
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asemakaavan selostus 
 
Kunta   Raasepori 
 

Kaavan nimi  Bäljars, Mirka 2 
    

Asemakaava 
 
Asemakaavamuutos koskee tontit 3 ja 4 korttelissa 7005, tontit 16 ja 
19 korttelissa 7010, osa yleisestä alueesta 710-57-9901-0 (Kankurintie), 
osa kiinteistöstä 710-603-1-11 Laidunmaa sekä osa kiinteistöstä 710-
603-1-29 Krogen. 
 
Asemakaavamuutoksella muodostuu kaupunginosassa 57 osa 
korttelista 7010, teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue.  
 
 

Kaavan laatija  Kaupunkisuunnitteluosasto 
Kaava numero  7724 
Piirustusnumero 36-14 (asemakaava) 
Vireilletulo  Kuulutus 2.10.2014 
Käsittely  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
   Kaavoituslautakunta 17.9.2014 § 108 
   Asemakaavan muutosehdostus 

Kaavoituslautakunta 15.10.2014 § 131 
Kaavan hyväksyminen 
Kaavoituslautakunta 17.12.2014 § 
Kaupunginhallitus 
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1. PERUSTIEDOT 
 

1.1. Kaava-alueen sijainti 
 

Suunnittelualue sijaitsee Bäljarsissa noin 2 km Karjaan keskustan lounaispuolella ja 
rajoittuu Hitsaajantiehen, Raudoittajantiehen ja Lasimestarinkatuun. 
 
 

1.2. Kaavan nimi ja tarkoitus 
 

Kaavasta käytetään nimeä Bäljars, Mirka 2. 
 
Asemakaavamuutoksen tarkoitus on muodostaa teollisuus- ja varastorakennusten 
korttelialuetta, sekä muuttaa se osa Kankurintiestä joka on kortteleiden 7005 ja 7010 
välissä tonttimaaksi. 
 
 

1.3. Selostuksen sisällysluettelo 
 

1. PERUSTIEDOT 
1.1 Kaava-alueen sijainti 
1.2 Kaavan nimi ja tarkoitus 
1.3 Selostuksen sisällysluettelo 
1.4 Luettelo selostuksen liitteistä 

2. TIIVISTELMÄ 
2.1 Kaavaprosessin vaiheet 
2.2 Asemakaava 
2.3 Asemakaavan toteuttaminen 

3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 
3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 
3.2 Suunnittelutilanne 

4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 
4.1 Asemakaavan tarve ja suunnittelun käynnistäminen 
4.2 Osallistuminen ja yhteistyö 
4.3 Asemakaavan tavoitteet 

5. ASEMAKAAVAN KUVAUS 
5.1 Kaavan rakenne 
5.2 Tavoitteiden saavuttaminen ympäristön laadussa 
5.3 Kaavan vaikutukset 
5.4 Kaavamerkinnät ja -määräykset 
5.5 Nimistö 

6. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 
6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 
6.2 Toteutuksen ajoitus 
6.3 Toteutuksen seuranta 

 
 
1.4. Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 
 

1. Asemakaavan seurantalomake 
2. Sijaintikartta 
3. Poistuva asemakaava 
4. Asemakaavakartan pienennös määräyksineen 
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2. TIIVISTELMÄ 
 
2.1 Kaavaprosessin vaiheet 

 Asemakaavan tekoon ryhdyttiin kaupunginhallituksen tilauksesta 18.8.2014 § 274. 
 Vireilletulo kaavoituslautakunnan päätöksellä 17.9.2014. 
 Kaavoituslautakunta merkitsi osallistumis- ja arviointisuunnitelman tiedoksi sekä 

päätti että se lähetetään osallisille ja tiedossa oleville naapureille 17.9.2014. 
 Kaavoituslautakunta käsitteli kaavaehdotusta 15.10.2014 ja päätti asettaa 

ehdotuksen julkisesti nähtäville. 
 Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 27.10 - 28.11.2014. 
 Kaavoituslautakunta ehdottaa 17.12.2014 että kaupunginhallitus hyväksyy 

asemakaavamuutoksen kaavakartta numero 36-14, kaavamääräykset sekä 
kaavaselostuksen maankäyttö- ja rakennuslain § 52 mukaisesti. 

 
 
2.2 Asemakaava 
 

Asemakaava käsittää 
 teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta (T-2). Alueelle saa lisäksi rakentaa 

näihin liittyviä toimisto- ja sosiaalitiloja. 
 

 
2.3 Asemakaavan toteuttaminen 
 

Asemakaavaa voidaan toteuttaa kaavan saatua lainvoiman. 
 
 

3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 
 
3.1. Selvitys suunnittelualueen oloista 
 

Alueen yleiskuvaus 
Kaava-alue sijaitsee Bäljarsin teollisuusalueella ja rajoittuu Hitsaajantiehen, 
Raudoittajantiehen ja Lasimestarinkatuun. 
Kaava-alueen pinta-ala on noin 8,1 hehtaaria. 
 
