
Asemakaavan selostus, ehdotus 
 
 

 
 
 
 
 
Kunta   Raasepori 
 

Kaavan nimi  Skogby teollisuusalue 
    

Asemakaava 
 
Asemakaava koskee kiinteistöä 710-584-5-1 Skogbymalmen sekä osa 
kiinteistöistä 710-584-5-24 Skogby, 710-527-1-125 Harparskog, 710-
527-1-115 Harpar, sekä 710-895-2-35 Yleinen tie. 
  
Asemakaavalla muodostuu kaupunginosassa 30 teollisuus- ja 
varastorakennusten korttelialueita, suojaviheralueita, maantien alueita 
ja katualueita. 
 
 

Kaavan laatija  Kaupunkisuunnitteluosasto 
Kaava numero  7752 
Piirustusnumero 37-18 (asemakaava) 
Vireilletulo  Kuulutus 6.3.2017 
Käsittely  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
   Kaavoituslautakunta 22.2.2017 § 26 
   Asemakaavan muutosehdotus 

Kaavoituslautakunta 21.11.2018 § 164 
Kaavan hyväksyminen 
Kaavoituslautakunta xx.xx.2019 § 
Kaupunginhallitus xx.xx.2019 
Kaupunginvaltuusto xx.xx.2019 



2 
 

1. PERUSTIEDOT 
 

1.1. Kaava-alueen sijainti 
 

Suunnittelualue sijaitsee Skogbyn ja Harparskogin kylissä noin 11 km Tammisaaren 
keskustasta lounaaseen valtatien 25 varrella. 
 

1.2. Kaavan nimi ja tarkoitus 
 

Kaavasta käytetään nimeä Skogby teollisuusalue. 
 
Asemakaavan tarkoitus on: 
- muodostaa teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueita, suojaviheralueita, 

maantien alueita sekä katualueita 
- mahdollistaa teollisuuden ja yritysten perustamista alueelle, jotka tarvitsevat pinta-

alaltaan suuria tontteja. 
 

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 

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. Asemakaavakartan pienennös määräyksineen 
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1.5. Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista 
 

1. Luontoselvitys, Enviro (2017) 
2. Arkeologinen selvitys, Mikroliitti (2017) 
3. Hulevesiselvitys, FCG (2018) 
4. Likenneselvitys, FCG (2018) 
5. Tilanvaraustarkastelu, FCG (2017) 
6. Arkeologisen inventoinnin täydennys, Museovirasto (2018) 

 
 
2. TIIVISTELMÄ 
 
2.1 Kaavaprosessin vaiheet 

 Asemakaavoituksen aloittaminen perustuu ehtoon 14.6.2016 päivätyssä 
kiinteistöluovutuksessa / vaihtokirjassa kaupungin ja Ferraria Oy Ab:n välillä, jossa 
kaupunki sitoutuu aloittamaan asemakaavoituksen alueelle joka on saatu 
vaihdossa sekä noin 12 ha suuruiselle alueelle joka kuuluu Ferraria Oy Ab:lle. 

 Kaavan laatimiseen ryhdyttiin kaavoituslautakunnan aloitteesta 22.2.2017 § 26. 
 Vireilletulo kaavoituslautakunnan päätöksellä 22.2.2017 § 26. 
 Kaavoituslautakunta merkitsi osallistumis- ja arviointisuunnitelman tiedoksi sekä 

päätti että se lähetetään osallisille ja tiedossa oleville naapureille 22.2.2017 § 26. 
 Kaavan vireille tulosta on kuulutettu 6.3.2017. 
 Kaavoituslautakunta käsittelee kaavaehdotusta 21.11.2018 § 164 ja päättää 

asettaa ehdotuksen julkisesti nähtäville. 
 Kaavaehdotus on ollut nähtävillä x.x.2019 - x.x.2019. 
 Kaavoituslautakunta ehdottaa xx.xx.2019 että kaupunginhallitus ja edelleen 

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

 
2.2 Asemakaava 
 

Asemakaava käsittää 
- teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueita (T), (T-1) 
- suojaviheralueita (EV) 
- maantien alueita (LT) 
- katualueita. 

 
2.3 Asemakaavan toteuttaminen 
 

Asemakaavaa voidaan toteuttaa kaavan saatua lainvoiman. 
 
