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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 
 

1.1 Kaava-alueen sijainti 
 

Kaava-alueen pinta-ala on noin 11,23 ha sisältäen vesialueen (maa-alue noin 5,5ha). Alue 

sijaitsee Långholmen-saaressa, noin 500 m Strömsön pääsaaren kaakkoisrannasta, Tammi-

saaren itäisessä saaristossa lähellä Inkoon kunnan rajaa. Strömsö sijaitsee noin 18 km Tam-

misaaresta itä-kaakkoon. Kaava-alue käsittää kiinteistöt 710-482-1-133 (Långholmen) ja 

710-482-1-147 (Mittholmen), jotka ovat yksityisessä omistuksessa. 

 

 
Kaava-alueen sijainti kartalla. Kaava-alue on merkitty vihreällä.  

 

1.2 Kaavan nimi ja tarkoitus 
 

Kaavasta käytetään nimeä Strömsö, Långholmen. Kaavan tarkoituksena on siirtää osa kiin-

teistön 710-482-1-147 rakennusoikeudesta viereiseen kiinteistöön 710-482-1-133 ja yhdistää 

kaksi nykyisessä ranta-asemakaavassa olevaa rakennuspaikkaa (RA-3/1) yhdeksi rakennus-

paikaksi (RA-3). Täten rakennuspaikkojen kokonaismäärä alueella laskee yhdellä, ja nykyiset 

kiinteistöt yhdistetään yhdeksi kiinteistöksi, jossa on yksi rakennuspaikka. Rakennuspaikka 

liitetään Strömsön saaren vesi- ja viemäritekniikkaan. 
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1.5 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista ja taustamateriaaleista  
 

- Strömsön ranta-asemakaava (kaavanumero 2072)  

- Tammisaaren itäisen saariston rantayleiskaava 

- Selvitys ympäristövaikutuksista (Keiron 2023). 

 

2 TIIVISTELMÄ 
 

2.1 Kaavoituksen vaiheet 
 

• Aloite kaavamuutokselle on tullut alueen maanomistajalta. Kaavoituslautakunta päätti ot-

taa kaavamuutoksen käsittelyyn ja hyväksyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) 

30.11.2022 § 178.  

• Kaavamuutoksen vireilletulosta kuulutettiin 16.12.2022 (OAS). 

• Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä MRL 65§ ja MRL27§ mukaisesti xx.xx-

xx.xx.202x. Ehdotuksesta jätettiin xx lausuntoa ja xx valitusta.  

 

Kaavaehdotus asetetaan nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti. Ehdotuksen näh-

tävilläolosta kuulutetaan kaupungin virallisella ilmoitustaululla, osoitteessa:  

http://www.raasepori.fi/kuulutukset  

 

2.2 Asemakaava 
 

Ranta-asemakaavamuutoksen yhteydessä tavoitteena on yhdistää kaksi nykyistä RA-3-alu-

etta yhdeksi RA-3-alueeksi, jolla on vain yksi rakennuspaikka ja jonka rakennusoikeus ei ylitä 

alkuperäisten kahden rakennuspaikan yhteenlaskettua rakennusoikeutta. Tämän muutoksen 

myötä alueen rakennuspaikkojen määrä siis laskee yhdellä. Samanaikaisesti rakentamatto-

man rantaviivan ja MY-aluevarausosuus alueella kasvaa. Nykyiset kiinteistöt ovat yksityi-

sessä, yhden maanomistajan omistuksessa. Kaavamuutoksen tarkoitus on, että kiinteistöt 

yhdistetään yhdeksi kiinteistöksi. Kaavamuutoksella uuden rakennuspaikan kokonaisraken-

nusoikeus määrätään olemaan 440 k-m2, josta erillinen saunarakennus saa olla kooltaan 

enintään 40 k-m2. Päärakennus määrätään olemaan enintään 340 k-m2 kerrosluvulla II. Sal-

littu rakennusten kokonaismäärä noudattaa yhden rakennuspaikan periaatetta. Rakennusten 

etäisyydet rannasta noudattaa Strömsön nykyistä ranta-asemakaavan periaatteita. 

