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KÄSITTELYVAIHEET 
 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuulutettu 21.6.2016. 

Kaavaluonnos nähtävänä 16.-30.4.2018. 

Kaavaehdotus nähtävänä (MRA 27 §) … 

Hyväksytty kaupunginvaltuustossa ....... 

 

KAAVASELOSTUKSEN LIITTEET 

1. Kaavakartan ja määräysten pienennös 

2. Kaavan tilastolomake 

 

KAAVAA KOSKEVAT MUUT ASIAKIRJAT 

- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

- Luonto- ja maisemaselvitys 2016 

- Arkeologinen inventointi 2016 

 

 

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

 

1.1 Kaava-alue ja sen sijainti 

Alue käsittää kiinteistöt Gunnholm RN:o 1:11 (710-508-1-11), Gunnholm IV RN:o 1:15  

(710-508-1-15), Gunnholm I RN:o 1:18 (710-508-1-18), Gunnholm II RN:o 1:20 (710-508-1-20)  

(osa vesialueesta ei sisälly), vesialueen 710-508-876-9 ja osan vesialueesta 710-508-876-2.  

Kaava-alue sijaitsee n. 5 km Hankoniemen pohjoisrannasta pohjoiseen. Kaava-alueen maapinta-ala on  

n. 104 hehtaaria ja rantaviiva n. 3,8 km. 

 

 
Kartta 1. Horsö-Gunnholmenin ranta-asemakaava-alue sijaitsee Hangon kaupungin pohjoispuolella. 
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Kartta 2. Ranta-asemakaavan alue rajattu puneella. 

 

1.2 Kaavan nimi ja tarkoitus 

Kaavan nimi 

Horsö-Gunnholmenin ranta-asemakaava. 

 

Kaavan tarkoitus 

Ranta-asemakaavan tarkoituksena on osoittaa eräille saarille loma-asutusta soveltaen Raase-

porin yleisiä loma-asuntorakennuspaikkamäärien mitoitusperusteita. Kaava-alue on aiemmas-

sa vaiheessa käsittänyt myös Horsön pääsaaren, mutta kaupungin ehdotuksesta maanomistaja 

on katsonut tarkoituksenmukaiseksi jättää pääsaaren kaavan ulkopuolelle, koska suunnitelmia 

tai tarkoituksia rakentaa Horsön saareen ei ole. 

 

2 TIIVISTELMÄ 

 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 

Kaavoitus on käynnistetty maanomistajayhtiön aloitteesta.  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuulutettiin 21.6.2016. 

Kaavaluonnos oli nähtävänä 16.-30.4.2018. 

Kaavaehdotus oli MRA 27 §:n mukaisesti nähtävänä xxxx. 

 

2.2 Ranta-asemakaava 

 

Aluemerkinnät 

Kaavaan osoitetaan loma-asutusta varten (RA) 7 korttelialuetta, joissa on 12 loma-asuntojen raken-

nuspaikkaa. Rakennuspaikoista 2 on rakennettu (kortteli 1 ja kortteli 2/1), muut rakennuspaikat ovat 

luonnontilassa.  

Kaksi Österörarna saarta pienine lähisaarineen osoitetaan luonnonsuojelualueeksi (SL). Muut alueet 

osoitetaan maa- ja metsätalousalueeksi, jolla on ympäristöarvoja (MY).  

 

Mitoitus 

Lomatonttien lukumäärä on 12 ja mitoittava (korjattu) rantaviiva 3,8 km. Rantakaavan mitoitukseksi 

muodostuu siten 3,2 loma-asuntoa/rantakm. 
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2.3 Toteuttaminen 

 

Kaavan toteuttamisesta ei ole ohjelmoitu eikä sille ole asetettu aikataulua.  

 

3 LÄHTÖKOHDAT 

 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

 

Alla olevaan selostukseen sisältyy myös kuvaus alueen pääsaaresta, joka suunnittelutyön alussa oli osa 

kaava-aluetta. Pääsaarta koskeva osio jätetään kaavaselostusta, koska se antaa monipuolisemman ku-

van alueen olosuhteista kuin ainoastaan kaava-alueen lopullisia saaria koskeva kuvaus. 

