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1 PERUSTIEDOT 

1.1 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI 

Asemakaavan muutoksen kohteena on Tammisaaren keskustassa Raaseporissa 

sijaitseva tontti. Kaava-alue kattaa kaupunginosassa 5, korttelissa 57 sijaitsevan tontin 

nro. 10. Kaava-alue rajautuu pohjoisessa Asematiehen ja idässä Ystadinkatuun. 

 

 

Kaava-alueen sijainti opaskartalla. 

 

1.2 KAAVAN TARKOITUS 

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa III-IV kerrosta korkean asuintalon 

rakentaminen Asematien ja Ystadinkadun kulmassa sijaitsevalle tontille.
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LUETTELO SELOSTUKSEN LIITTEISTÄ 

Lähtötiedot: 

A1. Ote pohjakartasta ja kaava-alueen rajaus 

 

Asemakaava: 

B1. Kaavakartta  

B2. Asemakaavamerkinnät ja -määräykset  

B3. Viitesuunnitelma  

B4. Asemakaavan seurantalomake 

 

LUETTELO MUISTA KAAVA-ALUETTA KOSKEVISTA SELVITYKSISTÄ 

Alueella voimassa olevat kaavat ja suunnitelmat: 

- Uudenmaan maakuntakaava 

- 2. vaihemaakuntakaava 

- Tammisaaren läheisyyskaava 

- alueen voimassa oleva asemakaava 545-62 (30.8.1991) 

- Raaseporin kaupungin rakennusjärjestys 

- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.5.2015 

2 TIIVISTELMÄ 

2.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET 

Asemakaavan muutostyö käynnistetään Osuuspankki Raaseporin toimesta. 

- kaavan vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma, asemakaavaluonnos 

- ehdotus 

- hyväksyminen 

2.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS 

Asemakaavan muutostyön tavoitteena on mahdollistaa kompaktin asuinkerrostalon 

rakentaminen suunnittelualueelle. Muutostyön aikana on tutkittu erilaisia vaihtoehtoja 

asuinrakennuksen ja paikoituksen sijoittamisesta tontille. Tonttia koskeva, voimassa oleva 

asemakaava on erityisesti paikoitusratkaisunsa osalta vaikeasti toteutettava, minkä vuoksi 

tontti on jäänyt toistaiseksi rakentamattomaksi. Asuinrakennuksen ja pysäköintiratkaisun 

toteuttamisesta on laadittu asemakaavan muutostyön yhteydessä kolme vertailukelpoista 

vaihtoehtoa. Laadukkaimmaksi valitusta vaihtoehdosta on laadittu viitesuunnitelma (LIITE 

B3). 
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3 LÄHTÖKOHDAT 

3.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus 

Kaava-alue sijaitsee Tammisaaren keskustassa. Kaava-alue kattaa 

kaupunginosassa 5, korttelissa 57 sijaitsevan tontin nro. 10. Kaava-alue rajautuu 

pohjoisessa Asematiehen ja idässä Ystadinkatuun. Kaavamuutosalueen pinta-ala 

on noin 925 m2. 

3.1.2 Luonnonympäristö 

Kaavoitettava alue on kokonaisuudessaan rakennettua aluetta, eikä siihen sisälly 

luonnontilaisia osia.  

3.1.3 Rakennettu ympäristö 

Asemakaavan muutosalueella sijaitsee nykyisellään kioski ja paikoitusalue. 

Muutosalueella ei ole pysyviä rakennuksia.  

Samassa korttelissa asemakaavan vaikutusalueella sijaitsee useita eri-ikäisiä 

rakennuksia, joista suuri osa on rakennettu 1900-luvun vaihteessa. Kaikki 1900-

luvun vaihteessa valmistuneet rakennukset on suojeltu sr1-merkinnällä 

voimassaolevassa asemakaavassa. Asemakaavan muutosalue rajautuu 

länsisivultaan suoraan kiinni vuonna 1971 valmistuneeseen rakennukseen. 

