
MHS 13.04.2015 § 82  

Raaseporin kaupunki on pyytänyt 20.1.2015 Uudenmaan liitolta lausuntoa Karjaan läntisen 
taajaman osayleiskaavan luonnoksesta. Maakuntahallitus palautti kokouksessaan 16.3.2015 § 48 
lausunnon uudelleen valmisteltavaksi. 

  

Kaavalausuntoa on täydennetty siten, että maakuntakaavan valkoisille alueille osoitettujen uusien 
asuinalueiden sijoittamisen mahdollisuutta maakuntakaavan taajama- tai taajama-alueen 
reservialueelle tulee tarkastella uudestaan.  

  

Lausuntoa on täydennetty 2. vaihemaakuntakaavan taajama-alueille sijoittuvan kaupan sekä 
seudullisesti merkittävän vähittäiskaupan suuryksikön suunnittelumääräyksillä sekä mitoituksen 
perusteluilla.  

  

Uudenmaan liitto katsoo, että koska Raaseporissa on vireillä useita merkittäviä kauppaa koskevia 
kaavoja, on alueen kaupan mitoituksen, laadun ja sijoittumisen kokonaisvaltainen tarkastelu ja 
suunnittelu kaupan kehittymisen ja elinvoimaisuuden vuoksi tärkeää.  

  

Esittelijän ehdotus lausunnoksi: 

  

Teollisuuden- ja työpaikkojen laajenemisalueet on osoitettu pääosin 

maakuntakaavan taajamatoimintojen alueelle. Maakuntakaavan valkoiset alueet 
suunnittelualueen pohjoisosassa ovat suurelta osaltaan osoitettu metsä- ja maatalousvaltaiseksi 
alueeksi, mikä on maakuntakaavan valkoisten alueiden kehittämissuositusten mukaista. 

  

Osayleiskaavassa on osoitettu uusia asuinalueita maakuntakaavan 

reservialueelle ja sekä myös valkoiselle alueelle. Maankäytön laajentamisen perusteluna 
reservialueille on Karjaan keskustaajaman kehityssuuntavertailu, jonka Uudenmaan liitto on 
katsonut olevan riittävä selvitys osoittamaan taajaman kasvun suunnat sekä reservialueiden 
käyttöön ottamisen. 

  

Poikkeamat maakuntakaavasta 

  

Maakuntakaavan valkoisille alueille on osayleiskaavassa osoitettu uusia asuntoalueita (yli 30 000 
k-m2), mikä on ristiriidassa 

maakuntakaavan valkoisten alueiden kehittämissuositusten kanssa. 

Kehittämissuositusten mukaan asuminen tulisi osoittaa maakuntakaavan taajama- tai kyläalueille 
tai tässä tapauksessa myös taajamatoimintojen reservialueille. Uudenmaan liitto katsoo, ettei 
maakuntakaavan valkoisten alueiden osoittaminen asumiseen kaava-alueen länsiosassa ole 
maakuntakaavan eikä eheyttävän yhdyskuntarakenteen mukaista. 

  

Uudenmaan liitto katsoo, että uuden asumisen aluvarausten sijoittamista tulee tarkastella 
uudelleen siten, että uusi asuminen sijoitettaisiin olemassa oleville taajama- tai taajaman 
reservialueille. 

  

Maakuntakaavan valkoiselle alueelle, valtatien 25 ja Tammisaarentien 

risteysalueelle, on osoitettu uusi työpaikka-alue (50 000 km2), joka voidaan toteuttaa, kun 
risteysalueen uudet tiejärjestelyt ovat valmiit ja maa-ainestenotto alueella päättyy.  



  

Uudenmaan liitto katsoo, ettei erillisen uuden työpaikka-alueen osoittaminen kaava-alueen 
eteläosaan ole maakuntakaavan mukaista. Koko Karjaa-Tammisaari välistä aluetta ei ole 
tarkoituksenmukaista osoittaa työpaikka-alueeksi yhdyskuntarakenteellisista, liikenteellisistä, 
kaupunkikuvallisista, ekologisista eikä pohjaveden suojelun ja muodostumisen vuoksi. Alueelle 
osoitettua rakennusoikeutta, 50 000 k-m2 ei voida pitää vaikutuksiltaan vain paikallisesti 
merkittävänä. 