 

Historiikki 

 

Horsöllä on monisäikeinen historia ja saari on ajoittain läpikäynnit kiivaita ja muutovaiheisia aikakau-

sia. Elämää saarella lienee ollut 1600-luvulta lähtien. Tenhola-Bromarvin pitäjähistoriassa on mainin-

toja merikalastuksesta mm. Horsön kohdalla. Isojako saatettiin loppuun 1778. Hummelbackan talo 

5:0, johon Horsö kuului, oli alun perin pinta-alaltaan runsaat 720 ha ja tästä erotettiin palstat (palstati-

lan murtaminen) 5:1-5:4 kahdessa eri toimituksessa v. 1903. Nämä palstat, sittemmin tilat, tänään 

kiinteistöt ovat ajantasaisia ja jakamattomia ja muodostavat Horsön pääsaaren 4 kiinteistöä vesialuei-

neen. Muut kiinteistöt ovat peräisin Bredvikin talon Öfvergårdin talosta (isojako 1835) ja ne on lohot-

tu ajanjaksolla 1930-33, myös nämä kiinteistöt ovat siitä lähtien lohkomatta. Kiinteistöistä Gunnholm 

1:11 käsittää muut saaret kuin Horsön, muut kiinteistöt ovat vain vesialueita. Maanmittauslaitos on 

jokin aika sitten valitettavasti luopunut kiinteistörekisterin kyläjaotuksesta ja näin ollen kylänimillä on 

tässä mielessä enää vain paikannimellistä merkitystä. 

 

Nykyinen omistajasuku hankki Horsön omistukseensa1800-luvun lopussa. Kun talvisota syttyi 

30.11.1939, Moskovan rauha solmittiin ja jatkosodan aikana 1941 Horsö joutui harvoin nähdyn hävi-

tyksen kohteeksi monine ja kovine taisteluineen. Kaikki rakennukset poltettiin ja hävitettiin, koko alu-

een puusto kaatui ja paloi poroksi. Kun tuhka oli asettunut, sitä kertyi monessa kohtaa puolen metrin 

syvyyteen. Taistelujen aikana Horsön pohjoispuoliset saaret olivat vuorotellen venäläisten ja suoma-

laisen valloittamina. Kaatuneitten määrää laskettiin sadoissa. Itse Horsö oli osa Neuvostoliiton vuok-

ra-aluetta, saaret Stackörarna saaresta pohjoiseen säilyi Suomen alueena. Aselevon jälkeen 1944 Hor-

sössä pysyvästi asuva perhe sai palata kotiinsa, jossa ei ollut mitään. 
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Kartta 3. Kopio originaalikartasta Moskovanrauhan 1940 Neuvostoliiton vuokra-alueen originaalikar-

tasta. 

 

 
Kartta 4. Isompimittakaavainen vuokra-alueen raja sen aikaisen merikortin pohjalla. Merikartan nimis-

töä on merkitty huolimattomasti, Gunnholmen esiintyy virheellisesti Gunnarsholmen nimellä. 

 

Heinäkuun 19. päivänä 1942 koko Hangonniemi ja sen pohjoispuolinen saaristo mantereelle saakka 

ilmakuvattiin. Kaava-alue on eräässä ilmakuvassa alla olevan näköinen. 
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Kartta 5. Horsö ja Gunnholm hävitetyssä tilassa 19.7.1942. 

 

 
Kartta 6. Ilmakuva kaava-alueesta v. 2017. 
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Vuoden 1942 ilmakuva kertoo koruttomasti vapaan Suomen maksamasta hinnasta. V. 2017 metsä on 

asettunut. Vuosien varrella on metsää tuottavilla kuvioilla suoritettu kaksi harvennushakkuuta.  

 

 
Kartta 7. Peruskartta vuodelta 1953. 