 

 

Näkymä tontilla sijaitsevasta kioskirakennuksesta ja vuonna 1971 valmistuneesta 

rakennuksesta, joko rajautuu suoraan kiinni kaava-alueen reunaan. 
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3.1.4 Maanomistus 

Tontti on Osuuspankki Raaseporin omistuksessa. 

3.2 SUUNNITTELUTILANNE 

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 

Uudenmaan maakuntakaava 

Koko uudenmaan kattava maakuntakaava on hyväksytty ja vahvistettu 

ympäristöministeriössä 8.11.2006. Suunnittelualue on uudenmaan 

maakuntakaavassa taajamatoimintojen aluetta ja Tammisaaren keskustan alue 

on merkitty myös keskustatoimintojen alueeksi.  

2. vaihemaakuntakaava 

Ympäristöministeriö on vahvistanut 2. vaihemaakuntakaavan 30.10.2014. 2. 

vaihemaakuntakaavassa Tammisaaren keskustan alueelle osoitettu 

keskustatoimintojen alue -merkintä on korvattu keskustatoimintojen aluetta ja 

seutukeskusta kuvaavalla merkinnällä.       

             

 

Ote maakuntakaavojen epävirallisesta yhdistelmästä. 
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Yleiskaava 

Alueella on voimassa oikeusvaikutukseton, vuonna 1980 hyväksytty 

osayleiskaava ”Tammisaaren läheisyyskaava”. 

Voimassa olevat asemakaavat 

Kaavoitettavalla alueella on voimassa asemakaava 545-62, joka on hyväksytty 

30.8.1991. Voimassa olevassa asemakaavassa asemakaavan muutosalue on 

osoitettu AL-merkinnällä yhdistettyjen liike- ja asuinkerrostalojen korttelialueeksi. 

Muutosalueen kerrosluvuksi on osoitettu osin II ja osin III kerrosta ja kerrosalaksi 

yhteensä 1800 k-m2. Tontin eteläosaan sijoittuu osia ma-merkitystä maan-alaisen 

pysäköinnin alueesta. Asematien ja Ystadinkadun varteen on osoitettu LP-1-

merkitty yleinen pysäköintialue, jolle saadaan sijoittaa osa korttelin 57 

autopaikoista. 

 

 

Ote voimassa olevasta asemakaavasta. 

 

Rakennusjärjestys 

Raaseporin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty Raaseporin 

kaupunginvaltuustossa 7.6.2010 ja se on astunut voimaan 19.8.2011. 
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4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

4.1 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE 

Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa nykyisessä kaavassa sallittua kerroslukua 

korkeamman asuinrakennuksen rakentaminen tontille. Voimassa olevassa 

asemakaavassa esitettyä rakennusoikeutta ei ole mahdollista käyttää nykyisessä 

kaavassa määrätyillä kerrosluvuilla II-III. Uuden asuinrakennuksen tavoitteellinen 

kerrosluku on III-IV. Asemakaava-alueella mahdollistetaan liiketilojen rakentaminen 

asuintalon 1. kerrokseen.  

Asemakaava-alue sijaitsee keskeisesti Tammisaaren keskustassa, ja tontti on 

nykyisellään tehottomassa käytössä. Tonttia on käytännössä mahdotonta toteuttaa 

voimassa olevassa asemakaavassa osoitetulla tavalla, sillä maanalaisen pysäköintihallin 

toteuttaminen osin viereisten tonttien alueelle muiden tonttien jo rakennuttua on teknisesti 

hyvin vaativaa. Myös riittävän maanpäällisen pysäköinnin toteuttaminen voimassa 

olevassa asemakaavassa annettuja kerroskorkeuksia noudattaen on käytännössä 

mahdotonta, kuten vaihtoehtotarkastelusta käy ilmi. 

Asemakaavan muutoksella asemakaava-alueen rakennusoikeuden määrä vähenee ja 

kaupunkikuvallinen laatu paranee.  

