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SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 
 
 

1. Suunnittelualue ja hankkeen taustaa 
 
Kaava-alue sijaitsee noin 10 km:n päässä Karjaan keskustasta kaakkoon. Alue käsittää kaksi 
tilaa: 710-655-2-6 LJUSVIK, 18,435 ha ja 710-621-7-9 NYBONDS, 14,065 ha. Kaava-alueen 
koko on yhteensä 32,5 ha. 
 

 
Suunnittelualue merkitty oransseilla pallukoilla 
 
 
 
 
 

2. Suunnittelun tavoite ja mitoitus 
 

Alueelle on tarkoitus laatia ranta-asemakaava. Kaavan laatimisen lähtökohtana on, että 
loma-asuminen keskitetään yhdelle alueelle tiiviiseen kylämäiseen kokonaisuuteen niin, että 
valtaosa kaava-alueen rannoista jää rakentamattomaksi metsäiseksi luontoalueeksi. Ratkaisu 
perustuu moderni saaristokylä ajatukseen, jota on sovellettu mm. Porvoossa.  
 
Suunnittelun tavoite on, että rakentaminen keskitetään yhdelle osa-alueelle ja muut alueet  
jäävät rakentamattomiksi. 
 
 

 
             
                                                                                                                                                                   



4 
 

Mitoituksen pohjaksi on selvitetty alueen rantaviivan ja ns. muunnetun rantaviivan pituus. 

  
Tilalla 710-655-2-6 on 590m muunnettua rantaviivaa ja tilalla 710-621-7-9 on 365m 
 Yhteensä 955m  
 
Tiloilla 7:9 ja 2:6 on todellista rantaviivaa n. 1315m ja muunnettua rantaviivaa 955m. Tilan 
7:9 kantatilasta on v.1970 lohottu tila 721-621-7-4, jolle on tehty asemakaava kurssikeskusta                                                                                                                                                               
varten (asemakaavamuutos on vireillä). Tila on eri vesistön äärellä. Näin ollen tilaa ei ole 
syytä ottaa kantatilatarkastelussa huomioon. Tilan 7:9 kantatilasta on lisäksi v. 1970 lohkottu 
kaksi rakennettua rantatonttia, joilla on yhteensä n. 230m todellista rantaviivaa (yhteensä                                                                                                                                                                 
160m muunnettua rantaviivaa).  Mitoituksen ollessa 6 rantatonttia/ muunnettua ranta km on 
tilojen 7:9 ja 2:6 yhteenlaskettu mitoitus 5,73 tonttia eli 6. Tilan 7:9 kantatilasta on kuitenkin 
lohkottu kaksi rakennettua rantatonttia vuoden 1960 jälkeen ja tästä syystä mitoitus on 
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pienempi (1,115km muunnettua rantaviivaa x 6 = 6,69 eli 7 josta on vähennettävä rakennetut 
kaksi tonttia). Edellä esitetyn perusteella ranta-asemakaavan mitoituksena lähtökohtana on 5 
rantatonttia.  
Moderni saaristokylä hankkeen periaatteena on ollut, että mitoitus voi olla huomattavasti 
suuempi kuin perinteisessä ranta-asemakaavoituksessa edellyttäen, että rakentaminen on 
erittäin keskitettyä kylämäiseen kokonaisuuteen ja että rakentamisen luonne ja ulkoasu on 
tarkasti määritelty kaavan ja rakentamistapamääräysten avulla. 

 
 

3. Alueen kuvaus ja suunnittelutilanne 
 
3.1 Rakennettu ympäristö 

 
Alueella ei ole rakennuksia lukuun ottamatta tilan 710-423-7-9 pohjoisemmassa osassa 
sijaitsevaa kanoottikatosta ja katettua nuotiopaikkaa. Tilojen lähiympäristössä olevat 
naapuritonttien rakennukset ovat tavanomaisia kesämökkirakennuksia. 
Suunnittelualueen lähialue koostuu valtaosin väljästi toteutetusta loma-asutuksesta, 
lukuun ottamatta Vistjärnan pääosin rakentamattomasta ympäristöstä (järven 
vastarannalla on yksi loma-asuntotontti). 

 
3.2 Luonnonympäristö 

 
Källträsketin pohjoisosassa oleva (tilan 710-621-7-9 pohjoisosa) on melko tasaista 
metsämaata. Metsä ulottuu aivan veden rajaan asti. 
 

