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1. PERUSTIEDOT 
 
1.1. Kaava-alueen sijainti 

Suunnittelualue sijaitsee noin 2 km Tammisaaren keskustasta itään, Oikotien ja Trollbergintien 
risteyksessä. 
 

 
Kuva 1. Kaava-alueen rajaus punaisella värillä. 
 

1.2. Kaavan nimi ja tarkoitus 
Kaavasta käytetään nimeä Trollbergintie, Tammisaari. 
 
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on päivittää voimassa oleva asemakaava paloaseman ja 
erillispientaloalueen ympärillä ja muodostaa kortteliin 116 uusi teollisuusrakennusten korttelialue, 
jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. 
 
Kaavamuutoksella paloaseman tonttia pienennetään eteläosasta siten, että tontilla oleva 
kävelypolku jää lähivirkistysalueen puolelle. Vastaavasti tonttia laajennetaan itään, josta 
henkilökunnan sisääntuloliikenne tapahtuu, sekä pohjoiseen, jossa voimassa olevan 
asemakaavan Oikotien ja paloaseman välinen viheralue muutetaan tonttimaaksi. Viheralue on 
asfaltoitu ja palolaitoksen käytössä. Samalla paloaseman rakennusoikeutta korotetaan 2500 k-
m²:stä 3000 k-m²:iin. Trollbergintien itä- ja Oikotien pohjoispuolelle muodostetaan kortteliin 116 
uusi teollisuusrakennusten tontti, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. 
Alue on voimassa olevan asemakaavan mukaan viheralue. 
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2. TIIVISTELMÄ 

 
2.1 Kaavaprosessin vaiheet 

Vireille tulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 
Asemakaavamuutoksen tekeminen aloitettiin kaupunginhallituksen aloitteesta 2.12.2019 § 447. 

 
Kaava pannaan vireille ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville kuulutuksella 
xx.xx.2020 Raaseporin kaavoituslautakunnan päätöksen mukaisesti. 
 
Kaavaehdotus 
Kaavoituslautakunta käsittelee kaavaehdotuksen xx.x.2020 § ja päättää asettaa ehdotuksen 
julkisesti nähtäville. Tarkoituksena on, että kaava hyväksytään kaupunginvaltuustossa syksyllä 
2020. 
 

2.2  Asemakaava 
Asemakaava sisältää: 

- teollisuusrakennusten korttelialueen, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä 
vaatimuksia (TY-1) 

- erillispientalojen korttelialueen (AO) 
- yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten korttelialueen (ET) 
- lähivirkistysalueita (VL) 
- katualueita. 

 

2.3  Asemakaavan toteuttaminen 
Raaseporin kaupunki vastaa omistamiensa osien toteuttamisesta. Maanomistajat toteuttavat 
yksityiset alueet omien tarpeidensa mukaisesti. Asemakaavaa voidaan toteuttaa kaavan saatua 
lainvoiman. 
 
 

 3.  SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 
 

 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 
Alueen yleiskuvaus 
Suunnittelualue sijaitsee noin 2 km Tammisaaren keskustasta itään, Oikotien ja Trollbergintien 
risteyksessä. Suunnittelualue Oikotien pohjoispuolella on rakentamaton viheralue, lukuun 
ottamatta puistomuuntamoa Trollbergintien varressa. Suunnittelualueella Oikotien eteläpuolella 
on erillispientaloalue, Tammisaaren paloasema ja viheralueita. Kadut suunnittelualueella ovat 
rakennettuja. Lännessä suunnittelualue rajoittuu asuinalueeseen, pohjoisessa liikerakennusten 
korttelialueeseen sekä teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeseen. Idässä ja etelässä 
suunnittelualue rajoittuu viheralueisiin. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 3 hehtaaria. 
 