 

Rakentamisen sijoittelu kaava-alueella perustuu vireillä olevaan rakennuslupahakemukseen 

ja maanomistajan tavoitteisiin. Rakennuslupa on haettu voimassa olevan ranta-asemakaa-

van mukaisesti. Kiinteistönomistajan toiveena on rakennuspaikkojen vähentämisellä kah-

desta yhteen hyödyntää alkuperäisen kaavan sallimaa kokonaisrakennusoikeutta pienem-

mässä määrässä rakennuksia kuin nykyisen ranta-asemakaava osoittaa. Näistä rakennus-

kohtaisista rakennusoikeuksista nostettaisiin tosin ainoastaan vapaa-ajan asunnon olemaan 

suurempi kuin mitä nykyinen kaavan sallii. Kun ranta-asemakaavan muutos saa lainvoiman 

ja kiinteistöt yhdistetään, voi vapaa-ajan asuntoa näin laajentaa kaavamuutoksen mukaisesti. 

Vapaa-ajan asunto on suunniteltu siten, että laajennus voidaan suorittaa ilman, että volyymi 

tai rakennuksen koko kasvaa.  

http://www.raasepori.fi/kuulutukset
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2.3 Kaavan toteuttaminen 
 

Toteuttamisesta vastaa alueen maanomistaja. Ranta-asemakaava voidaan toteuttaa sen 

saatua lainvoiman. 

3 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 
 

3.1 Selvitys suunnittelualueesta 
 
Maa-alueen koko suunnittelualueella on noin 5,5ha. Alue sijaitsee Långholmen -saarella. 

Långholmen on osa Strömsön aluetta, jossa on pääosin vapaa-ajan asutusta. Alue käsittää 

Långholmenin pohjoisosan ja rajoittuu Strömsön pääsaaren ja Långholmenin välisen salmen 

rantaan. Kallioinen ja metsäinen osa aluetta on tällä hetkellä luonnontilassa.  

 

3.1.1 Maisema ja luonto 

 

Långholmen sijaitsee Tammisaaren itäisessä saaristossa lähellä Inkoon kuntarajaa. Metsäi-

nen saari kuuluu keskisaariston vyöhykkeelle, jossa merituulet ja aallot vaikuttavat luontoon 

enemmän kuin sisäsaariston suojaisilla lahdilla. Tammisaaren itäisen saariston pintavesiym-

päristön ekologinen tila on tyydyttävä, mikä johtuu meren rehevöitymisestä. Saari on kool-

taan varsin suuri ja paikoiltaan korkea. Kallioperä koostuu mikrolevygraniitista (Keiron). 

 

Långholmen edustaa lähialueelleen tyypillistä saaristoluontoa. Alueen puusto on melko tii-

vistä ja havupuuvaltaista, kallioilla havupuiden määrä on vähäisempi. Rantaviiva on osin kal-

lioinen, osin kivikkoinen. Maanpeitekasvusto koostuu pääosin sammaleesta ja kanervasta, 

maaperä on alueelle tyypillinen. Alueen pohjoisosan topografiaa leimaa alanne, joka on suo-

jassa lähes kaikista suunnista. Alanne laskeutuu kohti saaren lounaisrantaa. Alue on tällä 

hetkellä luonnontilassa. Rakentaminen, joka sijoitetaan yli 40m päähän rannasta, näkyy vain 

osittain tiiviin rantakasvillisuuden seasta. 

 

Saaren melko kumpuilevassa maastossa on myös paikoitellen avoimia kallioisia kohtia. Kas-

villisuus itse rannalla on niukkaa. Rantamaisema on ympäristölleen tyypillinen kivi- ja kallio-

muodostelmien ja tiiviimmän, pääosin leppäkasvillisuuden rytmittämä maisema. Kasvillisuus 

rannan läheisyydessä on tiivis ja metsäinen. Rannan profiili on melko jyrkkä, eikä anna edel-

lytyksiä leveälle rantaniittykaistaleelle. Putkilokasvien ja sammaleiden lajirikkaus on niukka, 

mikä on tyypillistä Länsi-Uudenmaan karussa saaristoympäristössä (Keiron). 