 

Ensimmäinen peruskartta 1:20000 vuodelta 1953 kertoo, että Horsössä 8 vuotta rauhan solmimisen 

jälkeen oli kaksi asuinrakennusta, navetta ulkorakennuksineen, pari rantavajaa ja Östervikenin kohdal-

la olevan pellon reunassa lato. 

 

 
Kartta 8. Asuinrakennukset ovat kartalla mustia, muut rakennukset ulkoseinäviivoin piirrettyinä. 
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Alla menneen ajan kuvia. 

 

 
Kuva 1. Horsön kotisataman maisema sodan jälkeen. 

 

 
Kuva 2. Horsön pohjoisrannan maisema 1950. 

 
Kuva 3. Horsön kotisatama 1950. 
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Kuva 4. Uudelleen rakennetut asuintalot sodan jälkeen pohjoisesta kuvattuna.   

 

 
Kuva 5. Edellisen kuvan talot etelästä.  
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Kuva 6. Östervikenissä oli ennen sotaa Sundströmin huvila. Paikkaa ei enää jälleenrakennettu. 

 

 
Kuva 7. Horsön vanha huvila seisoi nykyisen päärakennuksen ja navetan välissä. Kuvassa poseeraa 

Lars Lindman (1925-2001), Horsön omistaja 1900-luvun loppupuolella ja 2000-luvun alussa. 
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Kuva 8. Vierailijavene kotisatamassa (juhannuksena?). Kuva havainnoi 1950-luvulla Horsön kotisa-

taman ja Stackörenin välistä vielä avointa salmea.Vrt. kuva 48 vuodelta 2016, jolloin salmi on kasva-

nut umpeen.  

 

Kartat 3-7 ja kuvat 1-8 havainnoivat Horsön tilanteen aikakautta 1930-luvun alusta 1950-luvun alkuun 

sodan vaikutukset keskiössä.  

 

Rakennettu ympäristö ja kulttuuriympäristö 

 

Itse Horsön rakennuskanta muodostaa pihapiireineen arvokkaan kulttuurihistoriallisen kokonaisuuden. 

Itse ranta-asemakaava-alueella on kaksi 1970-luvun mökkiä, Furuören ja Svedjeholmen saarissa.  

 

 
Kuva 9. Svedjeholmenissä oleva lomamökki, kaavassa korttelin 2 rakennuspaikka 1. 
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Kuva 10. Furuörenin lomamökki, kaavassa kortteli 1. 

 

 

Sotamuistomerkit 

 

Sodan seurauksena Horsössä lähisaarineen och valtava määrä maastonjälkiä, jotka ovat sotatoimien 

perua. Museovirasto on edellyttänyt, että tämä kokonaisuus inventoidaan. Asian luonteen vuoksi 

Museoviraston on itse vastannut inventoinnista, joka suoritettiin syksyllä 2016, Horsön ranta-

asemakaava-alueen arkeologinen inventointi 2106, John Lagerstedt ja Satu Koivisto Museoviraston 

kulttuuriympäristöpalvelut. Inventoinnissa löydettiin Horsöstä, Stackörarna saaresta, Svedjehol- 

menista (Svedjeholmen ja Furuön) ja Gunnholmenista yhteensä 84 linnoitusta ja suuri määrä muita 

taistelujen jälkiä. Raportissa  on seikkaperäisten inventointikohteita koskevien tietojen lisäksi sotata-

pahtumien yleiskatsaus, joka hyvin valottaa Horsön ja sen ympäristön sotatapahtumia. Raportti on osa 

ranta-asemakaavan selvitysaineistoa. Raportti sisältää myös suosituksia inventointitulosten huomioon 

ottamisesta ranta-asemakaavassa.  
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Kartta 10. Arkeologisessa inventoinnissa oleva karttayhteenveto.  