Luonnonympäristö 
Suunnittelualueen rakentamattomat osat ovat pääosin mäntyä kasvava kuiva kangas, jolla 
puusto on keski-ikäinen. Suunnittelualueen eteläosassa on erillispientalojen korttelialue ja 
paloaseman tontti, joka on rakennettu ja suureksi osaksi asfaltoitu. Ympäristötarkastajan 
(12/2019) mukaan suunnittelualueella ei ole sellaisia luontoarvoja, jotka edellyttäisivät 
luontoselvitystä. 
 
Rakennettu ympäristö 
 
Suunnittelualueen pohjoispuolella on teollisuus- ja varastorakennuksia sekä liikerakennusten 
korttelialue, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön. Teollisuus- ja varastorakennukset 
ovat pääosin 1970- ja 1980-luvuilta. 
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Lännessä on asuntoalue, jonka talot ovat pääosin 1950-luvulta. Suuri osa kaava-alueesta 
koostuu Tammisaaren paloaseman tontista, joka on rakennettu 1970- ja 1980-luvuilla. 
 

 
Kuva 2. Tammisaaren paloasema, Oikotieltä katsottuna. 
 
Alueen länsiosassa on asuntoalue, joka koostuu kolmesta tontista, joille on rakennettu pientaloja 
sekä niihin kuuluvat talousrakennukset. Asuntoalueen rakennustapa on verrattain yhtenäinen; 
kaikki asuinrakennukset on rakennettu 1950-luvulla ja niiden kerrosalat ovat runsaat 100 m². 
 

 
Kuva 3. Trollbergintie 1. Laudoitus, kattomateriaali ja ikkunat on vaihdettu, ja asuntoa on laajennettu 
vuonna 2002. 
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Kuva 4. Trollbergintie 3. Rapattu asuinrakennus, ulkoisesti suhteellisen alkuperäisessä kunnossa. 
 

 
Kuva 5. Trollbergintie 5. Rapattu asuinrakennus, ulkoisesti suhteellisen alkuperäisessä kunnossa. 
 
Yhdyskuntatekninen huolto 
Alue on liitettävissä kaupungin vesijohto-, jätevesijohto- sekä kaukolämpöverkostoon. 
 
Liikenne 
Liikenne suunnittelualueelle tapahtuu pitkin olemassa olevaa katuverkkoa. 
  
Maanomistus 
Suunnittelualue on kaupungin omistuksessa. 
 
Nykyisen kaavan toteutuminen 
Nykyiset asemakaavat ovat pääosin toteutuneet, lukuun ottamatta maantien aluetta, jota ei ole 
tarkoitus toteuttaa. Suunnitellulla maantien reitillä valtatien 25 ja Baggöntien välillä on aiemmin 
tehty asemakaavamuutoksia, jotka eivät mahdollista maantien toteuttamista. 
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3.2  Kaavoitustilanne 
Maakuntakaava 
Vahvistettujen maakuntakaavojen yhdistelmän mukaan suunnittelualue on osoitettu 
taajamatoimintojen kehittämisvyöhykkeeksi. Suunnittelualue sijaitsee pohjavesialueella. 
 

 
Kuva 6. Maakuntakaava 
 
Yleiskaava 
Gropfjärd-Dragsvikin yleiskaavan mukaan suunnittelualueella on seuraavat kaavamerkinnät: 
teollisuusalue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia (TY), palvelujen ja 
hallinnon alue (PL), pientalovaltainen asuntoalue (AP), sekä lähivirkistysalue, jonka ympäristö 
säilytetään. (VL/s) Yleiskaava ei ole oikeusvaikutteinen. 
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Kuva 7. Yleiskaava 