4.2 SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET 

Asemakaavan muutostyö käynnistetään Osuuspankki Raaseporin toimesta. Kaavasta on 

laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on nähtävillä koko 

kaavoitusprosessin ajan. 

 

4.3 OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ 

4.3.1 Osalliset 

 Osallisia ovat maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n mukaan suunnittelualueen 

asukkaat, yhteisöt ja yrittäjät ja kaikki muut tahot, joiden asumiseen, työntekoon 

tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaiset ja 

yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.  

 

Osallisia ovat ainakin: 

- Alueen ja siihen rajoittuvien alueiden maanomistajat ja maanvuokraajat 

- Alueen ja sen välittömän lähiympäristön asukkaat, yritykset ja yhdistykset 

- Tammisaaren keskustan viihtyisyyden ja kehittämisen kannalta kaikki 

Tammisaaren kaupunginosan asukkaat 

- Viranomaisista Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, 

Uudenmaan liitto, Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo, Museovirasto, Länsi-

Uudenmaan pelastuslaitos 

- Raaseporin kaupungin ne viranhaltijat ja toimielimet, joiden toimialaa asia 

saattaa koskea 
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4.3.2 Vireilletulo 

Kaavoituslautakunta kuuluttaa kaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja 

arviointisuunnitelmasta, sekä mahdollisuudesta vaikuttaa. 

4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely 

Asemakaavan Raaseporin kaupungin kaavoituksesta tiedotetaan kaupungin 

kotisivuilla www.raasepori.fi.  

 

Raaseporin kaupungin kaavoitusta koskevat kuulutukset julkaistaan kaupungin 

kotisivuilla www.raasepori.fi ja kaupungin virallisella ilmoitustaululla. Lisäksi 

kaavan vireille tulosta kuulutetaan paikallisessa sanomalehdessä: 

 Etelä-Uusimaa (suomeksi) 

 Västra Nyland (ruotsiksi) 

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetetään tiedossa oleville osallisille 

maanomistajille, sekä asetetaan nähtäville Raaseporin 

kaupunkisuunnitteluosastolle ja kaupungin kotisivuille koko kaavoituksen ajaksi.  

Asemakaavamuutoksen valmisteluaineisto asetetaan julkisesti nähtäville 

vähintään 30 vuorokauden ajaksi kaupungin viralliselle ilmoitustaululle 

palvelupisteeseen Ystadinkatu 3, 10600 Tammisaari sekä 

kaupunkisuunnitteluosastolle, Elina Kurjenkatu 11, 10300 Karjaa. Osallisilla ja 

kunnan jäsenillä on mahdollisuus kirjallisesti tai suullisesti lausua mielipiteensä 

kaavasta. 

 

Asemakaavamuutosehdotus asetetaan julkisesti nähtäville vähintään 30 

vuorokauden ajaksi kaupungin viralliselle ilmoitustaululle Palvelupisteeseen 

Ystadinkatu 3, 10600 Tammisaari sekä kaupunkisuunnitteluosastolle Elina 

Kurjenkatu 11, 10300 Karjaa. Nähtävillä oloaikana osallisilla ja kunnan jäsenillä 

on mahdollisuus esittää ehdotuksesta kirjallinen muistutus. Ehdotusvaiheessa 

järjestetään tarvittaessa yleisötilaisuus. 

 

Työn kuluessa järjestetään tarpeen mukaan myös erillisiä neuvotteluja 

asukkaiden, maanomistajien ja muiden osallisten kanssa. 

4.3.4 Viranomaisyhteistyö 

Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot asiaan kuuluvilta viranomaisilta ja 

yhteisöiltä. Viranomaisneuvottelu järjestetään jos sille ilmenee tarvetta.  