 

 

 

Venäläiset sotaveteraanit pystyttivät 1990-luvulla omatoimisesti maanomistajalta kysymättä ja ilmoit-

tamatta Horsön 1941 taistelujen muistomerkin. Muistomerkin jalustan laatassa oleva teksti ”VE-

NÄJÄN SOTILAISTEN KUNNIAKSI 1941” ei tunnu kovikaan kunnialliselta niille, joiden talo, koti 

ja omaisuus oli tuhottu. 
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Kuva 11. Venäläisten luvatta pystyttämä muistomerkki Horsön korkeimmassa kohdassa. 

 

Horsön tänään edustama kulttuuriympäristö on kokonaisuutena ja kaikkina osina muotoutunut sodan 

jälkeisenä aikana. Se käsittää tilakeskukseen tukeutuvan ympäristön ja saaren sisäosien niityt. Vaikka 

laiduntavia kotieläimiä ei ole pidetty vuosikymmeniin niityt ovat säilyneet kiitos omistajien omatoimi-

sen ja uutteran ympäristönhoitotyön umpeenkasvamisen estämiseksi.    

 

Luonnonympäristö 

 

Alueen luonnonympäristöä hallitsee kaava-alueen kilometrimäärin pitkät rannat ja lukemattomat mo-

nisäikeiset saaret. Alueella on 5 isompaa tai keskisuurta saarta (Horsö, Gunnholm, Stackörarna, Sved-

jeholm, Furuören) ja 9 pikkusaarta (0,15 – 1,5 ha). Alueen kokonaisrantaviiva (karttarantaviiva) on 

runsaat 20 km pitkä, mutta tästä pyöristetysti runsaat 15 km voidaan lukea maisemallisesti relevantiksi 

tai lähtökohdaksi kun vapaan rannan määrää kaavassa arvioidaan. Tästä 15 km:n pituisesta rannasta 

ranta-asemakaava jättää 85 % luonnontilaan tai kulttuurimaisemaksi tilakeskuksen yhteyteen. Raken-

nusoikeutta mitoittava rantaviiva on tätä lyhyempi, asiaa käsitellään erikseen kohdassa 6.2. 

Ranta-asemakaavoituksen perustaksi on tehty luontoinventointi, Raasepori, Horsön RANTA-

ASEMAKAAVAN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS, Mikko Siitonen 2016. 

Yksityiskohtainen luonto-olosuhteiden inventointi ja selostus ilmenee luontoinventoinnista.  

 

Alla seuraa kaava-alueen rantamaiseman kuvasarja kommentteineen.  
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Kuva 12. Österörarna-saarten luonnonsuojelualueen näkymä . 

 

 
Kuva 13. Gunnholmenin kortteli 6. 

 

 
Kuva 14. Korttelin 6 itäpuolen rannasta otettu kuva, oikealla Österörarna. 
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Kuva 15. Österörarna. 

 

 
Kuva 16. Stackörarna-saaren pohjoisranta jää luonnontilaan.  

 
Kuva 17. Stackörarna-saaren ja Gunnholmin lounaiskärjen välinen lahti, jää luonnontilaan. 
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Kuva 18. Korttelin 3 ranta. 

 
Kuva 19. Svedjeholmen, kortteli 2. 

 

 
Kuva 20. Svedjeholmenin korttelin 2 ja Furuörenin välinen kannas. 
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Kuva 21. Luoteinen Gunnholmen, kaavassa kortteli 3. 

 

 
Kuva 22. Algrunden, jossa merimetsoyhdyskunta pesii. 

 

 
Kuva 23. Alörarna oikealla, Österörarna keskellä, Gunnholmen taustalla vasemmalla. 
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Kuva 24. Ei ole tavatonta, että veneilijät sytyttävät maastoon säännönvastaisia ja vaarallisia nuotioita. 

Tämän kieltävä tiedottaminen on välttämätöntä sopivissa paikoissa rannoilla.   

 

 

 
Kuva 25. Stackörarna saaren ja Horsön välinen lahti. 
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Kuva 26. Stackörarna jää kokonaan luonnontilaan.  