 
                      Källträsketin pohjoisosa ( Finbyviken ). Kuvassa näkyy kanoottikatos 
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Vistjärnan rannalla oleva tilan 710-621-7-9 eteläisempi osa on järven puolella metsäistä 
rinnealuetta, jossa puusto ulottuu rantaan asti. 
 

 

 
Näkymiä Vistjärnan alueelta 
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Källträsketin rannalle sijoittuva alue (tila 710-458-2-6) on kokonaan vaihtelevaa 
metsämaata. Alueen pohjoisosassa oleva ranta alue on melko tasaista ja alavaa, kun taas 
eteläisemmällä osalla tilasta ranta-alue on vaihtelevasti jyrkempää. Metsä on 
monimuotoista sekametsää, joka ulottuu aivan veden rajaan asti. 
 

 

 
Näkymiä Källträsketin ranta-alueelta 
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3.3 Suunnittelutilanne 
 
Maakuntakaava 

 
Raasepori kuuluu Uudenmaan liiton toimialueeseen. Uudenmaan maakuntavaltuusto 
hyväksyi Uudenmaan maakuntakaavan 12.12.2004. Ympäristöministeriö vahvisti 
Uudenmaan maakuntakaavan 8.11.2006.  Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaava on 
hyväksytty 17.12.2008. Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava on hyväksytty 20.3.2013. 
Uudenmaan 3. vaihemaakuntakaava on hyväksytty 14.12.2011. Maakuntakaavassa kaava 
alue on merkitty MLY alueeksi (Metsätalousvaltainen alue, joka on laaja ja yhtenäinen ja 
ekologisen verkoston kannalta merkittävä). 
    

 
                        Ote Uudenmaan vahvistettujen maakuntakaavojen yhdistelmästä 2015, 1-3 vaihekaava.  
                        Suunnittelualue merkitty oransseilla pallukoilla 
 

Yleiskaava 
Alueella ei ole vahvistettua yleis- tai osayleiskaavaa. 

 
Ranta-asemakaava 
Alueella ei ole voimassaolevaa ranta-asemakaavaa. 
 
Muut aluetta koskevat selvitykset ja suunnitelmat sekä laadittavat selvitykset 
Alueelle on laadittu luontoselvitys. Sen mukaan rakentamiselle ei ole esteitä muutoin   
kuin Källtresketin eteläpuoleisen ranta-alueen luoteisosassa, jossa on kalasääsken pesä. 
Kaava-alueen osalta on tehty kantatilaselvitys. Lisäksi Vistjärna järven osalta on tehty 
alustava yleiskaavatasoinen kantatilaselvitys järveen rajoittuvien tilojen osalta. 
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4. Alustava ranta-asemakaavaluonnos 
 
Suunnitelman keskeinen sisältö 
 
       Alustavassa ranta-asemakaavaluonnoksessa Vistjärnan alueelle on sijoitettu yksi RA- 
       kortteli, jolle on mahdollista rakentaa 10 loma-asuntoa ja 10 vierasmajaa. Lisäksi alueelle 
       saa rakentaa näihin liittyviä talousrakennuksia. 

 
4.1 Kaavaehdotus 

 
Kaavaluonnoksesta saadun palautteen perustella laaditaan kaavaehdotus.                                                                                                                                                      

                      Kaavaehdotus asetetaan nähtäville 30 päiväksi         
                     (MRL 65§, MRA 27§) arviolta talvella 2019. 
                                                                                                                                                                                

 Kaavaehdotuksesta tiedotetaan seuraavasti: 
 

- Kaupungin ilmoitustauluilla 
- Kaupungin internetsivuilla ( www.raasepori.fi ) 
 

              Osallisilta viranomaisilta pyydetään lausunto. 
              Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutus on   
              toimitettava kaavoituslautakunnalle ennen nähtävillä olon päättymistä. Kunta antaa     
              perustellun vastineen muistutuksiin. 
 
              Kaava viedään Raaseporin kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi arviolta syksyllä 2019. 
 