4.4 ASEMAKAAVAN TAVOITTEET 

4.4.1 Lähtöaineiston antamat tavoitteet 

Kunnan asettamat tavoitteet 

Kunnan tavoitteena on yhdyskuntarakenteen tiivistäminen 2. 

vaihemaakuntakaavan tavoitteiden mukaisesti. Asemakaavan muutosalue 

sijoittuu keskeisesti Tammisaaren keskusta-alueelle, ja asemakaavamuutos 

tähtää olemassa olevan kaupunkirakenteen hyödyntämiseen. 
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Asemakaavamuutoksen kohteena olevan tontin rakentaminen edesauttaa alueen 

kaupunkikuvan eheyttämistä. Keskeisen sijainnin vuoksi tontilla tavoitellaan 

korkeatasoista rakentamista. 

Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet 

Asemakaavan muutos on vahvistetun Uudenmaan maakuntakaavan ja 

Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan mukainen. 

Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet 

Kortteli 57 on nykyisin tontin 10 osalta vajaakäyttöinen. Tavoitteena on täydentää 

korttelikokonaisuutta ja eheyttää Asematien ja Ystadinkadun katukuvaa. 

4.4.2 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet 

Asemakaavan laadulliset tavoitteet 

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on pieni ja kompakti, kaupunkikuvaan sopiva 

rakennus. Asemakaavan muutosalue sijaitsee kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa 

korttelissa, minkä vuoksi uudisrakennukselta vaaditaan laadukasta ja 

kaupunkikuvaan hyvin istuvaa toteutusta. Rakennuksen tulee olla ilmeeltään 

kaupunkimainen. Kaupunkikuvallisen yhtenäisyyden vuoksi erityisesti 

rakennuksen IV-kerros tulee toteuttaa harkitusti. Ylimmän kerroksen tulee olla 

sisäänvedetty ja poiketa alemmista kerroksista julkisivumateriaalien osalta. 

Tontti sijaitsee keskeisten kulkuyhteyksien varrella, minkä vuoksi 

asuinrakennuksen ensimmäiseen kerrokseen esitetään toteutettavaksi liiketila.  

 

4.5 ASEMAKAAVARATKAISUN VAIHTOEHDOT 

Asemakaavan muutostyön alkuvaiheessa on tutkittu erilaisia vaihtoehtoja 

asuinkerrostalon muodostamiseksi suunnittelualueelle. Kaavatyön yhteydessä on verrattu 

kolmea erilaista vaihtoehtoa. Vaihtoehtojen keskeisimmät erot liittyvät tontin 

paikoitusjärjestelyihin. 

Tonttia koskeva, voimassa oleva asemakaava on erityisesti paikoitusratkaisunsa osalta 

vaikeasti toteutettava, minkä vuoksi tontti on jäänyt toistaiseksi rakentamattomaksi. 

Voimassa olevassa asemakaavassa osoitetun kerrosalan toteuttaminen kaavassa 

osoitettujen kerroslukujen mukaisesti on käytännössä mahdotonta, sillä kaavassa esitetty, 

useiden tonttien alueelle sijoittuva maanalainen pysäköintihalli ei ole toteutunut 

asemakaavassa osoitetulla tavalla. Tämän vuoksi voimassa oleva asemakaava on tontin 

nro. 10 osalta käytännössä toteuttamiskelvoton.  

Vaihtoehdoissa A-C on esitetty erilaisia vaihtoehtoja asuinrakennuksen massoittelun ja 

pysäköintiratkaisun osalta. Vaihtoehdoissa A ja B on pyritty toteuttamaan voimassa 

olevassa asemakaavassa annettu rakennusoikeus 1 800 k-m2. Rakennusoikeuden 

toteuttaminen on tontin pienen pinta-alan vuoksi edellyttänyt molemmissa vaihtoehdoissa 

maanalaista pysäköintiratkaisua ja voimassaolevassa asemakaavassa esitettyä 

suurempaa kerroslukua. Vaihtoehdossa C rakennusoikeuden määräksi on määritetty 

1 550 k-m2, minkä ansiosta paikoitus on saatu sijoitettua maantasoon.  
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Voimassa olevan asemakaavan mukainen vaihtoehto 

 

Voimassa olevan asemakaavan mukainen vaihtoehto: rakennusoikeus yhteensä 1 800 k-

m2. 