 

Kaavoittajan vuonna 2022 paikalla tehdyn katselmuksen perusteella voidaan todeta, ettei 

suunnittelualue poikkea normaalista havupuuvaltaisesta ja saaristolle tyypillisen luonnonym-

päristön peruspiirteistä. Långholmen edustaa lähialueelle tyypillistä havupuiden ja osittaisten 

avoimien kalliopintojen luonnonympäristöä. Kaavoituksen yhteydessä on tehty erillinen arvio 

alueen luonnonarvoista (Keiron). 
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Ote pohjakartasta. Selostuksessa esitettyjen valokuvien sijainnit merkitty sinisellä. 
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Kuva 1 

 

Kuva 2 
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Kuva 4 
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Kuva 9 

 
Kuva 10 

 

3.1.2 Rakennettu ympäristö, arkeologinen perintö 

 

Kaava-alue on rakentamaton ja tällä hetkellä luonnontilassa. Rakennuspaikka liitetään 

Strömsön saaren vesi- ja viemäritekniikkaan. Kaava-alueella ei ole tiedossa kiinteitä muinais-

muisto- tai muita kulttuuriperintökohteita. 

 

3.1.3 Maanomistus 

 

Kaava-alue on yksityisessä omistuksessa. Nykyiset kiinteistöt ovat yhden kiinteistönomista-

jan omistuksessa. 
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3.2 Suunnittelutilanne 
 

Maakuntakaava 
 

Uusimaa-kaava 2050 käsittää kolme vaihemaakuntakaavaa, jotka on laadittu Helsingin alu-

eelle sekä Itä- ja Länsi-Uudellemaalle. Maakuntakaava sisältää kaikki keskeiset maankäytön 

teemat ja sitä on valmisteltu vuosina 2016-2020. Maakuntavaltuusto hyväksyi Uusimaa 2050 

-maakuntakaavakokonaisuuden 25.8.2020 ja maakuntahallitus päätti kaavojen voimaantu-

losta 7.12.2020.  

 

Kaavakokonaisuus on tullut voimaan 24.9.2021 ilmoitetulla hallinto-oikeuden päätöksellä siltä 

osin, kun kaavasta tehdyt valitukset on hylätty. Uusimaa-kaavan valitusprosessi on vielä kes-

ken, ja se saa kokonaisuudessaan lainvoiman vasta, kun jatkovalitukset on käsitelty Kor-

keimmassa hallinto-oikeudessa. 

 

 

 
Ote voimassa olevien maakuntakaavojen kokonaisuudesta. Långholmen merkitty punaisella nuolella. 

 

Yleiskaava 
Suunnittelualue kuuluu Tammisaaren itäisen saariston rantayleiskaavaan. Suunnittelualue 

sijaitsee lainvoimaisella ranta-asemakaava-alueella. 
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Ote Tammisaaren itäisen saariston ranta-asemakaavasta. Suunnittelualue on merkitty punaisella.  

 

Asemakaava 
Suunnittelualue kuuluu Strömsön ranta-asemakaavaan. Alueella sijaitsee kaksi RA-3-aluetta 

(6a ja 6b) sekä näiden välissä osa MY-aluetta. Alueen koillisosassa on lv-varaus. 

 

 

 

Ote Strömsön asemakaavasta Suunnittelualue merkitty punaisella.  
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Rakennusjärjestys 

Raaseporin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.5.2018 ja 

se on astunut voimaan 5.7.2018.  

 

Rakennuskielto 
Alueella ei ole rakennuskieltoja. 

 

4 KAAVOITUKSEN VAIHEET 
 

4.1 Kaavoituksen tarve 
Tarve kaavamuutokseen on esitetty alueen maanomistajan taholta. 

 

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja vireilletulo 

  
Aloitteen kaavamuutokseen on tehnyt suunnittelualueen maanomistaja. Kaavoituslautakunta 

on ottanut kaavamuutoksen käsittelyyn, OAS hyväksytty 30.11.2022 §178.  

