arvioinnissa on todettu, että Merensuojelualueesta on luontotyyppiä 1160 (laajat matalat lahdet) 
edustavaa aluetta yhteensä n. 500 hehtaaria. Kaava-alueella luontotyyppi 1160 esiintyy edusta-
vuudeltaan heikentyneenä. Heikentyminen johtuu syvempien pohjien hapettomuudesta, joka il-
menee vesikasvillisuuden yksipuolistumisena ja rihmamaisten levien runsautena. Kaistalla lähellä 
ruovikkoa luontotyyppi on kuitenkin edustavaa, kasvistoltaan monilajista. 

Syvyydeltään esitetty LV-alue sopii ilman suurempaa ruoppausta venevalkamaksi. Rannan tun-
tuman ruovikon poistamiseksi tarvitaan kuitenkin ruoppausta. Myös alueen käyttö uimarannaksi 
vaatii ruovikon poistoa ja pohjan käsittelyä niin, että ruovikko ei pääse kasvamaan alueelle (esim. 
ruo’on juurikerroksen poistoruoppaus, suodatinkankaan asentaminen, hiekkatäyttö).

Kaava-alueeseen sisältyvän vesialueen muuttaminen venevalkamaksi ja uimarannaksi koskee 
noin 1-1,5 hehtaaria eli noin 0,3 prosentin osuutta luontotyypin pinta-alasta. Venesataman ja 
uimarannan perustamisella on jonkin verran heikentäviä vaikutuksia Tammisaaren ja Hangon 
saariston ja Pohjanpitäjän-lahden merensuojelualueen (FI0100005) Natura 2000 -suojelun perus-
teena oleville luontotyypeille tai lajistolle. 

Ei ole todennäköistä, että nämä heikentävät vaikutukset olisivat merkittäviä, jos kaavan mukaan: 
• vesialueen eteläosan näkinpartaissärkkä jätetään luonnontilaan, 
• mahdolliset ruoppaukset rajoittuvat ruovikkovyöhykkeeseen eli korkeintaan kahden metrin 

syvyyteen keskiveden tasosta, 
• ruoppausmassoja ei läjitetä mereen, 
• venesatamaan ei tule enempää kuin 60 venepaikkaa 
• rantavyöhykkeen puusto säilytetään koskemattomana. 

Båssafjärdenin veteen ja luontoon kohdistuu ja on kohdistunut jo ennen Natura 2000 -alueen 
perustamista runsaasti ihmisvaikutuksia.  Alueella ei ole tiedossa muita hankkeita, joilla olisi yh-
dessä kaava-hankkeen kanssa merkittäviä kielteisiä vaikutuksia Natura 2000 -alueiseen. Koska 
heikentävät vaikutukset eivät ole merkittäviä, ei ole tarvetta luonnonsuojelulain mukaiseen Natu-
ra-arviointiin (LSL §65-66).

Maisema
Ranta-alueen avaaminen venesatamaa ja uimarantaa varten sekä rakentaminen rinteeseen 
rannan ja nykyisen Båssauddintien välille muuttaa mereltä näkyvää maisemaa. Rakennusten 
sopeuttamiseksi maisemaan kaavassa on annettu määräyksiä pääjulkisivuväreistä, katemateri-
aaleista, kattomuodoista sekä heijastavien pintojen (ikkunoiden) laajuudesta julkisivuissa.
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Mäntykankaalle sijoittuva rakentaminen kortteleissa 400-406 ja 411 ei juuri vaikuta VL-4 alueella 
sijaitsevan ulkoilureitin maisemaan. Ulkoilureitin ja korttelialueiden väliin jäävä kallioalue sulkee 
näkymät. Båssabölentien (uuden osuuden) eteläpuoleinen metsä on harvaa mäntykangasta, 
jossa näkyvyys on hyvä. Uudisrakentaminen tulee sen vuoksi erottumaan kohtalaisen kaukaa 
kaava-alueen eteläpuolelta. Rakennusten sopeuttamiseksi maisemaan kaavassa on annettu 
määräyksiä pääjulkisivuväreistä sekä katemateriaaleista.

Vesistöt ja vesitalous
Kaava-alueen eteläosa sijaitsee vedenhankinnalle soveltuvalla pohjavesialueella jolla ei ole ve-
denhankintakäyttöä eikä sen vedenhankintamahdollisuuksia ei ole toistaiseksi selvitetty tarkem-
min. Katualueiden ja tonttien pinta-ala on n. 15 % pohjavesialueesta. 