 

Voimassa olevassa asemakaavassa tontille on osoitettu yhteensä 1 800 k-m2 

rakennusoikeutta. Rakennusalan sallittu kerrosluku tontilla on osin II- ja osin III-

kerrosta. Tontin autopaikat on osoitettu sijoitettavaksi kokonaan tai osittain 

korttelin yhteisiin maanalaisiin pysäköintitiloihin. 

Maanalaista pysäköintihallia ei ole toistaiseksi toteutettu korttelin muiden tonttien 

alueella. Maanalaisen pysäköinnin toteuttaminen jälkikäteen viereisten tonttien jo 

rakennuttua on vaativaa. 1 800 k-m2 rakennusoikeuden toteuttaminen pienellä 

tontilla kerrosluvuilla II-III aikaansaa syvän rakennusmassan, ja tontille ei jää tilaa 

maanpäälliselle pysäköinnille tai leikki- ja oleskelupaikalle. Voimassa oleva kaava 

on näistä syistä hyvin vaikea toteuttaa laadukkaasti. 

 

. 
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Vaihtoehto A 

 

Vaihtoehto A: rakennusoikeus yhteensä 1 800 k-m2. 

 

Vaihtoehdossa A on pyritty sijoittamaan tontille voimassa olevassa 

asemakaavassa määritetty kerrosala yhteensä 1 800 k-m2. Kerrosala on sijoitettu 

yhdeltä sivultaan viereiseen tonttiin rajautuvaan, V-kerrosta korkeaan 

kerrostaloon ja Ystadinkatuun rajautuvaan II-kerrosta korkeaan rivitaloon. 

Pysäköinti on toteutettu maanalaisena pysäköintihallina, joka sijoittuu osin 

viereisen tontin pihan alle. Ajo pysäköintihalliin on esitetty rampilla Asematieltä, 

korkeamman rakennusmassan ali. 

Vaihtoehdossa on onnistuttu hyödyntämään voimassa olevassa asemakaavassa 

myönnetty kerrosala. Maanalaisen pysäköinnin toteuttaminen jälkikäteen 

viereisten tonttien jo rakennuttua on kuitenkin vaativaa. 
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Vaihtoehto B 

 

Vaihtoehto B: rakennusoikeus yhteensä 1 800 k-m2. 

 

Myös vaihtoehdossa B on pyritty sijoittamaan tontille voimassa olevassa 

asemakaavassa määritetty kerrosala yhteensä 1 800 k-m2. Kerrosala on sijoitettu 

V-kerrosta korkeaan, Ystadinkadun suuntaisesti asemoituun kerrostaloon ja I-

kerrosta korkeaan nivelosaan. Pysäköinti on toteutettu maanalaisena 

pysäköintihallina, joka sijoittuu osin viereisen tontin pihan alle. Ajo pysäköintiin on 

esitetty Ystadinkadun suunnasta katetun rampin kautta. 

Vaihtoehdossa on onnistuttu hyödyntämään voimassa olevassa asemakaavassa 

myönnetty kerrosala. Maanalaisen pysäköinnin toteuttaminen jälkikäteen 

viereisten tonttien jo rakennuttua on kuitenkin vaativaa. 
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Vaihtoehto C 

 

Vaihtoehto C: rakennusoikeus yhteensä 1 550 k-m2. 

 

Vaihtoehdossa C on luovuttu voimassa olevassa asemakaavassa esitetystä 

kokonaisrakennusoikeudesta. Asematien ja Ystadinkadun kulmaan sijoittuva 

rakennus on yksiportainen. Kadun puolella kerrosluku on III ja pihan puolella IV 

kerrosta. Rakennus sijoittuu kiinni viereisen tontin rajaan. Paikoitus on toteutettu 

maanpäällisenä ratkaisuna. Autopaikat on sijoitettu erilliseen autokatokseen tai 

autotalliin, ja asuinkerrostalon ensimmäiseen kerrokseen sijoittuvaan autotalliin. 