 

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu 16.12.2022.  

 

 

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 
 

4.3.1 Osalliset 

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 62§ mukaan osallisia ovat alueen maanomistajat ja kaikki ne, 

joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä 

ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, käsittäen ainakin seu-

raavat: 

 

Alueelliset viranomaistahot 

- Uudenmaan ELY-keskus 

- Uudenmaan liitto 

- Länsi-Uudenmaan museo 

 

Kaupungin viranomaistahot 

-  Ympäristö- ja rakennuslautakunta  

-  Tekninen lautakunta 

 

Muut tahot 

- Raaseporin Luonto r.y.  
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4.3.2 Osallistuminen ja vuorovaikutus 

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä kaavaluonnos on kuulutettu julkisesti nähtä-

ville 16.12.2022.  

 

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä MRL 65§ ja MRA 27§ mukaisesti xx.xx.-

xx.xx.2023 välisenä aikana. Kaavaehdotuksesta jätettiin xx lausuntoa ja xx muistutusta. 

 

Osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia 

ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta. Lisäksi sähköpostitse voi toimittaa 

palautetta hankkeen yhteyshenkilölle (kaavakonsultille). 

 

4.3.3 Viranomaisyhteistyö 

 

Kaavamuutoksen yhteydessä ei järjestetä viranomaisneuvottelua. Kaavoituksen aikana on 

järjestetty työneuvotteluita kaavoituksen edustajan (Raaseporin kaupunki) ja kaavoittajan vä-

lillä. 

 

4.4 Kaavamuutoksen tavoite 
 

Kaavamuutoksen tavoitteena on sallia suuremman vapaa-ajan asunnon ja siihen kuuluvan 
talousrakennuksen sekä erillisen sauna- ja talousrakennuksen rakentaminen maanomistajan 
toiveen mukaisesti. Rakennuksille on haettu rakennuslupa. Rakennuslupa vapaa-ajan asun-
nolle on haettu nykyisen asemakaavan mukaisesti. Kyseinen rakennus on sijoitettu maas-
toon siten, että kaavamuutoksen saatua lainvoiman rakennusta voidaan laajentaa ilman, että 
sen volyymi, ulkomitat tai koko muuttuu. 

 
Lisäksi kaavamuutoksen tavoitteena on vähentää rakentamisen vaikutuksia rantamaisemaan 
keskittämällä rakentaminen pienempään määrään rakennuksia suhteessa siihen mitä alku-
peräinen kaava sallii.   
 
Kaavamuutos noudattaa muilta osin alkuperäisen ranta-asemakaavan asettamia tavoitteita. 

 

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 
 

Ranta-asemakaavamuutoksen yhteydessä kaksi nykyistä vapaa-ajan asunnon rakennus-

paikkaa (RA-3) yhdistetään yhdeksi RA-3 alueeksi, jossa on vain yksi rakennuspaikka ja 

jonka rakennusoikeus ei ylitä alkuperäisten kahden rakennuspaikan yhteenlaskettua raken-

nusoikeutta.  
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Kaavassa rakentaminen jaetaan kahdelle rakennusalalle. Suuremmalle rakennusalalle saa 

rakentaa enintään 340 k-m2 kokoisen vapaa-ajanasunnon sekä siihen kuuluvan talousraken-

nuksen, enintään 30 k-m2. Vapaa-ajan asunnon sallittu kerrosmäärä on II. Rakennusalalla on 

maanalaisen tilan merkintä (ma) vireillä olevan rakennuslupahakemuksen mukaisesti. Toi-

selle rakennusalueelle saa sijoittaa saunarakennuksen, kooltaan enintään 40 k-m2 sekä ta-

lousrakennuksen enintään 30 k-m2. Sallittu kerrosmäärä tällä rakennusalueella on I. Raken-

nusalueiden rajojen etäisyys rannasta noudattaa Strömsön ranta-asemakaavassa esitettyjä 

periaatteita. 