 
Kuva 27. Stackörarna saaren eteläranta. 

 

 
Kuva 28. Österörarna on osoitettu luonnonsuojelualueeksi, kuva otettu Alörarna saaresta.  
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Kuva 58. Ranta-asemakaavan pohjakartta saa tarkat koordinaattinsa Eurooppalaisessa koordinaattijär-

jestelmässä ETRS-GK24FIN. Joensuusta käsin toimivan Suuntakartta Oy:n Seppo Korhonen lukee 

gepsiä. 

 

 
Kartta 11. Kuvien 12-29 ottopaikat ja -suunnat. 
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3.2 Suunnittelutilanne 

 

Kaavat 

 

Alueella ei ole ennestään ranta-asemakaavaa eikä yleiskaavaa. Ympäristöministeriön v. 2006 vahviste-

tussa maakuntakaavassa ei ole muita ranta-asemakaavaa koskevia merkintöjä kuin että alue kuuluu 

ulkosaariston vyöhykkeeseen vz2. Vyöhykettä on tarkoitus suunnitella ensisijaisesti saaristoelinkeino-

jen ja soveltuvin osin vapaa-ajan asumisen alueena, jossa uusi rakentaminen on pienimuotoista ja mai-

seman ominaispiirteet huomioon ottavaa. 

Kokonaismaakuntakaava Uusimaa-kaava 2050 on hyväksytty 25.8.2020. Kaava ei vielä ole lainvoi-

mainen. Ranta-asemakaava-alueen osalta Uusimaa 2050 kaavassa ei ole erityisiä varauksia. 

Kun alueelle ei ole laadittu yleiskaavaa, maakuntakaava ensisijaisesti ohjaa ranta-asemakaavan laati-

mista.  

 

 
Kartta 12. Ote maakuntakaavasta. Horsönalue  sijoittuu kuvan keskelle kuntarajan pohjoispuolella. 

 

Pohjakartta ja nimistö 

 

Uusi pohjakartta 1:2000 on laadittu alueelle Suuntakartta Oy:n toimesta. Kartan on hyväksynyt Raase-

porin kaupungin kaupungingeodeetti.  

Kaava-alueen nimistö vaihtelee eri kartoilla ja ajan saatossa. Horsö on ruotsiksi pääosin esitetty mää-

rämuotoisena, Horsön. Tämä kääntyy suomen kielelle genetiivimuotoon Horsönin, mikä lausuttavuu-

den takia kaavaselostuksessa on pyritty välttämään. Horsö suomenkielisessä selostuksessa tarkoittaa 

näin sekä varsinaista saarta että kaava-aluetta kokonaisuudessaan. Muiden saarten osalta käytetään 

niitä nimiä, jotka esiintyvät pohjakartassa. Tämä vastaa maanomistajan käsitystä nimistöstä. Selostuk-

sessa olevilla kartoilla on paikoin nimiä, jotka saattavat olla väärin kirjoitettuna tai jotka on korjattu 

ajan saatossa. Stackörarna on kaavakartalla yhtenä saarena, mutta korkean veden aikaan se saattaa ja-

kautua 5-7 osaan. 

 

4 RANTA-ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

 

4.1 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset  

 

Kaavoitus on käynnistetty maanomistajien aloitteesta.  
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4.2 Osallistuminen ja yhteistyö, suunnitteluvaiheet 

 

Viranomaisneuvottelu (MRA 26 §) pidettiin 8.10.2015. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuulutettiin 21.6.2016. 

Kaavaluonnos oli nähtävänä 16.-30.4.2018. 

Horsön ranta-asemakaavaehdotus pidettiin nähtävillä 9.4.-10.5.2021. Kaupungin kanssa käydyissä  

neuvotteluissa esitettiin ehdotus Horsön pääsaaren jättämisestä ranta-asemakaavan ulkopuolelle. 

Horsö-Gunnholmenin kaavaehdotus oli MRA 27 §:n mukaisesti nähtävänä xxxx. 