Pohjavesialueella rakennusten kattovedet ja puhtaat hulevedet on imeytettävä maahan. Mahdolli-
sesti likaiset hulevedet on johdettava pois alueelta.

Ajoneuvoliikenteeseen ja pysäköintiin käytettävät alueet on eristettävä vettä läpäisemättömällä 
materiaalilla. Näiltä alueilta kertyvät sade- ja sulamisvedet on johdettava pohjavesialueen ulko-
puolelle.

Katualueiden tilavarauksissa on huomioitu avouomien tilantarve. Suunnittelualueen hulevesireitit 
purkavat kahteen eri suuntaan, vedenjakajana Båssauddintien korkein kohta. Alueen länsiosan 
hulevedet johdetaan hulevesiviemärissä venevalkama-alueelle mereen purettavaksi. Alueen itä-
osan hulevedet johdetaan Båssansuontielle ja liitetään nykyiseen hulevesiviemäriin, joka purkaa 
vedet maastoon noin 100 m etäisyydellä liitoskohdasta. 

Maa- ja metsätalous
Kaava-alueen metsät osoitetaan lähivirkistysalueiksi. Metsäalueita ei hoideta enää jatkossa kuten 
metsätalousmetsiä. 

Virkistys
Kaavassa VL-4 alueelle osoitetut ulkoilureitit noudattelevat pitkälti maastossa jo olevaa polkuver-
kostoa. Ranta-alueen osoittaminen lähivirkistysalueeksi ja uimarantakäyttöön monipuolistaa ja 
parantaa Gammelbodan alueen virkistysmahdollisuuksia. 

Liikenne
Kaava-alueen ajoneuvoliikenne liittyy Gammelbodan asuinalueella nykyiselle Båssabölentiel-
le, joka on mitoitukseltaan kokoojakatu. Båssabölentien mitoitus riittää välittämään lisääntyvän 
liikennemäärän edelleen Baggöntielle.

Båssabölentien kevyen liikenteen väylää jatketaan rantaan saakka. Nykyinen Båssauddintie 
muutetaan osittain kevyen liikenteen väyläksi. Lisäksi Kalliolahdentieltä on kevyen liikenteen yh-
teys Båssauddintielle ja Båssan rantatielle. Yhteys lyhentää matkaa kaava-alueelta Tammisaaren 
keskustaan n. 1 km. Kts. liite 4 Liikennejärjestelyt.

Asemakaava-alue sijaitsee suotuisasti huomioon ottaen liikenneverkko, kuitenkaan joukkoliiken-
nettä ei nykytilanteessa ole tähän suuntaan Tammisaaren keskustasta. Kaavaratkaisussa on 
varauduttu mahdolliseen joukkoliikenteeseen mitoittamalla Båssauddintien kääntöpaikka linja-
autolle sopivaksi. Aluetta voidaan käyttää pysäköintiin, kunnes tarve kääntöpaikalle tulee ajan-
kohtaiseksi.
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Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot
Kivikautinen asuinpaikka (1000022489) on merkitty kaavaan arkeologisen selvityksen mukaisesti. 
Nykyinen Båssauddintie kulkee alueen halki. Båssauddintie muutetaan kevyen liikenteen väyläksi 
tältä osin. 

Muinaismuisto sijaitsee VL-3 alueella. Määräyksissä alueen hoitoa on ohjeistettu seuraavasti: 
Metsää tulee hoitaa siten, että alueesta kehittyy puistomainen virkistysalue. Muinaismuistoalue 
tulee huomioida alueen hoidossa ja ulkoilun ohjaamisessa.

Tekninen huolto
Alue liitetään kaupungin vesijohto- ja jätevesijohtoverkostoon.

Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt
Alueella ei ole ympäristöhäiriöitä eikä kaavalla osoiteta alueelle sellaista toimintaa, joka aiheuttaa 
ympäristöhäiriöitä.

Kaavataloudellinen tarkastelu

Kunnallistekniikan ja vesihuollon toteutuskustannuksien on arvioitu olevan noin 2 162 000 €. Kun-
nallistekniikan osuus on noin 1 414 000 €. 

