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Liitteet: 1. Kaavakartan pienennös määräyksineen 

  2. Kaavan tilastolomake 

 

Muu kaavaa koskeva materiaali: 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

     2. Ranta-asemakaavan luonto- ja maisemaselvitys 2015 

 

KÄSITTELYVAIHEET 
 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuulutettu 6.10.2017. 

Kaavaehdotus nähtävänä (MRA 27 §) 24.9.-26.10.2018. 

Hyväksytty kaupunginvaltuustossa ....... 

 

 

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

 

1.1 Kaava-alue ja sen sijainti 

Alue käsittää kiinteistöt Tallkulla RN:o 4:5 (710-542-4-5) ja Tallkulla II RN:o 5:3 (710-542-5-3) 

Raaseporin Bromarvissa (Knopkägran ent. kylää). Kaava-alue sijaitsee Bromarvin kirkolta n. 8 km 

koilliseen. Kaava-alueen pinta-ala on noin 15 hehtaaria ja rantaviivan pituus n. 0,83 kilometriä. 

 

 
Kuva 1. Tallkullan ranta-asemakaava-alueen sijainti Bromarvin kirkonkylän koillispuolella. 

 

 
Kuva 2. Ranta-asemakaavan alue rajattu punarasterilla. 
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Kuva 3. Tallkulla ilmakuvassa. 

 

1.2 Kaavan nimi ja tarkoitus 

Kaavan nimi 

Tallkullan ranta-asemakaava. 

 

Kaavan tarkoitus 

Ranta-asemakaavan tavoitteena on osoittaa alueelle loma-asuntorakennuspaikkoja. Kaavarat-

kaisussa otetaan huomioon luontoselvityksessä todetut suojeltavat arvot. Alueella oleva talo-

uskeskuksen vanha rakennuskanta pyritään ottamaan huomioon niin, että sen säilymistä voi-

daan mahdollisuuksien mukaan edistää.  

 

2 TIIVISTELMÄ 

 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 

Kaavoitus on käynnistetty maanomistajan aloitteesta.  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuulutettiin 6.10.2017. 

Kaavaluonnos oli nähtävänä 6.10.-6.11.2017. 

Kaavaehdotus oli MRA 27 §:n mukaisesti nähtävänä 24.9.-26.10.2018. 

 

2.2 Ranta-asemakaava 

Aluemerkinnät 

Kaavaan osoitetaan 2 korttelialuetta, joissa on 4 loma-asuntojen rakennuspaikkaa (RA). Muu kaava-

alue osoitetaan metsätalousalueeksi (M).  
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Mitoitus 

Alueen 4 loma-asuntotonttia ja 0,83 km pitkä korjattu rantaviiva tarkoittavat mitoitusta 4,8 loma-

asuntotonttia/km. 

 

Määräysluonteiset merkinnät 

Kaavaa varten tehdyn luontoinventoinnin pohjalta on rajattu 5 osa-aluetta, jossa luonto säilytetään (s).  

 

2.3 Toteuttaminen 

Alueen loma-asuntotonteista yksi on rakennettu (K1T1). Metsätalousalueella on eräitä vanhoja huo-

nokuntoisia talousrakennuksia ja yksi asuinrakennus, joita on kiireellisesti korjattava mikäli ne säilyte-

tään. Alueen toteuttamiselle ei ole asetettu aikataulua.  

 

 

3 LÄHTÖKOHDAT 

 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

 

Rakennettu ympäristö 

 

Alueen rakennuspaikalla 1 korttelissa 1 on 1970-luvulla rakennettu loma-asuntorakennus. Metsätalo-

usalueelle on vanha asuinrakennus, navetta ja muita talousrakennuksia. Kaikkien kunto on heikko. 

Asuinrakennuksen katto on pohjoispuolella romahtanut alas, jonka alla rakenteet ovat osin mädänty-

neet, osin homehtuneet. Alue on aikanaan toiminut maatilataloutta harjoittavana pientilana. Raken-

nukset ovat olleet asumattomia jo monta vuotta. Alueen metsät osin avohakattiin, osin harvennettiin 

muutama vuosi sitten.  

Alueen päärakennuksessa on asuttu ja muutkin rakennukset olleet käytössä 2000-luvun alkuun. 

