
 

Asemakaavan selostus, ehdotus 
 
Kunta   Raasepori 
 

Kaavan nimi  Malmkulla – Malmikuja 2 
    

Asemakaava 
 
Asemakaavamuutos koskee tontteja 710-54-362-3, 710-54-363-1, osa 
yleisestä alueesta 710-54-9901-0 (Malmikuja) sekä osa kiinteistöistä 
710-633-1-38 (Malmkulla) ja 710-641-2-25 (Torpäng). 
 
Asemakaavamuutoksella muodostuu kaupunginosassa 54 teollisuus- 
ja varastorakennusten korttelialuetta (T-1), liikerakennusten 
korttelialuetta (KL), huoltoaseman korttelialuetta (LH), sekä katua. 
 
 
 
 

Kaavan laatija  Kaupunkisuunnitteluosasto 
Kaava numero  7749 
Piirustusnumero 30-17 (asemakaava) 
Vireilletulo  Kuulutus 7.7.2016 
Käsittely  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
   Kaavoituslautakunta 20.6.2016 § 80 
   Asemakaavan muutosehdotus 

Kaavoituslautakunta 20.9.2017 §  
Kaavan hyväksyminen 
Kaavoituslautakunta xx.x.2017 § 
Kaupunginhallitus xx.x.2017 
Kaupunginvaltuusto xx.x.201x 
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1. PERUSTIEDOT 
 

1.1. Kaava-alueen sijainti 
 

Suunnittelualue sijaitsee Malmkullassa, noin 2,4 km Karjaan keskustan itäpuolella ja 
rajoittuu Malmikujaan ja Ensikujaan. 
 

1.2. Kaavan nimi ja tarkoitus 
 

Kaavasta käytetään nimeä Malmkulla – Malmikuja 2. 
 
Asemakaavamuutoksen tarkoitus on suurentaa tontti teollisuus- varastorakennuksille, 
tehdä liikerakennusten tontista muodoltaan tarkoituksenmukaisempi ja muuttaa yleisen 
pysäköinnin käyttötarkoitusta huoltoaseman korttelialueeksi, jolle saa sijoittaa 
polttoaineen jakeluaseman. 
Kaavamuutokselle on olemassa perustellut syyt ottaen huomioon kaupungin talous, 
yhdyskuntarakenteen eheyttäminen sekä riittävän tonttimaan saatavuus ja olevan 
toiminnan laajentamismahdollisuudet. 
 

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 
1.5 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista ja selvityksistä 

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 Kaavan vaikutukset 
5.3 Kaavamerkinnät ja -määräykset 
5.4 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. Päivitetty OAS 
3. Asemakaavakartan pienennös määräyksineen 
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1.5. Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista ja selvityksistä 
 

1. Arkeologinen inventointi (Mikroliitti Oy/Timo Jussila 31.5.2016) 
 
 
2. TIIVISTELMÄ 
 
2.1 Kaavaprosessin vaiheet 

 Kaupunginvaltuusto on 25.1.2016 § 7 hyväksynyt aloitteen ja ottanut 
kaavamuutoksen mukaan vuosien 2016-2020 kaavoitusohjelmaan nimellä 
Malmkulla – Malmikuja 2. 

 Vireilletulo 7.7.2016 kaavoituslautakunnan päätöksellä 20.6.2016 § 80. 
 Kaavoituslautakunta merkitsi osallistumis- ja arviointisuunnitelman tiedoksi sekä 

päätti että se lähetetään osallisille ja tiedossa oleville naapureille 20.6.2016 § 80. 
 osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetettiin osallisille ja tiedossa oleville 

naapureille 7.7.2016. 
 Kaavoituslautakunta käsitteli kaavaehdotusta 20.9.2017 § ja päätti asettaa 

ehdotuksen julkisesti nähtäville. 
 Kaavaehdotus on ollut nähtävillä x.x - x.x.2017. 
 Kaavoituslautakunta ehdottaa xx.x.2017 että kaupunginhallitus ja edelleen 

kaupunginvaltuusto hyväksyy asemakaavamuutoksen kaavakartta numero xx-17, 
kaavamääräykset sekä kaavaselostuksen maankäyttö- ja rakennuslain § 52 
mukaisesti. 