Vaihtoehto C on pysäköintiratkaisun osalta esitetyistä kolmesta vaihtoehdosta 

helpoiten toteutettavissa. Kerroskorkeus myötäilee korttelin muiden, Asematielle 

suuntautuvien rakennusten korkeutta. 

Vaihtoehto C:stä on laadittu viitesuunnitelma, joka on esitetty selostuksen 

liitteessä B3. 

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1 KAAVAN RAKENNE 

Asemakaavan muutoksen pohjaksi valittiin vaihtoehto C. Asematien ja Ystadinkadun 

kulmaan rakentuu yksiportainen, kadun puolella III- ja pihan puolella IV-kerroksinen 

rakennus. Autopaikat sijoitetaan erilliseen autokatokseen tai -talliin. Rakennusoikeutta 

kaava-alueella on yhteensä 1 550 k-m2: tästä 1 450 k-m2 on asuntokerrosalaa ja 100 k-m2 

myymälätiloja.  

Uusi rakennus rakennetaan viereiseen tonttiin ja katuun kiinni. Sisäpihan puolelle 

varataan alue leikki- ja oleskelualueeksi. Kadulta sisäpihalle varataan ajoyhteys.   
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5.2 YMPÄRISTÖN LAATUA KOSKEVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 

Asemakaavan muutoksen kautta Tammisaaren keskustan kaupunkikuva täydentyy 

ympäristöönsä sopivalla ja hyvin istuvalla rakennuksella. Rakennus on ilmeeltään 

kaupunkimainen ja sen ensimmäiseen kerrokseen toteutetaan liiketilaa. Nelikerroksisen 

rakennuksen ylimmän kerroksen sisäänveto ja julkisivumateriaalit korostavat rakennuksen 

istuvuutta ympäristöönsä.  

5.3 ALUEVARAUKSET 

Asuinkerrostalojen korttelialue (AK). Asemakaavan muutosalue osoitetaan 

kokonaisuudessaan asuinkerrostalojen korttelialueeksi.   

5.4 KAAVAN VAIKUTUKSET 

5.4.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

Asemakaavan muutoksen mahdollistama uusi asuinrakentaminen sekä katutason 

liiketila ovat tärkeä osa alueen kaupunkikuvan täydentämistä ja eheyttämistä. 

Uusi rakentaminen muodostaa yhtenäisen julkisivulinjan.  

5.4.2 Vaikutukset luontoon, luonnonympäristöön ja maisemaan 

Rakentamisella ei ole merkittäviä vaikutuksia luontoon.  

5.5 KAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET  

Rakennusten tulee sopeutua miljööseen ja muodostaa suuruudeltaan, muodoltaan ja 

materiaaleiltaan olemassa olevien rakennusten kanssa yhtenäinen kokonaisuus.  

I-III kerrosten julkisivujen tulee olla rapattuja, näkyviä elementtisaumoja ei sallita. 

Rapatuissa julkisivuissa tulee käyttää vaaleita sävyjä. 

IV kerroksen tulee olla kadun puolella sisäänvedetty. IV kerroksen julkisivumateriaalin 

tulee poiketa I-III kerrosten julkisivumateriaalista. IV kerroksen julkisivumateriaalin lukuun 

ottamatta sisäpihalle suuntautuvia julkisivuja tulee olla vihreä, oksidoitu kuparilevy.  

Kadun puoleisilla julkisivuilla tulee parvekkeiden olla sisään vedettyjä. Sisääntulokatokset 

ja muut niihin verrattavissa olevat rakenteet saavat ulottua rakennusalan rajan 

ulkopuolelle tontilla. 

Pysäköimispaikat tulee erottaa oleskelu- ja leikkipaikoista matalin aitauksin tai istutuksin. 

Rakentamatta jäävälle alueen osalle, jota ei käytetä leikkialueeksi tai liikenteeseen, on 

istutettava puita ja pensaita. 