  

Kaavan kaupan palvelujen ydinalue, Lepin alue, on jo suurelta osaltaan toteutunut seudullisen 
vähittäiskaupan suuryksikön osalta. Alueelle on laadittu asemakaavatyön yhteydessä Lepin 
alueen kaupan selvitys (2014), jonka mukaan 2. vaihemaakuntakaavan mukaan osoitettu 

enimmäismitoitus riittää liiketilan lisätarpeeseen vuoteen 2030 saakka. Maakuntakaavan 
seudullisesti merkittävän vähittäiskaupan 

suuryksikkö-merkinnän osoittamalle alueelle on osoitettu kaupallisten 

palvelujen alueet, jolle 2. vaihemaakuntakaavassa on osoitettu 

enimmäismitoituksena 30 000 k-m2. 

  

" 2. vaihemaakuntakaavassa merkitykseltään seudullisella vähittäiskaupan suuryksiköllä 
tarkoitetaan myös useasta myymälästä koostuvaa vähittäiskaupan aluetta, joka on 
vaikutuksiltaan verrattavissa merkitykseltään seudulliseen vähittäiskaupan suuryksikköön. 

Kohdemerkinnällä osoitetun vähittäiskaupan suuryksikön sijainti ja laajuus on määriteltävä 
yksityiskohtaisessa kaavoituksessa siten, että se muodostaa 

riittävän laajan toiminnallisen kokonaisuuden. 

Merkitykseltään seudullista vähittäiskauppaa ei saa toteuttaa ennen ympäröivien 
taajamatoimintojen tai työpaikka-alueiden toteuttamista. Lisäksi on huolehdittava, että palvelut 
ovat mahdollisuuksien mukaan saavutettavissa kävellen, pyöräillen tai joukkoliikenteellä sekä 
edistetään sellaisen palveluverkon kehitystä, jossa asiointimatkojen pituudet ovat kohtuulliset ja 
että liikenteestä aiheutuvat haitat ovat mahdollisimman vähäisiä." 

  

2. vaihemaakuntakaavan yhteydessä laaditun Kaupan palveluverkon mitoittaminen ja vaikutusten 
arviointi-selvityksen (2013) mukaan Raaseporissa keskustojen ulkopuolisille kaupan alueille, 
jotka eivät ole asuinalueiden keskuksia, laskennallinen liiketilan lisätarve vuoteen 2035 asti on 
yhteensä 44 000 k-m2. 2. vaihemaakuntakaavassa Raaseporiin on osoitettu yhteensä 80 000 k-
m2, joka sisältää jo rakennetun ja tulevan pinta-alan. Merkitykseltään seudulliset vähittäiskaupan 
suuryksiköt on osoitettu Karjaan läntisen taajama-alueelle sekä Horsbäckin alueelle. Liiton 
selvityksessä todetaan lisäksi, että Länsi-Uudellamaalla (Raasepori ja Lohja) 
enimmäismitoituksen mukainen uuden liiketilan rakentamismahdollisuus on suuri verrattuna 
liiketilan lisätarpeeseen. Tämä mahdollistaa arvioitua suuremman paikallisen ostovoiman 
kehittymisen, mikä edistäisi tasapainoisen palveluverkon syntymisen. 

  

"Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan taajamatoimintojen suunnittelumääräyksen mukaan 
alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava päivittäisten palveluiden saatavuus, 
riittävät ulkoilu- ja virkistysmahdollisuudet sekä pyöräily ja jalankulkuyhteydet seudullisille 
virkistysalueille.Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on myös turvattava paikalliskeskusten 
toimintaedellytykset sekä kiinnitettävä huomiota siihen, että päivittäistavarakaupan 
lähipalvelupisteitä varten on toteuttamismahdollisuuksia. 

  

 Muun erikoistavaran kaupan osalta koon alaraja on Raaseporissa 5000 k-m², ellei 
selvitysten perusteella muuta osoiteta. 



 Päivittäistavarakaupan osalta koon alaraja Uudenmaan muissa kunnissa 2000 k-m², ellei 
selvitysten perusteella muuta osoiteta. 

  

Merkitykseltään seudullisella vähittäiskaupan suuryksiköllä tarkoitetaan myös useasta 
myymälästä koostuvaa vähittäiskaupan aluetta, joka on vaikutuksiltaan verrattavissa 
merkitykseltään seudulliseen vähittäiskaupan suuryksikköön. 

  

Merkitykseltään seudullisten vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittumiskohteet ovat 
keskustatoimintojen alueiden ulkopuolella. Niitä kehitetään sellaista kauppaa varten, joka vaatii 
paljon tilaa, ei kilpaile keskustaan sijoittuvan kaupan kanssa ja jonka tyypillinen asiointitiheys on 
pieni. 