 
2.2 Asemakaava 
 

Asemakaava käsittää 
- teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta (T-1) 
- liikerakennusten korttelialuetta (KL) 
- huoltoaseman korttelialuetta (LH) 
- katua 

 
2.3 Asemakaavan toteuttaminen 
 

Asemakaavaa voidaan toteuttaa kaavan saatua lainvoiman. 
 
 

3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 
 
3.1. Selvitys suunnittelualueen oloista 
 

Alueen yleiskuvaus 
Suunnittelualue sijaitsee noin 2,4 km Karjaan keskustan itäpuolella, ja rajoittuu 
Malmikujaan ja Ensikujaan. Suunnittelualue kuuluu ja osittain on laajennus Malmkullan 
teollisuusalueelle. Suunnittelualueen läntinen osa on metsää kasvava aikaisempi 
peltomaa joka viettää kaakkoon. Itäinen osa on melko tasainen asfaltoitu piha jonka 
pohjoisosassa on kulkuneuvojen suoja- ja huoltorakennus ja eteläosassa liikerakennus. 
Suunnittelualueen pinta-ala on noin 1,9 hehtaaria. 
 
Luonnonympäristö 
Suunnittelualueen länsiosa viettää kaakkoon, jolla kasvaa noin 10 metrisiä lehtipuita 
lähinnä koivua, korkeammalla on muutama tukkipuu (mäntyä). Alueen itä- ja eteläosa on 
melko tasainen osittain asfaltoitu piha ja paikoitus. Alueella ei ole erityisiä luontoarvoja. 
Suunnittelualueen pohjoisosa sijaitsee pohjavesialueella. 
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Rakennettu ympäristö 
Suunnittelualueen itä- ja koillispuolella on rakennettu teollisuusalue, etelässä on 
liikerakennuksia ja lännessä sekä luoteessa omakotiasutusta. 
 
Yhdyskuntatekninen huolto 
Alue on liitetty kaupungin vesijohto-, jätevesijohtoverkostoon. 

 
Liikenne 
Liikenne alueelle tapahtuu olevia katuja pitkin. Suunnittelualue sijaitsee liikenteellisesti 
hyvin suhteessa kokoojakatu Ratakatuun ja valtatie 25. Kaavamuutos ei lisää 
merkittävästi liikennemääriä alueella. 

 
Tehdyt inventoinnit ja muut selvitykset 

 Suunnittelualueesta on tehty arkeologinen inventointi (Mikroliitti Oy/Timo Jussila 
 31.5.2016). Inventoinnin mukaan suunnittelualueelta havaittiin yksi hiilimiilun jäännös 
 joka luokiteltiin muinaisjäännökseksi. Hiilimiilu tutkitaan ja dokumentoidaan 
 Museoviraston ohjeiden mukaisesti ennen kaavan hyväksymistä, jonka jälkeen hiilimiilu 
 voidaan poistaa. 
  

Maanomistus 
Suunnittelualue on osittain Raaseporin kaupungin ja osittain yksityisessä omistuksessa. 
 
Nykyisen kaavan toteutuminen 
Nykyinen asemakaava on toteutettu. 

 
3.2. Suunnittelutilanne 
 

Maakuntakaava 
Vahvistettujen maakuntakaavojen yhdistelmän 2014 mukaan alue on varattu 
taajamatoimintojen alueeksi. 

 
 



5 
 

Yleiskaava 
Karjaan keskustan yleiskaavan mukaan suunnittelualueella on kaavamerkinnät; 
teollisuus- ja varastoalue ja virkistysalue. Yleiskaava ei ole oikeusvaikutteinen. 

 
 
 
Asemakaava 
Alueella on seuraavat asemakaavat voimassa: 

- asemakaava 84-100, vahvistettu 5.12.1970 
- asemakaava 173-100, vahvistettu 8.9.1988 
- asemakaava 203-100, vahvistettu 21.11.1996 
- asemakaava 217-100, vahvistettu 12.11.2001 

Asemakaavojen mukaan alue on varattu teollisuus- ja varastorakennuksille, 
liikerakennuksille, yleiselle pysäköinnille, puistolle, sekä kadulle. 