  

5     RANTA-ASEMAKAAVAN TAVOITTEET 

 

Ranta-asemakaavan tavoitteena on osoittaa eräille saarille loma-asutusta soveltaen Raaseporin yleisiä 

loma-asuntorakennuspaikkamäärien mitoitusperusteita. 

 

 

6         RANTA-ASEMAKAAVAN KUVAUS 

 

6.1 Kaavan rakenne 

 

Rakenteellisesti ranta-asemakaava voidaan jakaa 2 pääalueeseen. 

1. Gunnholmen, Stackörarna, Svedjeholmen ja Furuören saariin osoitetaan perinteistä loma-

asutusta (RA). Kahdella viimeksi mainituilla saarilla on ennestään lomamökit, Gunnholmen ja 

Stackörarna on rakentamatta.  

2. Kaikki muut saaret ja alueet merkitään maa- ja metsätalousalueiksi (MY, M), Österörarna 

luonnonsuojelualueeksi (SL). Suuret yhtenäiset rakentamattomat alueet ovat olennaisia osia 

Horsöstä sekä Stackörarna ja pienemmät Gunnholmenin itäpuoliset saaret. 

 

6.2 Mitoitus 

 

Mitoitus perustuu 3,8 km:n pituiseen mitoittavaan (korjattuun) rantaviivaan. Mitoituslähtökohdat  

ilmenevät saarikohtaisesti alla olevasta taulukosta (mukaan luetaan yli yhden hehtaarin saaret). 

 

Holme/Saari  Strandlinje/Rantaviiva, km 

   

Gunnholmen  2,14 

Stackörarna  0,81 

Furuören  0,33 

Svedjeholmen  0,29 

Österören  0,24 

Totalt/Yhteensä  3,81 

 

Kaava-alue ei ole ollut lohkomisen kohteena sitten 1930-luvun, mistä syystä käytettyjä rakennusoi-

keuksia ei rasita rakennusoikeutta. Kaikki kohdassa 1.1 lueteltujen kiinteistöjen maatilukset sisältyvät 

kaava-alueeseen. 

 

Mitoittava pinta-ala ilmenee alla olevasta kartasta. 
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Kartta 12. Mitoittava rantaviiva on piirretty sineellä. 

 

Lomatonttien määrä on 12. Mitoittava rantaviiva on 3,8 km. Ranta-asemakaavan mitoitusluvut ovat 

siten, 3,2 loma-asuntoa/ranta.km. 

Alueen koko rantaviiva mitattuna pohjakartan vektorirantaviivan mukaa on 11 km. Tämä luku on 

muuten epärelevantti, mutta on mielenkiintoinen kuriositeetti, kun verrataan todellista rantaviivaa mi-

toittavaan rantaviivaan.  

Rantojen kaavoituksessa käsitellään myös käsitettä vapaata rantaa. MKR:n 73.3 §:n mukaan on katsot-

tava, että ranta-alueille jää riittävästi yhtenäistä rakentamatonta aluetta. Yhtenäisyyttä ei ole määritel-

ty, mutta voidaan esimerkistää alla olevalla karttaesityksellä.  

 

 
Kartta 13. Kaavassa osoitettu rakennettu (sininen viiva) ja rakentamaton (vihreä viiva) rantaviiva. 
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Mitoittava rantaviiva ja vapaa-rakennettu-rakentamaton rantaviiva ovat eri käsitteitä. Mitoittavan ran-

taviivan tarkoituksena on mitoittaa rantaviivaa rakennettavuuden kannalta sekä antaa perustan maan-

omistajine tasapuolisen käsittelyn arvioinnille. Vapaa ja rakentamaton on vapaa ja rakentamaton, 

vaikkei se generoi rakennusoikeutta. Esimerkiksi pienemmät saaret ja kapeat kannakset, joilla on mo-

lemminpuoliset rannat luetaan vapaaksi ja rakentamattomaksi rantaviivaksi vaikkei sitä lueta mitoitta-

vaan rantaviivaan.  