 

Rakentamisen sijoittelu kaava-alueelle perustuu vireillä olevaan rakennuslupahakemukseen, 

joka on haettu nykyisen ranta-asemakaavan mukaisesti. Kaavamuutoksen myötä vapaa-ajan 

asuntoa voidaan laajentaa ja kiinteistöt yhdistetään yhdeksi rakennuspaikaksi. Vapaa-ajan 

asunto on suunniteltu siten, että laajentaminen voidaan toteuttaa ilman, että rakennuksen vo-

lyymi tai ulkomitat muuttuvat. 

 

Kaavassa osoitetaan kaksi aluetta laitureille. Pienempi laituri saadaan sijoittaa laiturin raken-

nuspaikalle (lv) alueen läntiselle rannalle, johon saunarakennuksen rakennuspaikka on sijoi-

tettu. Toinen LV -alue on varattu laiturille, joka palvelee vapaa-ajan asuntoa. Kyseinen LV-

alue on sijoitettu alueen koillisrantaan. 

 

Kaavamuutoksen myötä rakentamattoman rantaviivan ja MY-aluevarauksen osuudet kasva-

vat alueella suhteessa nykyiseen kaavatilanteeseen. MY-alueella kiinnitetään erityistä huo-

miota rantamaiseman arvoihin. Alueella on voimassa MRL128§ mukainen toimenpiderajoi-

tus.  

 

5.1 Kaavan rakenne 
 

Kaava sisältää seuraavat aluevaraukset: RA-3, LV, MY ja W. Kaava-alueen koko on 11,23 

ha (maa-alue n. 5,5 ha). Kaavamuutoksen eri alueiden koot ovat seuraavat: 

 

Kaavamerkintä alkuperäinen kaavamuutos 

RA-3 1,46 ha 1,33 ha 

MY  4,1 ha 4,22 ha 

LV  kolmiomerkintä 0,08 ha 

W  5,99 ha 5,99 ha 

 

Kaavamuutoksen myötä rakentamattoman rantaviivan osuus kasvaa alueella noin 80m.  

 

5.1.1 Mitoitus 

 

Kaavamuutoksen myötä kaava-alueen rakennuspaikkojen määrä laskee kahdesta yhteen ja 

rakentamiselle varattujen alueiden määrä vähenee. Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden 

vapaa-ajan asunnon ja talousrakennukset, yhteensä 440 k-m2, joista erillinen saunarakennus 

saa olla kooltaan korkeintaan 40 k-m2. Rakennukset tulee sijoittaa rakennuspaikalle 
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kaavassa esitetyille rakennusalueille. Rakennuspaikan kokonaisrakennusoikeus ei ylitä alku-

peräisten rakennuspaikkojen yhteenlaskettua rakennusoikeutta. 

 

5.2 Kaavan vaikutukset 
 

Kaavan mukainen rakentaminen ei eroa merkittävästä alkuperäisen kaavan sallimasta raken-

tamisesta. Verrattuna alkuperäiseen kaavaan, kaavamuutoksen myötä alueen kokonaisra-

kennusoikeuden jakautuminen muuttuu niin, että rakennusoikeus kohdistetaan pienempään 

määrään rakennuksia. Rakennuspaikkojen määrä laskee kahdesta yhteen, samalla kun ra-

kentamisen vaikutukset maisemaan ja luontoon vähenevät. Alueen MY-varaus ja rakenta-

mattoman rantaviivan osuus kasvaa. 