 
   84-100      173-100 
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   203-100     217-100 

 
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 

 
Raseborg Express Oy Ab (710-54-362-3) on 9.11.2015 jättänyt kaavoitusaloitteen, 
viheralueen muuttamisesta teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi. 
Kaupunginvaltuusto on 25.1.2016 hyväksynyt aloitteen ja ottanut kaavamuutoksen 
mukaan vuosien 2016-2020 kaavoitusohjelmaan nimellä Malmkulla – Malmikuja 2. 
Kaavoituksen aloittamisesta on päätetty yksimielisesti ja valmistelun mukaisesti 
kaavoituslautakunnassa 20.6.2016 § 80. 
Kaupunkisuunnitteluosasto on laajentanut suunnittelualuetta koskemaan myös tonttia 
710-54-363-1 tarkoituksenmukaisemman tontinmuodon vuoksi ja yleistä 
pysäköintialuetta jota muutetaan huoltoaseman korttelialueeksi. 
 

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. 
 
Osallistumisen järjestäminen 
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lähetetty osallisille 7.7.2016. 
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- Asemakaavaehdotus asetetaan nähtäville 30 vuorokauden ajaksi kaupungin 
virallisella ilmoitustaululla ja kaupungin kotisivuilla x.x.2017 (MRA 27 §). 

 
Viranomaisyhteistyö 
- Ennen kaavan lopullista käsittelyä toimitetaan aineisto kommentoitavaksi Uudenmaan 

ELY-keskukselle. 
 
4.3. Asemakaavan tavoitteet 

 
Tavoitteena on suurentaa tontti teollisuus- ja varastorakennuksille, muuttaa 

 liikerakennusten tontin muotoa tarkoituksenmukaisemmaksi, sekä muodostaa 
 huoltoasematonttia, jolle saa sijoittaa polttoaineen jakeluaseman. Aloitteen 
 hyväksymiselle ja kaupunkisuunnitteluosaston suunnittelualueen laajennukselle on 
 olemassa perustellut syyt ottaen huomioon kaupungin talous, yhdyskuntarakenteen 
 eheyttäminen sekä riittävän tonttimaan saatavuus ja olevan  toiminnan 
 laajentamismahdollisuudet. 

 
 
5. ASEMAKAAVAN KUVAUS 
 
5.1. Kaavan rakenne 
 

Kaava koostuu 
- teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueesta (T-1). Pinta-ala noin 1,2514 

hehtaaria, kerrosluku II, tehokkuusluku, e = 0,50 
- liikerakennusten korttelialueesta (KL). Pinta-ala noin 0,2162 hehtaaria, kerrosluku 

I, rakennusoikeus 400 k-m² 
- huoltoaseman korttelialue (LH). Pinta-ala noin 0,2354 hehtaaria, kerrosluku I, 

rakennusoikeus 300 k-m² 
- katualueesta. Pinta-ala noin 0,1878 hehtaaria. 

 
5.2. Kaavan vaikutukset 

 
Ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön 

Kaavamuutos ei tuo alueelle mainittavasti uusia työpaikkoja. 
 

Maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon 
Suunnittelualueen pohjoisosan sijaitseminen pohjavesialueella on otettu huomioon 
asemakaavan yleisissä määräyksissä. Kaavamuutos ei vaikuta maa- tai kallioperään, 
veteen, ilmaan tai ilmastoon. 

 
Kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonarvoihin 

Suunnittelualueella ei ole sellaisia luontoarvoja, jotka tulisi huomioida kaavoituksessa. 
 

Alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä 
liikenteeseen 

Kaavamuutos tiivistää yhdyskuntarakennetta alueella. Liikenne alueelle tapahtuu 
olevaa katuverkostoa Ensikujaa ja Malmikujaa pitkin. Kaavamuutos ei vaikuta 
liikennemääriin tuntuvasti. Tontti sijaitsee liikenteellisesti hyvin suhteessa kokoojakatu 
Ratakatuun ja valtatiehen 25. Kunnallistekniikka on valmiina alueella. 
 

Kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön 
Asemakaavan toteuttaminen ei muuta merkittävästi kaupunkikuvaa alueella. 
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5.3. Kaavamerkinnät ja -määräykset 
 

Kaavamerkinnät ja -määräykset ilmenevät kaavakartalta ja on käsitelty myös kohdassa 
5.1 Kaavan rakenne. 
 