5. Vaikutusten arviointi 
 

               Ranta-asemakaavan vaikutukset tutkitaan suunnittelutyön yhteydessä, jolloin myös     
               vaikutusten alueellinen laajuus tarkentuu. Suunnittelutyön tulee perustua riittäviin  
               selvityksiin ja asiantuntijoiden lausuntoihin, joiden perusteella voidaan arvioida kaavan  
               toteuttamisen vaikutuksia. Kaavaratkaisun vaikutukset arvioidaan seuraavin osin: 
 

- 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 
- sosiaalisiin ja taloudellisiin olosuhteisiin 
- Maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön 

 
 

   
 
 
 
 
 
 

http://www.raasepori.fi/
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6. Yhteystiedot 
 
Kaavan laatija:                         Johan Peter Pfeifer, arkkit., tekn.lis., valt.maist. SAFA 
                                                   Arkkitehtiateljee Johan Pfeifer OY 
                                                   Linnankatu 16D, 06100 Porvoo 
                                                   Puh: 045 1233404 
                                                   Johan.pfeifer@hotmail.com 
 
Raaseporin kaupunki:        Kaavoitusinsinööri Leena Kankaanpää 
          Raaseporintie 37, 10650 Tammisaari 

                                                                leena.kankaanpaa@raasepori.fi 
       puh 019 289 3842 
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RAASEPORIN KAUPUNKI 
ALUSTAVA YLEISKAAVATASOINEN KANTATILASELVITYS VISTJÄRNAJÄRVEEN RAJOITTUVIEN 
KANTATILOJEN OSALTA (KAAVA-ALUEEN 710-621-7-9 JA 710-655-2-6 OSALTA ON TEHTY ERILLINEN 
SELVITYS) 

Mitoituksen pohjaksi on selvitetty alueen rantaviivan ja ns. muunnetun rantaviivan pituus. 

Tilalla 710-621-7-10 ja 710-621-7-11 on muunnettua rantaviivaa 135 m Vistärnan rannalla ja 
370 m Kvarnträsketin rannalla eli yhteensä 535 m. Mitoituksen ollessa 6 
rantatonttia/muunnettua rantakilometriä on tilojen yhteenlaskettu mitoitus 3,21 tonttia eli 
3. Näistä on käytetty 1, eli jäljellä on 2.

Kantatilasta, josta tila 710-655-2-17 on muodostunut, on vuoden 1960 jälkeen lohkottu 
Vistjärnan ja Kvarntäsketin rannoille tilat 710-655-2-7, 710-655-2-13, 710-655-2-14, 710-655-
2-18, 710-655-2-20, 710-655-2-21. Tiloilla on muunnettua rantaviivaa Vistjärnan rannoilla
600 m ja Kvarnträsketin rannoilla 200 m, eli yhteensä 800 m. Mitoituksen ollessa 6
rantatonttia/muunnettua rantakilometriä on tilojen yhteenlaskettu mitoitus 4,8 tonttia eli 5.
Näistä on käytetty 5 eli kaikki.

Kantatilasta, josta tila 710-621-5-8 on muodostunut, on vuoden 1960 jälkeen lohkottu 
Vistjärnan ja Källträsketin rannoille tilat 710-621-5-8, 710-621-5-1, 710-621-5-10. Tiloilla on 
muunnettua rantaviivaa Vistjärnan rannoilla 200 m ja KKällträsketin rannoilla 935 m eli 
yhteensä 1135 m. 

LIITE 3



Mitoituksen ollessa 6 rantatonttia/muunnettua rantakilometriä on tilojen yhteenlaskettu 
mitoitus 6,81 tonttia eli 7. Näistä on käytetty 3 eli jäljellä on 4. 
 
Tilojen 710-621-7-10 ja 710-621-7-11 osalta voidaan olettaa, että ainakin yksi jäljellä olevista 
rakennuspaikoista toteutuisi Vistjärnan rannoille. 

 
Tilojen 710-621-5-8, 710-621-5-1, 710-621-5-10 osalta voidaan olettaa, että ainakin yksi tai 
korkeintaan kaksi jäljellä olevista rakennuspaikoista toteutuisi Vistjärnan rannoille 
(Källträsketin rannat ovat tilan 710-621-5-8 osalta erinomaiset ja rantaviivaa on selvästi 
enemmän). 

 
 
            
                                                                                               
   
             17.12.2018 
 

 
Selvityksen laatija:  Johan Peter Pfeifer, arkkit., tekn.lis., valt.maist. SAFA 

Arkkitehtiateljee Johan Pfeifer OY 
Linnankatu 16D, 06100 Porvoo 
Puh: 045 1233404 
johan.pfeifer@hotmail.com 
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