 

3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 
 
3.1. Selvitys suunnittelualueen oloista 
 

Alueen yleiskuvaus 
Suunnittelualue sijaitsee Skogbyn ja Harparskogin kylissä noin 11 km Tammisaaren 
keskustasta lounaaseen. Alue rajoittuu etelässä valtatiehen 25 ja pohjoisessa 
Hangontien aikaisempaan linjaukseen. Alue, jonka pinta-ala on noin 66 hehtaaria, on 
rakentamaton. 
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Luonnonympäristö 
Suunnittelualue on pinnanmuodoiltaan pääosin tasaista mäntykangasta. Alueella on 
joitain loivapiirteisiä kallioita ja soistuneita notkelmia. Suurin osa suunnittelualueesta on 
talousmetsää. Luontoselvityksessä 2016 ei todettu kohteita, jotka täyttäisivät 
luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisten suojeltujen luontotyyppien kriteerit. 
Suunnittelualueella ei todettu Suomessa uhanalaisia tai silmälläpidettäviä luontotyyppejä. 
Alueella ei ole sellaisia luontoarvoja jotka rajoittavat alueen käyttöä. Suunnittelualueen 
itäosa on pohjavesialue. 
 
Rakennettu ympäristö 
Suunnittelualueen lähiympäristö on rakentamaton. Noin 1 km suunnittelualueen 
koillispuolella on Harparskogin asuinalue ja noin 1 km suunnittelualueen itäpuolella 
Skogbyn asuinalue. Asuinalueet muodostuvat lähinnä omakotitaloista. 
 
Yhdyskuntatekninen huolto 
Alue on liitettävissä kaupungin vesijohto- ja jätevesijohtoverkostoon. 

 
Liikenne 

 Liikenne alueelle tapahtuu valtatie 25stä alikulun ja tasoliittymien kautta. 
  

Maanomistus 
Suunnittelualue on osittain kaupungin ja osittain yksityisessä omistuksessa. 
 
Nykyisen kaavan toteutuminen 
Alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. 

 
3.2. Suunnittelutilanne 

 
Maakuntakaava 
Vahvistettujen maakuntakaavojen yhdistelmän 2017 mukaan suunnittelualueen 
länsiosassa ja itäosassa on kaavamerkintä; Kulttuuriympäristön vaalimisen kannalta 
tärkeä alue, tie tai kohde, valtakunnallisesti merkittävä (RKY 2009). Suunnittelualueen 
itäosa on pohjavesialue. Muuten suunnittelualueella ei ole kaavamerkintöjä. 
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Yleiskaava 
Skogby-Leksvallin yleiskaavan mukaan suunnittelualueella on kaavamerkinnät; 
Teollisuus- ja varastoalue (T), Ympäristöhäiriöitä aiheuttamattoman yritystoiminnan 
alue (PTY), Maa- ja metsätalousvaltainen alue (M). Suunnittelualueella on 
muinaismuistokohde (sm-2) ja sotahistoriallisia kohteita sisältävä alueen osa (sm). Osa 
suunnittelualueesta on vedenhankinnalle tärkeä pohjavesialue. Yleiskaava on 
oikeusvaikutteinen, mutta ei rakennuslupien myöntämiseen. 

 
 

Asemakaava 
Alueella ei ole voimassaolevia asemakaavoja. 
 
Rakennusjärjestys 
Raaseporin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 
14.5.2018 ja se astui voimaan 5.7.2018. 
 
Kaavan laatimisessa on käytetty kaupungin pohjakartta, jota on ajantasaistettu 
tarkoitusta varten. 

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

Isojen teollisuus- ja varastorakennusten tonttien kysyntä on kasvanut ja kaupungin 
sellaisten tonttien varanto on pieni. Asemakaavoituksen aloittaminen perustuu ehtoon 
14.6.2016 päivätyssä kiinteistöluovutuksessa / vaihtokirjassa kaupungin ja Ferraria Oy 
Ab:n välillä, jossa kaupunki sitoutuu aloittamaan asemakaavoituksen alueelle joka on 
saatu vaihdossa sekä noin 12 ha suuruiselle alueelle joka kuuluu Ferraria Oy Ab:lle.  
 

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 6.3.2017 
- Asemakaavaehdotus asetetaan nähtäville 30 vuorokauden ajaksi kaupungin 

virallisella ilmoitustaululla ja kaupungin kotisivuilla x.x.2019 (MRA 27 §) 
 

Viranomaisyhteistyö 
- Ennen kaavan lopullista käsittelyä toimitetaan aineisto kommentoitavaksi Uudenmaan 

ELY-keskukselle. 
 