 

Vireillä olevan rakennuslupahakemuksen ja maaomistajan tavoitteiden mukaisesti pääraken-
nus sijoitetaan lähelle yksi kiinteistön 1:133 korkeampia kohtia. Kaavamuutoksen mukaan 
rakennusta voidaan laajentaa 340 k-m2:een ja toteuttaa kaksikerroksisena. Päärakennuksen 
kohdalla saaren leveys on 110-120 metriä. Tästä johtuen rakennuksen ja rantaviivan (itäisen 
ja läntisen rannan) etäisyys olisi hieman yli 40 metriä, joka suuren rakennusmassan vuoksi 
voi osoittautua suhteellisen lyhyeksi. Rakennuksen koko vaikuttaa jonkin verran maisemaan. 
Sen sijoitus noudattaa alkuperäistä kaavaa. Rakennus on suunniteltu siten, että sen laajen-
nus nykyisestä ratkaisusta ei suurenna rakennuksen volyymia tai ulkomittoja. Esitetty laajen-
nus ei muuta rakennuksen luonnetta muilta osin kuin julkisivun alaosaan toteutettavilla lasi-
pinnoilla. Kaavan mukaan suurten lasipintojen tulee olla matalaheijasteisia. 
 

 

5.2.1 Vaikutukset maisemaan ja rakennettuun ympäristöön 

 

Kaavamuutos noudattaa alkuperäisessä kaavassa esitettyjä periaatteita. Kaavamuutos tiivis-

tää alueen rakentamisen pienempään määrään rakennuksia. Alkuperäinen kaava sisälsi 

kaksi erillistä vapaa-ajan asuntoa saunoineen ja talousrakennuksineen, ja rakentaminen le-

vittäytyi laajemmalle alueelle rantaviivaa. Kaavamuutoksen ja haetun rakennusluvan myötä 

rakentamisen vaikutus rajoittuu käytännössä kahteen tai kolmeen rakennukseen.  

 

Vapaa-ajan asunnon sijoitus noudattaa nykyistä ranta-asemakaavaa ja ottaa huomioon vallit-

sevan topografian. Vapaa-ajan asunto on sijoitettu alueella sijaitsevan notkelman itäreunaan. 

Etäisyyssäädökset huomioiden, notko on rakennuksen luonnollisin sijoituspaikka. Rakennuk-

sen sijoittaminen keskelle notkoa aiheuttaisi ongelmia sekä rantaetäisyyksien että pintave-

sien käsittelyn kanssa notkon itäisen reunaan suuntaan. Tämän vuoksi rakennus on sijoitettu 

notkon reunan kohdalla, jolloin rakennus myös saa valoa sekä idästä että lännestä. Idän 

suuntaan rakennus näyttää hieman ylempänä rannasta sijaitsevalta yksikerroksiselta raken-

nukselta ja häviää rantamaisemaan metsäkasvillisuuden ansiosta. Lännen ja luonaan suun-

taan rakennus häviää osin notkelman vastakkaisen reunan ja rantakasvillisuuden ansiosta. 

Rakennus on suunniteltu yhteen tasoon ja nostettu siten, että rakennuksen alle muodostuu 

luonnonkivimuuri. Muurin tasoon sijoitetaan talousrakennusosa ja kaavamuutoksen myötä 

lisäksi vapaa-ajan asuntoon yhdistyviä tiloja. 
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Saunarakennus talousrakennuksineen on sijoitettu saaren länsirannalle, jossa metsä ja ran-

takasvillisuus on tiheää. Saunarakennus katetaan viherkatolla. Saunarakennuksen taakse 

rakennetaan tenniskenttä. Kenttä on sijoitettu siten, että se ei näy rantamaisemassa. 

 

LV-alueen venesatama, alueen pohjoisessa osassa, noudattaa alkuperäisen kaavan periaat-

teita ja LV-varauksia. 

 

 

 
Näkymä rannasta. Vapaa-ajan asunnon likimääräinen kattokorkeus merkitty punaisella. 

 

 
Ilmakuva. Rakennusten paikat merkitty valkoisella.  
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Suunniteltu, rakennusluvalla haettu vapaa-ajan asunto. 

 

 
Julkisivu länteen nykyisen rakennusluvan mukaan. 