Luonnonympäristö 
Suunnittelualue, jonka eteläosa viettää pohjoiseen ja muuten on melko tasainen käsittää 
voimassa olevien asemakaavojen mukaan teollisuus- ja varastorakennusten 
korttelialuetta sekä katua. Alueella ei ole erityisiä luontoarvoja. 
 
Rakennettu ympäristö 
Suunnittelualuetta ympäröi etelässä ja idässä toteutettuja teollisuustontteja. Pohjoisessa 
on rakentamattomia teollisuustontteja. Lännessä alueella ei ole asemakaavaa. 
Suunnittelualueella on Oy KWH Mirka Ab:n teollisuus- ja varastorakennuksia ja 
Vegamark Oy:n teollisuus- ja varastorakennuksia. 
 
Yhdyskuntatekninen huolto 
Alue liitetään kaupungin vesijohto- ja jätevesijohtoverkostoon. 

 
Liikenne 

 Varapelastustie, jota suunnitellaan rakennettavaksi yhteytenä Hitsaajantien ja 
 Leppämäentien väliin, ei sisälly asemakaavaan. Nykyinen kaavatilanne ei ole esteenä 
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 tien rakentamiselle eikä ole esteenä tien mukaan ottamiselle työn alla olevaan Karjaan 
 läntisen osayleiskaavaan. 
  

Maanomistus 
Kaava-alue on osittain kaupungin ja osittain yksityisessä omistuksessa. 
 
Nykyisen kaavan toteutuminen 
Nykyiset asemakaavat ovat toteutuneet tontin 3 korttelissa 7005 ja tontin 16 korttelissa 

 7010 osalta. 
 
 
3.2. Suunnittelutilanne 
 

Maakuntakaava 
Uudenmaan Maakuntakaava on vahvistettu 14.12.2004. Uudenmaan 2. 
vaihemaakuntakaavan merkinnät ja määräykset, vahvistettu 30.10.2014, korvaavat 
Uudellamaalla voimassa olevien maakuntakaavojen merkintöjä ja määräyksiä. 
Maakuntakaavan mukaan alue on varattu taajamatoimintojen alueeksi. Aluetta 
suunnitellaan asumisen, ympäristöönsä soveltuvien työpaikkatoimintojen sekä näihin 
liittyvien palveluiden ja toimintojen alueena. 

 
Yleiskaava 
Alue sisältyy keskustan yleiskaavaan jonka kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 16. 
helmikuuta 1987. Kaavan mukaan alue on varattu teollisuus- ja varastoalueeksi. 
Yleiskaava on oikeusvaikutukseton. 
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Alue sisältyy Karjaan läntisen taajaman osayleiskaavaan, joka on työn alla. 
 
Asemakaava 
Alueella on seuraavat asemakaavat voimassa: 

- asemakaava 163-100, vahvistettu 4.9.1987 
- asemakaava 997-73, vahvistettu 7.11.2011 

 
 

Rakennusjärjestys 
Raaseporin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 7.6.2010 
ja se astui voimaan 19.8.2011. 
 
Kaavan laatimisessa on käytetty kaupungin pohjakartta, jota on ajantasaistettu 
tarkoitusta varten. 

 
 
4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 
 
4.1. Asemakaavan tarve ja suunnittelun käynnistäminen 

 
Kaavan laatimiseen ryhdyttiin Raaseporin kaupungin aloitteesta. 
 
Oy KWH Mirka Ab on esittänyt tarvetta isommasta tontista toimintaansa. Se osa 
Kankurintiestä joka on kortteleiden 7005 ja 7010 välissä ei tarvita katuna, koska 
suunnittelualueella on katua kolmella puolella. 

 
Kaavoituksen aloittamisesta on päätetty yksimielisesti ja valmistelun mukaisesti 
- kaavoituslautakunnassa   17.9.2014 § 108 
 
 

4.2. Osallistuminen ja yhteistyö 
 
Osallisia kaavaprosessissa ovat 
- Alueen ja siihen rajoittuvien alueiden maanomistajat ja maanvuokraajat 
- Alueen ja sen välittömän lähiympäristön asukkaat ja yritykset 
- Kaupunkikuvan kannalta kaikki kaupungin asukkaat. 
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Osallistumisen järjestäminen 
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lähetetty osallisille 2.10.2014 
- Asemakaavaehdotus asetetaan nähtäville 30 vuorokauden ajaksi kaupungin 

virallisella ilmoitustaululla ja kaupungin www-sivuilla 27.10.2014 (MRA 27 §) 
 

Viranomaisyhteistyö 
- Ennen kaavan lopullista käsittelyä toimitetaan aineisto kommentoitavaksi Uudenmaan 

ELY-keskukselle. 
 