4.3. Asemakaavan tavoitteet 

 
Asemakaavan tavoite on muodostaa teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueita 
liikenteellisesti hyvin sijoittuvalle alueelle valtatien 25 vieressä. 
 

 
5. ASEMAKAAVAN KUVAUS 
 
5.1. Kaavan rakenne 
 

Kaava koostuu 
- teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueista (T). Pinta-ala noin 38,9931 

hehtaaria, kerrosluku II, tehokkuusluku e=0,40 
- teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueista (T-1). Pinta-ala noin 6,9463 

hehtaaria, kerrosluku II, tehokkuusluku e=0,40 
- suojaviheralueista (EV). Pinta-ala noin 4,7306 hehtaaria 
- maantien alueista (LT). Pinta-ala noin 3,3328 hehtaaria 
- katualueista. Pinta-ala noin 12,2373 hehtaaria. 

 
5.2. Kaavan vaikutukset 
 

Ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön 
Liikenne kaava-alueelle tapahtuu olemassa olevan liittymän kautta valtatie 25:ltä 
suunnittelualueen itäosassa asemakaavassa olevalle Korsuntielle ja olemassa olevan 
alikulun kautta valtatie 25:ltä Mannerheimintielle. Maankäytön kehittyessä on tarve 
uudelle liittymälle Hangon suunnasta. Kaava mahdollistaa uuden liittymän valtatie 
25:lle kaava-alueen länsiosassa. Asemakaavan toteutuminen ei vaikuta mainittavasti 
Harparskogin ja Skogbyn asuinalueisiin, jotka molemmat sijaitsevat noin 1 km kaava-
alueesta. Liikennemäärät alueella tulevat kasvamaan. 

 
Maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon 

- Kaava vaikuttaa maa- ja kallioperään. Suunnittelualue on kumpuileva ja tullaan 
tasoittamaan louhimalla ja maansiirrolla. 

- Suunnittelualueesta on tehty hulevesiselvitys, FCG (2018). Selvitys osoittaa että 
suunniteltu EV/hule alueen pinta-ala on riittävä antamaan tilaa tarvittaville 
hulevesille viivytysaltaissa. 

- Kaava vaikuttaa huleveden virtauksiin. Hulevesi joka muodostuu T ja T-1 
korttelialueilla tulee, lukuun ottamatta se mikä voidaan imeyttää tai viivyttää 
korttelialueella, johdattaa viivytysaltaaseen EV/hule -alueella. 
Viivytysallas on rakennettava ennen kuin maanrakennustyöt aloitetaan T ja T-1 
korttelialueilla. 
Suunnittelualueen itäosa sijaitsee tärkeällä pohjavesialueella. Kaava-
määräyksissä on pohjavesialueen määräyksiä. 

- Kaava vaikuttaa ilmaan ja ilmastoon. Suunnittelualue on metsää kasvava ja 
muutetaan teollisuuskäyttöön, jolloin alue ei enää sido hiiltä samassa laajuudessa. 
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Kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonarvoihin 
Luontoselvitys, Enviro (2017), on tehty suunnittelualueella. Selvitys käytetään 
lähtöaineistona asemakaavoitukselle ja vaikutusten arvioinnin tueksi. Selvityksen 
yhteenvedon ja suositusten mukaan suunnittelualueella ei ole sellaisia luontoarvoja 
jotka rajoittavat alueen käyttöä. 
 

Alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä 
liikenteeseen 

Asemakaava muodostaa uuden teollisuus- ja varastorakennusten alueen 
aikaisemmin rakentamattomalle alueelle. Asemakaava-alueen liikennealueet ovat 
osia olemassa olevasta valtatiestä 25. Asemakaavan katuverkosta noin 60% seuraa 
olemassa olevia asfaltoituja teitä ja noin 40 % on rakennettavia katuja. 
Liikenneselvitys, FCG (2018), on tehty koskien suunnittelualuetta. Työtehtävänä oli 
tehdä liikenneselvitys joka palvelee Skogbyn alueen asemakaavoitusta. Selvityksen 
mukaan voi maankäytön kehittyessä olla tarve uudelle liittymälle valtatielle 25 Hangon 
suunnasta. Kaavamääräyksen mukaan on uusi liittymä toteutettava ennen kuin 
enemmän kuin 50 % kaava-alueen kokonaisrakennusoikeudesta otetaan käyttöön.  
Skogbyn Suunnittelualueella ei ole kaavamerkintöjä maakuntakaavassa koskien 
yhdyskuntarakentamista. Kaupungin vesijohto- ja jätevesijohtoverkosto löytyy 
valmiina suunnittelualueen lähettyvillä. 
 

Kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön 
Kaava-alue on metsää kasvava. Asemakaavan toteuttaminen edellyttää 
metsänhakkuuta ja paikoin maan tasaamista. Arkeologinen selvitys, Mikroliitti (2017), 
on tehty suunnittelualueella. Alueen säilytettävät arkeologiset kulttuuriperintökohteet 
jotka selvityksen mukaan on säilytettävä sijaitsevat suojaviheralueella (EV) 
kaavamerkinnöillä s-1 ja s-2. Muut arkeologiset kulttuuriperintökohteet voidaan 
museoviraston direktiivien mukaisesti poistaa täydennysinventoinnin ja 
dokumentoinnin jälkeen. Museoviraston pyynnöstä on selvitys täydennetty, 
Museovirasto (2018). Täydennettävässä selvityksessä on kohteet kartoitettu, niiden 
rakenne kuvailtu sanallisesti ja kohteet valokuvattu. Yhdestä korsusta on tehty 
fotogrammetrinen kolmiulotteinen malli. Yhden hiilimiilun läpi kaivettiin koeoja sekä 
otettiin näytteitä radiohiiliajoitusta varten. Hiilimiilun ikä ei pystytty tutkimuksessa 
kuitenkaan selvittämään. Sen jälkeen kun täydennettävä selvitys on tehty voidaan 
kohteita jotka eivät ole suojaviheralueilla poistaa. 
Uudisrakentaminen, joka tapahtuu kahdessa kerroksessa, muuttaa paikallisesti 
maisemaa. Suojaviheralue valtatie 25 varrella säilytetään metsää kasvavana siltä osin 
kuin sitä ei käytetä viivytysaltaana. Vahvistettujen maakuntakaavojen yhdistelmän 
2017 mukaan suunnittelualueen länsiosassa ja itäosassa on kaavamerkintä; 
Kulttuuriympäristön vaalimisen kannalta tärkeä alue, tie tai kohde, valtakunnallisesti 
merkittävä (RKY 2009).  

 
5.3. Kaavamerkinnät ja -määräykset 
 

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

5.4. Nimistö 
 
Kaavassa annetaan uusia kadunnimiä: Korsuntie ja Juoksuhaudantie. Mannerheimintie 
on olemassa suunnittelualueen läpi kulkevana haja-asutusalueen tienimenä.  
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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 21.11.2018 
    Simon Store 
    Kaupunkisuunnitteluarkkitehti 



Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta 710 Raasepori Täyttämispvm 26.09.2018
Kaavan nimi Skogby teollisuusalue
Hyväksymispvm Ehdotuspvm
Hyväksyjä Vireilletulosta ilm. pvm
Hyväksymispykälä Kunnan kaavatunnus 7107752
Generoitu kaavatunnus
Kaava-alueen pinta-ala [ha] 66,2401 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] 66,2401
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]  Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]  

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 66,2401 100,0 183758 0,28 66,2401 183758
A yhteensä
P yhteensä
Y yhteensä
C yhteensä
K yhteensä
T yhteensä 45,9394 69,4 183758 0,40 45,9394 183758
V yhteensä
R yhteensä
L yhteensä 15,5701 23,5 15,5701
E yhteensä 4,7306 7,1 4,7306
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

           Liite 1. Asemakaavan seurantalomake



Alamerkinnät

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-]

Yhteensä 66,2401 100,0 183758 0,28 66,2401 183758
A yhteensä
P yhteensä
Y yhteensä
C yhteensä
K yhteensä
T yhteensä 45,9394 69,4 183758 0,40 45,9394 183758
T 45,9394 100,0 183758 0,40 45,9394 183758
V yhteensä
R yhteensä
L yhteensä 15,5701 23,5 15,5701
Kadut 12,2373 78,6 12,2373
LT 3,3328 21,4 3,3328
E yhteensä 4,7306 7,1 4,7306
EV 4,7306 100,0 4,7306
S yhteensä
M yhteensä
W yhteensä



Liite 2. Asemakaavakartan pienennös 
määräyksineen
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