5.4. Nimistö 
 
Kaavassa ei anneta uusia kadunnimiä. 
 
 

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 20.9.2017 
 
    Simon Store 
    Kaupunkisuunnitteluarkkitehti 



Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta 710 Raasepori Täyttämispvm 30.08.2017
Kaavan nimi Malmkulla Malmikuja 2
Hyväksymispvm  Ehdotuspvm  
Hyväksyjä  Vireilletulosta ilm. pvm 07.07.2016
Hyväksymispykälä  Kunnan kaavatunnus 7107749
Generoitu kaavatunnus  
Kaava-alueen pinta-ala [ha] 1,8909 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]  
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]  Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]1,8909
 

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 1,8908 100,0 6957 0,37 0,0000 1921
A yhteensä       
P yhteensä     -0,3262  
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä 0,2162 11,4 400 0,19 0,0120 50
T yhteensä 1,2514 66,2 6257 0,50 0,3142 1571
V yhteensä       
R yhteensä       
L yhteensä 0,4232 22,4 300 0,07 0,0000 300
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

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 1,8908 100,0 6957 0,37 0,0000 1921
A yhteensä       
P yhteensä     -0,3262  
P     -0,3262  
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä 0,2162 11,4 400 0,19 0,0120 50
KL 0,2162 100,0 400 0,19 0,0120 50
T yhteensä 1,2514 66,2 6257 0,50 0,3142 1571
T 1,2514 100,0 6257 0,50 0,3142 1571
V yhteensä       
R yhteensä       
L yhteensä 0,4232 22,4 300 0,07 0,0000 300
Kadut 0,1878 44,4   0,0097  
LP     -0,2451  
LH 0,2354 55,6 300 0,13 0,2354 300
E yhteensä       
S yhteensä       
M yhteensä       
W yhteensä       



 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  
 Malmkulla – Malmikuja 2 
 asemakaava 
 
 Asemakaavan muutos  
  

 
Maankäyttö- ja rakennuslain § 63 mukainen 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

 

           
        Suunnittelualue osoitettu punaisella viivalla. 
        Lähivaikutusalue osoitettu sinisellä katkoviivalla. 
 
 
        20.6.2016, päivitetty 20.9.2017 
 

chlindho
Maskinskriven text
Liite 2

chlindho
Maskinskriven text
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Planläggning 
Elin Kurcksgatan 11 
10300 KARIS 

www.raseborg.fi • www.raasepori.fi 
tel/ puh. 019 289 2000 

Kaavoitus
Elina Kurjenkatu 11

10300 KARJAA
 
 

1. Yleistä  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sisältää pääpiirteissään suunniteltavan 
alueen kuvauksen, alustavat tavoitteet, nykyisen suunnittelutilanteen, olemassa ole-
vat ja laadittavat selvitykset, kaavoituksen yhteydessä selvitettävät vaikutukset sekä 
kaavoituksen tavoitteellisen aikataulun. Lisäksi siitä ilmenee hankkeen 
vuorovaikutusmenettely ja osalliset. OAS päivitetään tarpeen mukaan työn edetessä 
ja se on luettavissa kaupungin kotisivuilla, osoitteessa www.raasepori.fi sekä kaavoi-
tusosastolla, osoitteessa Elina Kurjenkatu 11, 10300 Karjaa, koko kaavoituksen ajan. 

2. Aloite ja suunnittelutarve  

Aloite koskee kaavoittamista kaupungin maalle. 
Raseborg Express Oy Ab (710-54-362-3) on 9.11.2015 jättänyt kaavoitusaloitteen 
saadakseen kaavamuutoksella kaavoittaa toiminta-alueeseensa rajautuvan viheralu-
een tontinosaksi teollisuustoimintaa varten. 
Kaupunginvaltuusto on 25.1.2016 hyväksynyt aloitteen ja ottanut kaavamuutoksen 
mukaan vuosien 2016-2020 kaavoitusohjelmaan nimellä Malmkulla – Malmikuja 2. 