 

Mitä katsotaan riittävän yhtenäiseksi rakentamattomaksi rannaksi on arviointia. Kartan 13 yhteenlas-

kettu rantaviiva (sininen+vihreä) on 7,8,km. Rakentamattoman rantaviivan osuus (6,1 km) on 78 %. 

 

6.3                 Aluevaraukset 

 

Loma-asuntojen korttelialue (RA). 

 

Loma-asuntorakennuspaikat on kahta ennestään rakennetun korttelin osalta (K2, Svedjeholmen ja K1, 

Furuören) keskitetty Gunnholmeniin Stackorarna saareen, jotka ovat suurimmat saaret. Näin kaikki 

muut saaret voidaan jättää rakentamatta. 

Loma-asuntorakennuspaikkojen (tonttien) määrä on yhteensä 12,joista korttelin 2 rakennuspaikka 1 ja 

korttelin 1 rakennuspaikka on rakennettu, muut ovat rakentamatta.   

Rakennuspaikalle saadaan rakentaa seuraavat rakennukset: 

- yhden loma-asunnon ja yhden sivuloma-asunnon yhteensä enintään 140 kerrosala-m2, kortteliin 7 ei 

kuitenkaan saa rakentaa sivuloma-asuntoa. 

- talousrakennuksia yhteensä enintään 120 kerrosala-m2, josta yhden enintään 30 m2:n suuruisen sau-

nan.  

Rakennuspaikan yhteenlaskettu enimmäiskerrosala on 210 m2. 

Uudisrakentaminen on sopeutettava maisemaan ja kulttuuriympäristöön niin, että maisemakuvan kan-

nalta arvokas luonne säilyy. 

Maisemanäkökohdat on otettu huomioon siten, että kullakin rakennuspaikalla on osoitettu viiva, jonka 

yläpuolelle rannan suhteen kaikki rakennukset on sijoitettava. Tämä tarkoittaa, että rakennuspaikkojen 

rakennusruutu (rakennusala) on se osa tontista, joka on asianomaisen viivan yläpuolelle. 

Kaikilla paikoilla, johon uudisrakentamista on osoitettu, maisema on otettu huomioon topografian ja 

puuston peitteisyyden perusteella. Sauna sallittu sijoitettavaksi rakennusjärjestyksen mukaisesti vähin-

tään 15 metrin etäisyydelle rannasta. 

Alin rakentamiskorkeus on kortteleissa 5 ja 6 N2000 +2,70 metriä sekä kortteleissa 1-4 ja 7 N2000 

+2,90 metriä. 

Rakentamisessa on otettava huomioon maastossa olevat räjähtämättömät panokset. 

 

Maa- ja metsätalousalue, jolla on ympäristöarvoja (MY). 

 

Alueiden ympäristöarvoilla tarkoitetaan merimaisemaa, kaikkia rantoja voidaan pitää tärkeänä maise-

maelementtinä merelle päin.  

 

Luonnonsuojelualue (SL). 

 

Österörarna ja sen itäpuoliset pikkusaaret sekä Horsön eteläosassa oleva Stengloet lähirantoineen on 

merkitty ja tarkoitettu muodostettavaksi luonnonsuojelulain mukaiseksi luonnonsuojelualueeksi.  

 

Vesialue (W). 

 

Alueen vesialueet on sisällytetty kaavaan merkinnällä W, vesialue. 
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Sotien muistot (s,15) 

 

Arkeologisen inventoinnin sotahistoriallisen kohteet vuodelta 1941 on osoitettu muiksi kulttuuriperin-

tökohteiksi inventointiraportin suositusten mukaisesti. Numerointi kaavakartalla noudattaa inventoin-

nin numerointia.  