 
Asemakaava 
Alueella on seuraavat asemakaavat voimassa: 
- asemakaava 1119-73-100, vahvistettu 18.4.2017. Se osa kaavasta, joka on 

suunnittelualueella, on osoitettu kaduksi 
- asemakaava 214-33, vahvistettu 29.11.1971. Se osa kaavasta, joka on suunnittelualueella, 

on osoitettu yleisille rakennuksille ja lähivirkistysalueeksi 
- asemakaava 141-25, vahvistettu 9.11.1968. Se osa kaavasta, joka on suunnittelualueella, on 

osoitettu lähivirkistysalueeksi ja maantiealueeksi 
- asemakaava 35-8, vahvistettu 27.10.1952. Se osa kaavasta, joka on suunnittelualueella, on 

osoitettu lähivirkistysalueeksi ja maantiealueeksi 
 
Rakennusjärjestys 
Raaseporin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.5.2018 § 36 ja 
vahvistettu 5.7.2018. 
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4.  ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

 

4.1 Asemakaavan tarve ja suunnittelun käynnistäminen 
Asemakaavamuutoksen tekeminen aloitettiin kaupunginhallituksen aloitteesta 2.12.2019 § 447. 
Rautatienkadun - Liljedahlinkadun kaavoitusprosessin yhteydessä (kaavoitusprojekti 7760) tuli 
ajankohtaiseksi vaihtoehtoinen tontti yritykselle, joka toimii tontilla 710-6-108-2. Korvaava tontti 
muodostetaan suunnittelualueella kortteliin 116. Esisopimus maavuokrasopimuksen 
solmimisesta koskien suunniteltua tonttia korttelissa 116 tehdään Raaseporin kaupungin ja 
yrityksen välillä kaupunginhallituksen 2.12.2019 hyväksymän esisopimusluonnoksen mukaisesti. 
Maankäyttö- ja rakennuslain 60 §:n mukaan kunnan tulee seurata asemakaavojen 
ajanmukaisuutta ja tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin vanhentuneiden asemakaavojen 
uudistamiseksi. Samalla päivitetään paloaseman ympäristön asemakaava. 
 

4.2 Osallistuminen ja yhteistyö 
Kaavan osallisia ovat maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n mukaisesti kaava-alueen asukkaat, 
yhteisöt ja yrittäjät sekä kaikki muut, joiden asumiseen, työntekoon ja muihin oloihin kaava 
saattaa vaikuttaa, sekä ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. 
 
Osallisia ovat: 
- Alueen ja siihen rajoittuvien alueiden maanomistajat ja maanvuokraajat 
- Alueen ja sen välittömän lähiympäristön asukkaat ja yritykset 
- Kaupunkikuvan kannalta kaikki kaupungin asukkaat 
- Uudenmaan ELY-keskus, Uudenmaan liitto, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos, Länsi-

Uudenmaan museo. 
- Karjaan Puhelin Oy, Caruna Oyj, Elisa Oyj, Telia Sonera Oyj, Raaseporin vesi, Tammisaaren 

energia 
- Kaikki Raaseporin kaupungin viranhaltijat ja toimielimet, joiden toimialaa asia saattaa koskea. 

 
Osallistumisen järjestäminen  
Osallisten on mahdollista osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavan vaikutuksia ja esittää 
muistutus asemakaavaehdotuksesta. 
 

Kaava kuulutetaan vireillä olevaksi ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä mahdollisuutta 
vaikuttaa suunnitteluun koskeva kuulutus julkaistaan paikallislehdissä (Västra Nyland ruotsiksi ja 
Etelä-Uusimaa suomeksi) sekä kaupungin virallisella ilmoitustaululla (www.raseborg.fi).    
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetetään kaupungin tiedossa oleville osallisille 
maanomistajille sekä asetetaan nähtäville Raaseporin kaavoitusyksikköön osoitteessa 
Raaseporintie 37, 10650 Tammisaari sekä kaupungin kotisivuille koko kaavoituksen ajaksi. 
 
Asemakaavaehdotus on julkisesti nähtävillä vähintään 30 vuorokauden ajan kaupungin virallisella 
ilmoitustaululla sekä kaavoitusyksikössä. Nähtävilläoloaikana osallisilla ja kuntalaisilla on 
mahdollisuus esittää kirjallinen huomautus kaavaehdotuksesta. 
 