  

Merkinnän osoittamalle alueelle voidaan yksityiskohtaisemmassa 

suunnittelussa osoittaa sellaista merkitykseltään seudullista vähittäiskauppaa, joka kaupan laatu 
huomioon ottaen voi perustellusta syystä sijoittua myös keskusta-alueiden ulkopuolelle kuten 
auto-, rauta-, huonekalu-, puutarha- 

ja maatalouskauppaa." 

  

Uudenmaan liitto lausuu, että seudullisesti merkittävän vähittäiskaupan 

enimmäismitoitusta ei tule kaavassa ylittää. 2.vaihemaakuntakaavan seudullisesti merkittävän 
vähittäiskaupan suuryksikköjen mitoitus perustuu sekä koko Uudenmaan että seudullisiin 
selvityksiin. Vähittäiskaupan suuryksikköalueita kehitetään sellaista vähittäiskauppaa varten, joka 
kaupan laatu huomioon ottaen voi sijoittua perustelluista syistä myös keskustojen ulkopuolelle. 
Uusia merkitykseltään seudullisia päivittäistavarakaupan suuryksiköitä ei voi perustaa merkinnän 
osoittamalle alueelle. 

Suuryksiköiden tavoitteena on tukea olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta ja sen kehitystä. 
Samalla ratkaisulla pyritään ehkäisemään merkittävät haitalliset vaikutukset keskusta-alueiden 
kaupallisiin palveluihin ja liikkumiseen. 

  

Osayleiskaavan selostuksessa kerrotaan, että rakennusoikeutta osoitetaan kaupallisten 
palvelujen alueille 45 000 k-m2, kun kaavaluonnoskartalla rakennusoikeutta on osoitettu KM-
alueille noin 38 000 k-m2. Kaupunki perustelee ylityksen sillä, että enimmäismitoituksen ylitys on 
kohtuullinen voimassa oleviin asemakaavoihin nähden ja välttämätön alueen kehittämisen 
kannalta. Kaavaselostuksen ja kaavakartalla olevien huomattava pinta-alaero tulee korjata tai 
selittää, mihin pinta-alan ero perustuu. 

  

Kun kaupunkiin on osoitettu kaksi merkitykseltään seudullista vähittäiskaupan suuryksikköaluetta, 
on liiketilan lisätarve jaettu alueiden kesken. Asiaa tulee tarkastella kokonaisuutena, koko 
kaupungin kannalta katsoen. Vireillä on myös Horsbäck-Kärrbyn osayleiskaava, jonka alueelle on 
2. vaihemaakuntakaavassa osoitettu seudullisesti merkittävän vähittäiskaupan suuryksikön osalta 
rakennusoikeutta enimmäismitoituksena 50 000 k-m2. 

  

Karjaan keskustan palvelujen kannalta on tärkeää, että keskustan ulkopuoliset alueet tukeutuvat 
keskustan palveluihin. Alueelle osoitettu tilaa vaativan kaupan rakennusoikeudet ja laatu 
vaikuttavat myös alueen eritasoliittymävaraukseen ja sen toteuttamiseen, mikä tulee 
suunnittelussa ottaa huomioon. 

  

Uudenmaan liitto toteaa, että kaavan jatkotyössä tulee ottaa huomioon 

Uudenmaan liiton lausunnossaan esiin tuomat asiat ja tehdä 



kaavaehdotukseen tarvittavat korjaukset ja lisäykset. Uudenmaan liitolla ei ole muuta 
huomautettavaa kaavaluonnoksesta kuin että kaavaselostukseen tulee täydentää 2. 
vaihemaakuntakaavan hyväksymisen osalta ja lisätä selostukseen, että osayleiskaava-alueen 
eteläpuolella on valtakunnallisesti arvokas maisema-alue. 

  

Maakuntajohtajan ehdotus: 

Maakuntahallitus päättää 

 antaa edellä esitetyn ehdotuksen mukaisen lausunnon 

 tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

Valmistelija:  

Heli Vauhkonen 040 550 4262 

  

Käsittely: 

Keskustelun aikana Thomas Blomqvist ehdotti, että lausuntoehdotusta tarkistettaisiin 
kokouksessa erikseen jaetun muutosehdotuksen mukaisesti (liitteenä). Ehdotus raukesi 
kannattamattomana. 

  

Päätös: 

Maakuntahallitus hyväksyi maakuntajohtajan ehdotuksen. 

 