 
4.3. Asemakaavan tavoitteet 

 
Asemakaavan tavoite on, 

- mahdollistaa isomman yhtenäisen teollisuus- ja varastorakennusten tontin 
muodostamista, 

- liittää se osa Kankurintiestä joka on kortteleiden 7005 ja 7010 välissä rajoittuviin 
tontteihin. 

 
 
5. ASEMAKAAVAN KUVAUS 
 
5.1. Kaavan rakenne 
 

Kaava koostuu teollisuus- ja varastorakennusten alueesta (T-2). Alueelle saa lisäksi 
rakentaa näihin liittyviä toimisto- ja sosiaalitiloja. (T-2) tonttien yhteenlaskettu pinta-ala on 
noin 80752 m². Tonteille saa rakentaa kahdessa kerroksessa. Tonttitehokkuusluku on 
e=0,40. 
 
 

5.2. Kaavan vaikutukset 
 

Kaupunkikuva ja –rakenne 
- Alueelle suunniteltu uudisrakentaminen sopeutetaan ympäröivään kaupunkikuvaan ja 

-rakenteeseen. 
 

Maisema, ympäristö 
- Kaavan toteuttaminen ei vaikuta teollisuusalueen maisemaan ja ympäristöön 

negatiivisesti verrattuna nykyiseen kaavaan. 
 

Sosiaaliset vaikutukset 
- Kaavan toteuttaminen ei vaikuta lähikortteleiden toimintaan negatiivisesti. 
- Kaavan toteuttaminen ei vaikuta merkittävästi liikennemääriin alueella. 

 
 
5.3. Kaavamerkinnät ja -määräykset 
 

Kaavamerkinnät ja –määräykset ilmenevät kaavakartalta ja niitä käsitelty myös kohdassa 
5.1 Kaavan rakenne. 
 
 

5.4. Nimistö 
 
Kaavassa ei anneta uusia kadunnimiä. 
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6. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 
 
6.1. Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 
 

Rakentamisessa noudatetaan lainsäädäntöä ja Raaseporin kaupungin 
rakennusjärjestystä soveltuvin osin kaavan määräysten lisäksi. 
 
 

6.2. Toteutuksen ajoitus 
 
Kaavaa voidaan toteuttaa kaavan saatua lainvoiman. 

 
 
6.3. Toteutuksen seuranta 
 

Kaavan toteutuksen seurannasta vastaa kaupunki. 
 
 
Raasepori 17.12.2014 
 
    Simon Store 
    Kaupunkisuunnitteluarkkitehti 



Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta
710 

Raasepori
Täyttämispvm 27.08.2014

Kaavan nimi Bäljars Mirka 2

Hyväksymispvm   Ehdotuspvm  

Hyväksyjä   Vireilletulosta ilm. pvm  

Hyväksymispykälä   Kunnan kaavatunnus 7107724

Generoitu kaavatunnus    

Kaava-alueen pinta-ala [ha] 8,0752 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]  

Maanalaisten tilojen pinta-ala 

[ha]
 

Asemakaavan muutoksen pinta-ala 

[ha]
8,0752

 

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 8,0752 100,0 32301 0,40 0,0000 1655

A yhteensä            

P yhteensä            

Y yhteensä            

C yhteensä            

K yhteensä            

T yhteensä 8,0752 100,0 32301 0,40 0,4138 1655

V yhteensä            

R yhteensä            

L yhteensä         -0,4138  

E yhteensä            

S yhteensä            

M yhteensä            

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        

chlindho
Maskinskriven text
Liite 1



Alamerkinnät

Aluevaraukset
Pinta-ala 

[ha]

Pinta-ala 

[%]

Kerrosala 

[k-m²]

Tehokkuus 

[e]

Pinta-alan

muut. [ha +/-]

Kerrosalan muut. 

[k-m² +/-] 

Yhteensä 8,0752 100,0 32301 0,40 0,0000 1655

A yhteensä            

P yhteensä            

Y yhteensä            

C yhteensä            

K yhteensä            

T yhteensä 8,0752 100,0 32301 0,40 0,4138 1655

T 8,0752 100,0 32301 0,40 0,4138 1655

V yhteensä            

R yhteensä            

L yhteensä         -0,4138  

Kadut         -0,4138  

E yhteensä            

S yhteensä            

M yhteensä            

W yhteensä            



chlindho
Maskinskriven text
Områdets läge / Alueen sijainti : Bäljars Mirka 2

chlindho
Maskinskriven text
Bilaga/Liite 2



chlindho
Maskinskriven text

chlindho
Maskinskriven text

chlindho
Maskinskriven text

chlindho
Maskinskriven text

chlindho
Maskinskriven text

chlindho
Maskinskriven text
Bilaga/Liite 3

chlindho
Maskinskriven text





chlindho
Maskinskriven text

chlindho
Maskinskriven text
skala/mittakaava 1:3 000

chlindho
Textruta
Bilaga/Liite 4
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