Viranomaisyhteistyö 
Kaavan vireilletulosta on ilmoitettu osallisille viranomaisille lähettämällä osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma Uudenmaan ELY-keskukselle kommentoitavaksi. Nähtävilläoloaikana 
pyydetään lausunnot asianomaisilta viranomaisilta MRA 28 §:n mukaisesti. 
 

4.3 Asemakaavan tavoitteet 
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on päivittää voimassa oleva asemakaava paloaseman ja 
korttelin 105 pientaloalueen ympärillä sekä muodostaa kortteliin 116 uusi teollisuusrakennusten 
korttelialue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia.  
 

http://www.raasepori.fi/
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Asemakaavan pientaloalueen osa (kortteli 105) on 1950 luvulta ja vanhentunut. 
Kaavamuutoksella selvitetään mm. rakennussuojeluun liittyviä kysymyksiä ja ajantasaistetaan 
kaavamääräyksiä. 
 
Kaavamuutoksella paloaseman tonttia pienennetään eteläosasta siten, että tontilla oleva 
kävelypolku jää lähivirkistysalueen puolelle. Vastaavasti tonttia laajennetaan itään, josta 
henkilökunnan sisääntuloliikenne tapahtuu, sekä pohjoiseen, jossa voimassa olevan 
asemakaavan Oikotien ja paloaseman välinen viheralue muutetaan tonttimaaksi. Viheralue on 
asfaltoitu ja palolaitoksen käytössä. Samalla paloaseman rakennusoikeutta korotetaan 2500 k-
m²:stä 3000 k-m²:iin. Trollbergintien itä- ja Oikotien pohjoispuolelle muodostetaan kortteliin 116 
uusi teollisuusrakennusten tontti, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. 
Alue on voimassa olevan asemakaavan mukaan viheralue. 
 
 

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 
 

5.1 Kaavan rakenne 
Kaava koostuu 

- teollisuusrakennusten korttelialueesta, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä 
vaatimuksia (TY-1). Pinta-ala noin 0,1164 hehtaaria, kerrosluku II, rakennusoikeus 300 k-
m² 

- erillispientalojen korttelialueesta (AO), joka koostuu kolmesta tontista, joiden 
kokonaispinta-ala on noin 3433 m². Tonteille saa rakentaa kerrosluku Iu2/3 (yksi kerros 
sekä ullakkotaso siten, että ullakkotason kerrosala saa olla enintään 2/3 ensimmäisen 
kerroksen kerrosalasta). Kokonaiskerrosala tonttia kohden on rakennusoikeus 250 m². 
yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueesta (ET). Pinta-ala 
noin 1,2143 hehtaaria, kerrosluku II, rakennusoikeus 3000 k-m² 

- lähivirkistysalueista (VL). Pinta-ala noin 0,9515 hehtaaria 
- katualueista. Pinta-ala noin 1,1449 hehtaaria. 

 

5.2 Kaavan vaikutukset 
Ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön 
Liikenne alueelle tapahtuu olemassa olevaa katuverkostoa pitkin. Kaava ei lisää mainittavasti 
liikennemääriä lähialueella. 
 
Maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon 
Kaavamuutoksella mahdollistetaan Oikotien pohjoispuolelle uusi tontti ympäristöhäiriöitä 
aiheuttamattomille teollisuusrakennuksille. Tontin kerrosala on 300 m². Paloaseman 
rakennusoikeutta on lisätty 2500 k-m²:stä 3000 k-m²:iin. Trollbergintien itäpuolella sijaitsevien 
kolmen pientalotontin rakennusoikeudeksi vahvistetaan 250 k-m². Voimassa olevassa kaavassa 
näille tonteille ei ole ollut vahvistettua rakennusoikeutta. Kaavamuutoksen mahdollistama 
uudisrakentaminen on suhteellisen pienimuotoista ja liittyy pääosin olemassa oleviin, 
rakennettuihin tontteihin. Kaava-alueen sijainti pohjavesialueella huomioidaan asemakaavan 
yleisissä määräyksissä. Kaavamuutos ei vaikuta maa- tai kallioperään, veteen, ilmaan tai 
ilmastoon. 
 
Kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luontoarvoihin 
Ympäristötarkastajan mukaan (12/2019) suunnittelualueella ei ole sellaisia luontoarvoja, jotka 
edellyttäisivät luontoselvitystä. 
 
Alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen 
Kaavamuutos tiivistää yhdyskuntarakennetta alueella. Liikenne alueelle tapahtuu olemassa 
olevaa katuverkostoa pitkin, Oikotien ja Trollbergintien kautta. Kunnallistekniikka on valmiina 
alueella. 
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Kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön 
Uudisrakentaminen, joka tapahtuu kahdessa kerroksessa (Oikotien pohjoispuolella) ja 
paloasemalle ehdotettu lisärakennusoikeus (noin 500k-m²) muuttaa kaupunkikuvaa. 
Uudisrakentaminen sopeutetaan ympäristöön eikä alueella ole erityisiä kaupunkikuvallisia arvoja. 

 
Pientaloalueen (AO) rakennusoikeus ei ole voimassa olevassa kaavassa määritelty. 
Rakennusvalvonnan kaavatulkinnan mukaan rakennusoikeus on kuitenkin 200 k-m² per tontti. 
Ehdotettu rakennusoikeus on yhteensä 250 k-m² per tontti. Ehdotetulla lisärakennusoikeudella on 
vaikutuksia kaupunkikuvaan, mutta se on kuitenkin linjassa siitä mitä muille vastaaville tonteille 
on kaavoituksessa osoitettu. Korttelille annetaan myös määräys siitä, että rakentaminen on 
noudatettavaa alueen olevien rakennusten ominaispiirteitä. 
 

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 14.4.2020 
Niclas Skog 
Johtava kaavoitusinsinööri 



Bilaga 1. Förminskning av plankarta med bestämmelser
Liite 1. Asemakaavakartan pienennös määräyksineen











Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta 710 Raasepori Täyttämispvm 20.04.2020
Kaavan nimi Trollbergintie, Tammisaari
Hyväksymispvm Ehdotuspvm 14.04.2020
Hyväksyjä Vireilletulosta ilm. pvm
Hyväksymispykälä Kunnan kaavatunnus 7107794
Generoitu kaavatunnus
Kaava-alueen pinta-ala [ha] 3,7704 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]  Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]3,1229

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 3,7704 100,0 4050 0,11 0,0000 950
A yhteensä 0,3433 9,1 750 0,22 150
P yhteensä
Y yhteensä
C yhteensä
K yhteensä
T yhteensä 0,1164 3,1 300 0,26 0,1164 300
V yhteensä 0,9515 25,2 0,0092
R yhteensä
L yhteensä 1,1449 30,4 -0,2811
E yhteensä 1,2143 32,2 3000 0,25 0,1555 500
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 2
Asemakaavan seurantalomake



Alamerkinnät

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-]

Yhteensä 3,7704 100,0 4050 0,11 0,0000 950
A yhteensä 0,3433 9,1 750 0,22  150
AO/s 0,3433 100,0 750 0,22  150
P yhteensä       
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä       
T yhteensä 0,1164 3,1 300 0,26 0,1164 300
TY 0,1164 100,0 300 0,26 0,1164 300
V yhteensä 0,9515 25,2   0,0092  
VL 0,9515 100,0   0,0092  
R yhteensä       
L yhteensä 1,1449 30,4   -0,2811  
Kadut 1,1449 100,0   0,1341  
LT     -0,4152  
E yhteensä 1,2143 32,2 3000 0,25 0,1555 500
ET 1,2143 100,0 3000 0,25 0,1555 500
S yhteensä       
M yhteensä       
W yhteensä       
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