 

 
Tilan vanha päärakennus. Porstua ja katon pohjoispuoli on romahtanut ja on kyseenalaista voidaanko 

rakennusta enää korjata. 
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Korttelin 1 rakennuspaikalla 1 1970-luvulta oleva mökki. 

 

 
Lato päärakennuksen pohjoispuolella säilytetään talousrakennuksena. 

 



6 
 

 
Pohjoisessa oleva vanha paja ja riihi säilytetään talousrakennuksena. 

 

 
Purettava talousrakennus. 

 

 
Korttelin 1 rakennuspaikan 2 rantanäkymä. 
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Luonnonympäristö 

 

Alueen entiset pellot on kasvanut pääosin umpeen. Rannat ja kallioiset metsäalueet ovat luonnontilas-

sa, muutoin alue on viime hakkuiden jäljiltä. 

Alueelle on tehty luontoselvitys, josta alueen luontoa on lähemmin kuvattu, RANTA-

ASEMAKAAVAN  LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 2015, Mikko Siitonen. 

 

3.2 Suunnittelutilanne 

 

3.21 Maakuntakaava  

Ympäristöministeriön v. 2006 vahvistetussa maakuntakaavassa ei ole muita ranta-asemakaava-aluetta  

koskevia merkintöjä kuin, että alue kuuluu mantereen rantavyöhykkeeseen ja sisäsaaristoon, vyöhyke  

vz1. Vyöhykettä koskee seuraava suunnittelumääräys:  

Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon kulttuuri- ja luonnonmaiseman  

arvojen sekä arvokkaiden luonto-olosuhteiden säilyminen, ympäristön tilan parantaminen ja vesien- 

suojelun edistäminen sekä virkistyskäyttötarpeet. Yksityiskohtaisemman suunnittelun yhteydessä on  

selvitettävä ja otettava huomioon tärkeät lintualueet. 

Uudenmaan 4. Vaihemaakuntakaava on hyväksytty 24.5.2017 ja on tullut voimaan 21.8.2017. 

 

 

 
Kuva 4. Ote maakuntakaavojen yhdistelmästä. Tallkullan sijainti on rengastettu puneella. 

 

3.22 Yleiskaava 

Alueella ei ole yleiskaavaa, joten ylemmän asteen kaavan ranta-asemakaavan ohjaus  

nojautuu maakuntakaavaan. 

 

3.23     Ranta-asemakaava 

Alueella ei ole ennestään ranta-asemakaavaa.   

 

3.23     Pohjakartta 

Kaava-alueelle on laadittu uusi pohjakartta. Kartan on hyväksynyt Raaseporin kaupungingeodeetti 

7.8.2018.  
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4 RANTA-ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

 

4.1 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset  

 

Kaavoitus on käynnistetty maanomistajan aloitteesta.  

 

4.2 Osallistuminen ja yhteistyö, suunnitteluvaiheet 

 

Viranomaisneuvottelu (MRA 26 §) pidettiin 8.10.2015. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuulutettiin 6.10.2017. 

Kaavaluonnos oli nähtävänä 6.10.-6.11.2017. 

Kaavaehdotus oli MRA 27 §:n mukaisesti nähtävänä 24.9.-26.10.2018. 

  

5         RANTA-ASEMAKAAVAN KUVAUS 

 

Mitoitus 

 

Kaavan kiinteistöt on muodostettu v. 1928 (710-542-4-5) ja 1935 (710-542-5-3), joten kumpikin kiin-

teistö muodostaa emätilan, jotka eivät ole käyttäneet rakennusoikeutta.   

Alueen 4 loma-asuntotonttia ja 0,83 km pitkä korjattu rantaviiva tarkoittavat mitoitusta 4,8 loma-

asuntotonttia/km. 

 

Kaavaratkaisu 

 

Rantakaavaan osoitetaan 4 loma-asuntorakennuspaikkaa kahdessa korttelissa. Toinen kortteleista si-

joittuu jo rakennetun rakennuspaikan kohdalle, uusi rakennuspaikka sen itäpuolelle. Kortteli 2 on si-

joitettu paikalle, jossa entisen pienviljelytilan rantavaja ja laituri sijaitsevat. Rakennuspaikkojen ra-

kennusalojen ja rannan väliin jäävä vyöhyke on suunniteltu siten, että rakentamisesta ei aiheudu olen-

naisia muutoksia rantamaisemaan. Korttelin 2 rantavyöhykkeen rajauksessa on erityisesti otettu huo-

mioon korttelin korkeussuhteet, jotka etäämmällä rannasta nousevat yli 10 metrin korkeudelle merive-

den tasosta. Sekä maisemanäkökohtien että rakennuspaikan järkevän käytön kannalta rakentaminen 5-

10 metrin korkeudelle on optimaalinen korkeustaso. 