Tonttien myyntituloksi on arvioitu n. 1 900 000 €. Laskelmassa on ranta-alueilla käytetty AO -ton-
teilla 30€/m2 ja AP-korttelissa 100€/kem. Muilla AO -tonteilla on käytetty 20 €/m2.

5.6.  Kaavamerkinnät ja -määräykset

Katso Liite 1 Kaavakartta ja -määräykset.

5.7.  Nimistö

Ehdotetut kadunnimet: 
• Båssauddintie
• Mäntykuja
• Paatsamakuja
• Kalliokuja
• Båssan rantatie
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6.  ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

6.1.  Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat

Rakentamisessa noudatetaan lainsäädäntöä ja Raaseporin kaupungin rakennusjärjestystä sovel-
tuvin osin kaavan määräysten lisäksi.

6.2.  Toteutuksen ajoitus

Kaava voidaan toteuttaa kaavan saatua lainvoiman.

6.3.  Toteutuksen seuranta

Kaavan toteutuksen seurannasta vastaa kaupunki.

7.  YHTEYSTIEDOT

kaavoitusinsinööri Johanna Laaksonen 
Raaseporintie 37, 10600 Tammisaari
puh. 019 289 3846
johanna.laaksonen@raasepori.fi 

kaupunkisuunnitteluarkkitehti Simon Store
Raaseporintie 37, 10600 Tammisaari
puh. 019 289 3843
simon.store@raasepori.fi 

Kirjallisten mielipiteiden ja muistutusten 
toimitusosoite:
Raaseporin kaupunki
Kaavoitusyksikkö
Raaseporintie 37 
10650 Tammisaari

Tai seuraavaan sähköpostiosoitteeseen:

anne.lindholm(at)raasepori.fi 
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Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta 710 Raasepori Täyttämispvm 12.11.2018
Kaavan nimi Båssastranden, asemakaava ja asemakaavan muutos
Hyväksymispvm  Ehdotuspvm  
Hyväksyjä  Vireilletulosta ilm. pvm 25.04.2013
Hyväksymispykälä  Kunnan kaavatunnus 7107706
Generoitu kaavatunnus  
Kaava-alueen pinta-ala [ha] 41,8064 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] 31,8221
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]  Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 9,9843
 

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]   
Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset    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 41,8064 100,0 22201 0,05 31,8221 13158
A yhteensä 7,5669 18,1 22051 0,29 3,8715 13008
P yhteensä       
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä       
T yhteensä       
V yhteensä 28,9701 69,3   25,4111  
R yhteensä       
L yhteensä 4,9574 11,9 150 0,00 2,2820 150
E yhteensä       
S yhteensä       
M yhteensä       
W yhteensä 0,3120 0,7   0,2575  

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     
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Alamerkinnät

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-]

Yhteensä 41,8064 100,0 22201 0,05 31,8221 13158
A yhteensä 7,5669 18,1 22051 0,29 3,8715 13008
AP     -0,6085 -1521
AR     -0,6245 -1680
AO 2,6278 34,7 7140 0,27 0,1654 1298
AO-1 2,6436 34,9 7820 0,30 2,6436 7820
AO-2 1,8885 25,0 5666 0,30 1,8885 5666
AP-1 0,4070 5,4 1425 0,35 0,4070 1425
P yhteensä       
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä       
T yhteensä       
V yhteensä 28,9701 69,3   25,4111  
VP     -0,3108  
VL 0,3522 1,2   -2,8960  
VV 0,0814 0,3   0,0814  
VL-1 0,9096 3,1   0,9096  
VL-2 0,4716 1,6   0,4716  
VL-3 1,6051 5,5   1,6051  
VL-4 25,5502 88,2   25,5502  
R yhteensä       
L yhteensä 4,9574 11,9 150 0,00 2,2820 150
Kadut 4,2497 85,7   2,4803  
Pihakadut     -0,9060  
LV-1 0,5764 11,6   0,5764  
LV-2 0,1313 2,6 150 0,11 0,1313 150
E yhteensä       
S yhteensä       
M yhteensä       
W yhteensä 0,3120 0,7   0,2575  
W 0,3120 100,0   0,2575  
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Liite 4. Liikennejärjestelyt

Pääkatu, autot
Tonttikatu, autot ja kevyt liikenne
Kevyt liikenne
Ulkoilureitti (kävely)
Paikoitus

Selite
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