 

 
Julkisivu länteen laajennuksen jälkeen (340 k-m2).  
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5.2.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 

 

Rakentamisen vaikutus luontoon ja luonnonympäristöön kaavamuutoksen yhteydessä on 
suhteellisen pieni. Kaavamuutoksessa ei osoiteta nykyisestä kaavasta poikkeavia paikkoja 
rakentamiselle. Koska rakennusten määrä laskee, vähenee myös rasitus rakennusten välittö-
mässä läheisyydessä. Paikoitellen karun luonnon kuluminen vähenee, sillä esimerkiksi kulku-
reittejä eri rakennusten välillä tarvitaan vähemmän. Rakentaminen sopeutetaan maastoon 
siten, että vältetään rakennusten lähiympäristön tarpeetonta rasitusta. Metsän luonnontila py-
syy muuttumattomana pois lukien rakentamisen paikoilla.  
 
Kaavoituksen yhteydessä on tehty erillinen arviointi kaavoitusalueen luonnonarvoista ja kaa-

vamuutoksen vaikutuksista ympäristöön (Keiron). Arvioinnin suositusten mukaan alueen 

luontotyyppi ja kasvillisuus ovat hyvin yleisiä, eikä niitä kaavamuutosta varten tarvitse kovin 

yksityiskohtaisesti inventoida. Arviossa todettiin myös, että kaavamuutoksessa esitetyn ra-

kentamisen vaikutukset ympäristöön ovat suhteellisen samat kuin aiemman kaavan mahdolli-

set vaikutukset. Kaavamuutos voi olla luonnonarvojen kannalta jopa positiivinen, koska ra-

kennuspaikkojen määrä vähenee ja piha-alueille vaaditaan vähemmän tilaa (Keiron). 

 

Saarella pesii todennäköisesti joitakin tavallisia metsälintuja, kuten peippo ja hippiäinen, 

mutta mahdollisesti myös merilintuja, kuten koskelo, telkkä ja haahka. Saarelta on laji.fi-por-

taalissa dokumentoitu vain yksi lintuhavainto, joka koski isokoskeloa (laji.fi 2023). Ympäristö-

arvioinnissa todettiin, että kaavamuutos ei aiheuta suuria muutoksia lintujen elinolojen suh-

teen. Vaikutukset voivat lähinnä olla positiivisia, sillä rakennukset ja oleskelualueen keskitty-

vät yhteen rakennuspaikkaan (Keiron). 

 

 

5.2.3 Muut vaikutukset 

 

Kaavamuutoksella ei ole muita vaikutuksia. Rakennukset liitetään Strömsön vesi- ja viemäri-

tekniikkaan.  

 

5.3 Ympäristöhaitat 
 

Kaava ei sisällä ympäristöhaittoja. 

 

5.4 Kaavamerkinnät ja määräykset 
 

Kts. Liite 1, asemakaavakartta ja määräykset.  

 

6 KAAVAN TOTEUTTAMINEN 
 

6.1 Toteuttamista ohjaavat ja havainnollistavat kaavat 
 

Kaavan määräysten ohella rakentaminen tapahtuu lain ja soveltuvin osin Raaseporin kau-

pungin rakennusjärjestyksen mukaisesti. 
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6.2 Toteuttamisen aikataulu 
 

Kaava voidaan toteuttaa, kun se on saanut lainvoiman ja kiinteistöt on yhdistetty.  

 

7 YHTEYSTIEDOT 
 

Johtava kaavoitusinsinööri Niclas Skog 

Raaseporintie 37, 10650 Tammisaari 

puh. 019 289 3840 

etunimi.sukunimi(at)raasepori.fi 

 

Kaavakonsultti:  

Fredrik Lindberg, arkkitehti SAFA 

050 59090937 

fl@arkitekturum.fi 

Arkitekturum Oy 

Freesenkatu3 A6, 00100 Helsinki 

 

 

Kirjallisten mielipiteiden ja muistutusten toimitusosoite: 

 

Raaseporin kaupunki 

Kaavoitusyksikkö 

Raaseporintie 37,  

10650 Tammisaari 

 

Tai sähköpostiosoitteeseen: 

kaavoitus(at)raasepori.fi 
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