Rakennuspaikalle saa rakentaa seuraavat rakennukset: 

- yhden loma-asunnon enintään 140 kerrosala-m2,  

- yhden sivuloma-asunnon enintään 40 kerrosala-m2, 

- yhden saunarakennuksen enintään 30 kerrosala-m2 ja 

- talousrakennuksia enintään 100 kerrosala-m2. 

Rakennuspaikan yhteenlaskettu enimmäiskerrosala on kuitenkin 280 m2. 

 

Muu osa kaava-alueesta on osoitettu metsätalousalueeksi. Pääosa olemassa olevista rakennuksista on 

osoitettu talousrakennuksiksi metsätalousalueella. Tarkoituksena on että rakennukset voitaisiin kun-

nostaa niin, että ne säilyisivät. Olemassa oleva asuinrakennus ja jotkut talousrakennukset ovat purku-

kunnossa. 

 

Luontoselvityksen mukaiset kuiviot 3, 4, 10 ja 13 on osoitettu arvokkaaksi luontoalueeksi, jossa esiin-

tyy luonnontilassa säilytettävää kasvustoa. Rakentamista ei tule osoittaa näille alueille. 

 

Yleisenä määräyksenä on määrätty, että uudisrakentaminen alueella tulee massoittelunsa, materiaali-

ensa ja värityksensä osalta sopeuttaa maastoon, maisemaan ja miljööseen. Alin rakentamiskorkeus on 

2,8 metriä (N2000-järjestelmässä). 

Vesikäymälän rakentaminen on kiellettyä. Jätevesiä ei saa johtaa vesistöön, vaan ne on käsiteltävä 

kunnan ympäristöviranomaisen vahvistamalla tavalla. 
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6       KAAVAN VAIKUTUKSET 

 

6.1   Yleisen vaikutukset  

 

Kaavalla ei ole sosiaalisia tai taloudellisia vaikutuksia. 

 

Alueella ei luontoselvityksen mukaan ole erityisiä luontoarvoja. Kasvuston säilymisen turvaamiseksi 

kuviot 3, 4, 10 ja 13 on kuitenkin osoitettu luontoselvityksen suosituksen mukaisesti osoitettu säilytet-

täviksi luonnontilassa. Osa kuvioyhdistelmästä 10 sijoittuu rakennuspaikalle 2 korttelissa 1, mutta sii-

nä kohtaa rakentaminen on kiellettyä.  

 

Alueella ei ole tietoa muinaisjäännöksistä. Alueella ei ole enää muitakaan sellaisia kulttuuriarvoja, 

jotka edellyttäisivät kaavallista huomiota. 

 

Kaava-alueeseen ei kuulu vesialueita, joten niitä koskien ei voi antaa kaavamääräyksiä. Kaava-alue on 

manneraluetta, johon kuljetaan valmista pääsytieverkostoa pitkin. Laiturirakentamisen osalta korttelin 

2 rakennuspaikkojen rannan syväys on sellainen, että tavanomaisella veneellä voidaan tulla rantaan 

asti. Korttelin 1 syväys on pienempi, mutta täälläkin kulku pienveneellä on mahdollista hyvin lähelle 

rantaa. Mikäli vesialueella tehdään ruoppauksia, tulee ottaa huomioon vedenalainen luonto ja vesistön 

tila sekä rantojen luonnontilaisuus. 

 

Rantamaiseman suojelemiseksi on kortteleihin ja suojelullisista syistä s-osa-alueille määrätty MRL 

128§:n mukainen toimenpidekielto. 

 

6.2     Suhde valtakunnallisiin alueiden käytön tavoitteisiin 

 

Valtioneuvosto on päättänyt valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista, jotka ovat tulleet voi 

maan 1.4.2018. Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa tavoitteiden kanssa. 

 

 

Hanko, 7.8.2018; korjattu 15.12.2018 

 

 

Sten Öhman 

dipl.ins. 
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