 

Suojelu 

 

Luontoselvityksen yhteenvedossa olevat suositukset on osoitettu kolmella eri merkinnöllä. Österörarna 

on osoitettu luonnonsuojelualueeksi (SL). Saaret edustavat ainoata yksiselitteistä aluetta, jossa on ollut 

metsää kauaksi taakse ajassa. Kartasta 5 ilmenee, ettei metsää poltettu taistelujen aikana 1941. Tämän 

havaitsee hyvin maastossa. Kokonaisia saaria käsittävä suojelu merkitään MY/s ja osa-alueita katko-

viivalla ja merkinnällä s. Sisällöllisesti merkinnät ovat samat. Alueet on seikkaperäisesti selostettu 

luontoselvityksessä.  

 

Kaavassa 4 osa-aluetta on osoitettu suojeltaviksi, merkintä s. Alueiden suojelu perustuu luontoinven-

toinnin arvonmääritykseen seuraavasti. 

 

- s(1), ympäristöselvityksen kuvio 14 Gunnholmenissa. Kaava-alueen ainoa lehtokorpi. 

- s(2), ympäristöselvityksen kuviot 4 ja 6. Gunnholmenin keskiosassa. Edustavimmat tervalep-

päesiintymät (4) ja rantaniityt (6). 

- s(3), ympäristöselvityksen kuvio 3. Arvokas kokonaisuus maisemallisesti herkässä paikassa. 

- s(4), ympäristöselvityksen Stackörarna-saaren rantakuviot (2, 4, 5, 6). Osa-alue muodostaa lä-

hes koko saaren rantojen kokonaisuuden, jossa monipuolinen rakentamaton ranta jätetään 

luonnotilaan. 

 

Jäte- ja talousvesi 

 

Vesikäymälää ei saa asentaa RA-kortteleihin. Jätevesiä ei saa johtaa mereen, vaan ne  

on käsiteltävä kunnan ympäristöviranomaisen hyväksymällä tavalla. Harmaita jätevesiä tulee  

käsitellä tulvariskikorkeuden kannalta riittävän kaukana rantaviivasta. 

Talousvedet hankitaan rakennuspaikkakohtaisesti. 

 

 

7 KAAVAN VAIKUTUKSET 

 

7.1 Yleiset vaikutukset 

 

Sosiaaliset vaikutukset 

Kaavalla ei ole olennaisia sosiaalisia vaikutuksia. 

 

Taloudelliset vaikutukset 

Kaavalla ei ole erityisiä taloudellisia vaikutuksia.  

 

Ympäristölliset vaikutukset 

Luonto- ja maisemaselvityksessä todetut ympäristöarvot on kaavassa otettu huomioon. Selvityksen 

mukaan ranta-asemakaava ei vaaranna alueen luontoarvoja. Stackörarna saaren länsiosa sekä sen län-

sipuolinen luoto on Tammisaaren läntisen luontoinventoinnin luokituksessa arvioitu arvokkaaksi ran-

taniityksi. Rantaniityt sisältyvät alueelle osoitettuun suoja-alueeseen s ja /s. 

Kaikki RA-rakennuspaikat on sijoitettu sellaisen rannan yhteyteen, jossa syväys on riittävä laiturin 

rakentamista silmälläpitäen ilman että rantaa on tarpeen ruopata. 

 

Vaikutukset kulttuuriarvoihin 

Alueella ei ole tietoja muinaisjäännöksistä. Sotahistorialliset muistomerkit on kaikki arkeologisen in-

ventoinnin ehdotuksen mukaisesti merkitty kulttuuriperintökohteiksi (s). Näistä linnoituksia sijaitsee 
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kaikissa kortteleissa. Arkeologisen inventoinnin mukaan (kohta 6) rakennelmat ovat pieniä eivätkä ne 

ole esteenä rakentamiselle ao. alueilla.  

 

 

 

 

 

7.3 Suhde valtakunnallisiin alueiden käytön tavoitteisiin 

 

Valtioneuvosto on päättänyt valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista, jotka ovat tulleet voimaan  

1.4.2018. Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa tavoitteiden kanssa. 

 

Raasepori, 1.6.2021 

 

 

Sten Öhman 

dipl.ins. 

 

 

 

 

 

 

 

 