AK-korttelialueella on, asemakaavakarttaan merkityn rakennusoikeuden lisäksi, sallittua 

rakentaa kussakin kerroksessa ikkunallisia luonnonvaloisia porrashuoneita jotka ylittävät 

15 m2. Tekniset tilat, jätehuoltotilat, väestönsuojat sekä näihin verrattavat tilat saa 

rakentaa kaavaan merkityn rakennusoikeuden lisäksi. 

Tontin aitaaminen ei ole sallittua. 

Autopaikkojen vähimmäislukumäärä on 0,8 ap / asunto ja 1 ap / 50 k-m2 liike- ja 

toimistotilaa. 
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6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

6.1 TOTEUTUSTA OHJAAVAT JA HAVAINNOLLISTAVAT SUUNNITELMAT 

Asemakaavaan liittyy viitesuunnitelma. 

(Liite B3: Asemakaavan viitesuunnitelma) 

6.2 TOTEUTTAMINEN JA AJOITUS 

Asemakaavan toteuttaminen on mahdollista aloittaa kun kaava on saanut lainvoiman ja 
rakennushankkeelle on myönnetty rakennuslupa.  

6.3 TOTEUTUKSEN SEURANTA 

Kaavoitus ja rakennusvalvonta seuraavat alueen toteutusta ja ohjeistavat rakentajia. 
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LIITE A1 

Ote pohjakartasta ja kaava-alueen rajaus 
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LIITE B1 

Kaavakartta  
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LIITE B2 

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset  
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LIITE B3 

Viitesuunnitelma  
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LIITE B4 

Asemakaavan seurantalomake 

ASEMAKAAVAN PERUSTIEDOT JA YHTEENVETO 

Kunta 
710 

Raasepori 
Täyttämispvm 20.01.2016 

Kaavan nimi Ystadinkatu 17 

Hyväksymispvm   Ehdotuspvm   

Hyväksyjä   Vireilletulosta ilm. pvm 20.05.2015 

Hyväksymispykälä   Kunnan kaavatunnus 7733 

Generoitu kaavatunnus   
  

Kaava-alueen pinta-ala [ha] 0,0926 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]   

Maanalaisten tilojen pinta-ala 

[ha] 
  

Asemakaavan muutoksen pinta-ala 

[ha] 
0,0926 

  
  

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 0,0926 100,0 1550 1,67 0,0000 -250 

A yhteensä 0,0926 100,0 1550 1,67 0,0000 -250 

P yhteensä             

Y yhteensä             

C yhteensä             

K yhteensä             

T yhteensä             

V yhteensä             
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Aluevaraukset 
Pinta-ala 

[ha] 

Pinta-

ala [%] 

Kerrosala 

[k-m²] 

Tehokkuus 

[e] 

Pinta-alan 

muut. [ha +/-

] 

Kerrosalan 

muut. [k-m² +/-] 

R yhteensä             

L yhteensä             

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 rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos 

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] 

Yhteensä         

Alamerkinnät 

Aluevaraukset 
Pinta-ala 

[ha] 

Pinta-

ala [%] 

Kerrosala 

[k-m²] 

Tehokkuus 

[e] 

Pinta-alan 

muut. [ha +/-

] 

Kerrosalan 

muut. [k-m² +/-] 

Yhteensä 0,0926 100,0 1550 1,67 0,0000 -250 

A yhteensä 0,0926 100,0 1550 1,67 0,0000 -250 

AK 0,0926 100,0 1550 1,67 0,0926 1550 

AL         -0,0926 -1800 

P yhteensä             

Y yhteensä             

C yhteensä             

K yhteensä             
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Aluevaraukset 
Pinta-ala 

[ha] 

Pinta-

ala [%] 

Kerrosala 

[k-m²] 

Tehokkuus 

[e] 

Pinta-alan 

muut. [ha +/-

] 

Kerrosalan 

muut. [k-m² +/-] 

T yhteensä             

V yhteensä             

R yhteensä             

L yhteensä             

E yhteensä             

S yhteensä             

M yhteensä             

W yhteensä             

 