3. Suunnittelualue  

Suunnittelualue, joka sijaitsee Malmkullassa noin 2,4 km Karjaan keskustan itäpuo-
lella ja rajoittuu Malmikujaan ja Ensikujaan, käsittää tontit 710-54-362-3, 710-54-
363-1, osan yleisestä alueesta 710-54-9901-0 (Malmikuja) ja osan kiinteistöstä 
710-633-1-38 Malmkulla. Hiilimiilu, joka löydettiin arkeologisessa inventoinnissa, 
tullaan tutkimaan, dokumentoimaan ja poistamaan Museoviraston ohjeiden mukai-
sesti. Sen jälkeen alue voidaan ottaa käyttöön rakennusmaana. Suunnittelualuetta 
on laajennettu käsittämään myös tontti 710-54-363-1 sekä viereinen yleinen pysä-
köintialue. 

4. Tavoitteet 

Asemakaavan muutoksen tavoite on 
- muodostaa isompi tontti teollisuustoiminnalle. Aloitteen hyväksymiselle on ole-

massa perustellut syyt ottaen huomioon kaupungin talous, yhdyskuntaraken-
teen eheyttäminen sekä riittävän tonttimaan saatavuus ja olevan toiminnan laa-
jentamismahdollisuudet. 

- tehdä liikerakennusten tontin muodosta tarkoituksenmukaisempi 
- muuttaa yleisen pysäköintialueen käyttötarkoitus huoltoaseman korttelialueeksi. 

5. Suunnittelun lähtökohdat 

Maakuntakaava 
Vahvistettujen maakuntakaavojen yhdistelmän 2014 mukaan suunnittelualueella on 
kaavamerkintä; taajamatoimintojen alue. 
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Planläggning 
Elin Kurcksgatan 11 
10300 KARIS 

www.raseborg.fi • www.raasepori.fi 
tel/ puh. 019 289 2000 

Kaavoitus
Elina Kurjenkatu 11

10300 KARJAA
 
 

Yleiskaava 
Karjaan keskustan yleiskaavan mukaan suunnittelualueella on kaavamerkinnät; te-
ollisuus- ja varastoalue ja virkistysalue. Yleiskaava ei ole oikeusvaikutteinen. 

Asemakaava 
Alueella on seuraavat asemakaavat voimassa: 

- asemakaava 84-100, vahvistettu 5.12.1970 
- asemakaava 173-100, vahvistettu 8.9.1988 
- asemakaava 203-100, vahvistettu 21.11.1996 
- asemakaava 217-100, vahvistettu 12.11.2001 

Rakennusjärjestys 
Raaseporin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 
7.6.2010 ja se astui voimaan 19.8.2011.  

Tonttijako ja kiinteistörekisteri 
Tontit 710-54-362-3, 710-54-363-1 ja yleinen alue 710-54-9901-0 (Malmikuja) ovat 
merkitty Raaseporin kaupungin kiinteistörekisteriin. Kiinteistö 710-633-1-38 Malm-
kulla on merkitty valtion kiinteistörekisteriin. 

Rakennuskielto 
Suunnittelualue ei ole rakennuskiellossa. 

Omistussuhteet 
Suunnittelualue on osittain Raaseporin kaupungin ja osittain yksityisomistuksessa. 
 
Luonnonympäristö 
Suunnittelualueen länsiosa viettää itään jolla etupäässä kasvaa noin 10 metriä kor-
keita lehtipuita lähinnä koivua. Alueen itäosa on melko tasainen osittain asfaltoitu 
piha. Alueen eteläosa on pääosin asfaltoitu piha ja pysäköinti. Alueella ei ole erityi-
siä luontoarvoja. 

Rakennettu ympäristö 
Tontilla 710-54-362-3 on kulkuneuvojen suoja- ja huoltorakennus, tontilla 710-54-
363-1 liikerakennus. 
Suunnittelualueen itä- ja koillispuolella on rakennettu teollisuusalue, etelässä liike-
rakennuksia ja lännessä sekä luoteessa omakotiasutusta. 

Kunnallistekniikka 
Alue on liitetty kaupungin vesijohto- ja jätevesijohtoverkostoon. 

Tehdyt inventoinnit ja muut selvitykset 
Suunnittelualueesta on tehty arkeologinen inventointi (Mikroliitti Oy/Timo Jussila 
31.5.2016). Inventoinnin mukaan suunnittelualueen pohjoisosassa on hiilimiilu joka 
luokitellaan muinaisjäännökseksi. Hiilimiilua tutkitaan, dokumentoidaan ja poiste-
taan Museoviraston ohjeiden mukaisesti. Sen jälkeen alue voidaan ottaa käyttöön 
rakennusmaana. 
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6. Osalliset 

Osallisia ovat MRL 62 § mukaan alueen maanomistajat, sekä ne joiden asumiseen, 
työhön tai muulla tavalla kaava merkittävästi vaikuttaa. Osallisia ovat lisäksi ne vi-
ranomaisina ja yhteisöinä, joiden toimiala käsitellään kaavassa. Osallisilla on oike-
us ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutukset ja jättää mielipiteitä 
kaavasta.  
 
Osallisia ovat: 
Kaava-alueen maanomistajat ja hallitsijat sekä lähialueen maanomistajat ja asuk-
kaat, alueella toimivat yritykset, yleishyödylliset yhdistykset ja organisaatiot, 
 
viranomaisia 
- Uudenmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
- Uudenmaan liitto 
- Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos 

 
 
kaupungin viranomaisia muun muassa 
- rakennusvalvonta 
- Raaseporin vesi 
- Tammisaaren energia 

7. Osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen 

Raaseporin kaupungin kaavoituksesta tiedotetaan kaupungin kotisivulla 
www.raasepori.fi. Kaavoituksen käynnistämisestä ja mahdollisuudesta jättää mieli-
piteitä tiedotetaan lehdissä Etelä-Uusimaa suomeksi ja Västra Nyland ruotsiksi. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetetään osallisille ja asetetaan nähtäville 
kaupunkisuunnitteluosastolla ja kaupungin kotisivulla. Asemakaavaehdotus asete-
taan julkisesti nähtäville vähintään 30 päiväksi kaupunkisuunnitteluosastolla, Elina 
Kurjenkatu 11, 10300 Karjaa. 

8. Viranomaisneuvotteluja 

Sellainen viranomaisneuvottelu jota tarkoitetaan maankäyttö- ja rakennuslain 66 § 
järjestetään tarpeen mukaan. 

9. Vaikutusten arviointi 

Kaavan laadinnan yhteydessä selvitetään kaavan toteutuksen ympäristövaikutuk-
set maankäyttö- ja rakennuslain ja –asetuksen edellyttämällä tavalla. MRA 1 § pe-
rusteella kaavaa laadittaessa on vaikutukset selvitettävä siinä laajuudessa, että 
voidaan arvioida suunnitelman toteuttamisen merkittävät, välittömät ja välilliset vai-
kutukset 
 
• ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön 
• maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon 
• kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin 
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• alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liiken-
teeseen 

• kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön. 

10. Suuntaa-antava aikataulu kaavoitukselle 

Kaavoituspäätös 
 

20.6.2016 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
 

20.6.2016 

Kaavan vireille tulo 
 

7.7.2016 

Kaavaluonnos nähtävillä 
 

Tarvittaessa 

Viranomaisneuvotteluja 
 

Tarvittaessa 

Kaavaehdotus nähtävillä 
 

10/2017 

Tarkistettu kaavaehdotus nähtävillä 
 

Tarvittaessa 

Kaava kaupunginvaltuustoon 
hyväksyttäväksi 
 

12/2017 

11. Maankäyttösopimus 

Maankäyttösopimusta (MRL 91 b §) Raaseporin kaupungin ja Raseborgs Express Ab 
Oy:n välillä laaditaan, mikäli se katsotaan kaavanlaadinnan yhteydessä tarpeellisek-
si. 

12. Yhteystiedot ja palautteet 

kaavoitusteknikko Kurt Bussman 
Elina Kurjenkatu 11, 10300 Karjaa 
puh. 019 289 3844 
sähköposti: kurt.bussman@raasepori.fi 
 
kaupunkisuunnitteluarkkitehti Simon Store 
Elina Kurjenkatu 11, 10300 Karjaa 
puh. 019 289 3843 
sähköposti: simon.store@raasepori.fi  
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