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RAKENTAMISTAPAMÄÄRÄYKSET

KARINKENTÄN ASEMAKAAVAMUUTOS AK 02-306

Nämä rakentamistapamääräykset liittyvät Rauman kaupungin Karinkentän asemakaavaan AK 02-306.
Rakentamistapamääräysten tavoitteena on varmistaa laadukas asemakaavan toteuttaminen.
Rakentamistapamääräyksiä noudatetaan asemakaavan toteuttamisessa. Rakentamistapamääräyksillä ja
rakennussuunnittelun aikaisella ohjauksella pystytään vaikuttamaan arkkitehtuurin laatuun, mutta suurin
vastuu tavoitteiden saavuttamisessa on hankkeen toteuttajilla.

Kaavalla on tarkoitus liittää vajaakäytössä oleva suunnittelualue nykyistä paremmin osaksi keskustaa.
Tavoitteena on luoda mahdollisuus viihtyisän ja toiminnoiltaan monipuolisen alueen syntymiselle.
Kaavatyön lähtökohtina ovat alueen ja lähiympäristön ominaispiirteiden säilyttäminen ja tukeminen,
korkealaatuinen arkkitehtuuri ja kaupunkikuva, ympäristön viihtyisyys ja toimivuus sekä toimiva liikenne.

Sijainti keskusta-alueella ja maailmanperintöalueen suojavyöhykkeellä asettavat erityisiä vaatimuksia
yksittäisten rakennusten ja niiden muodostaman kokonaisuuden arkkitehtoniselle, kaupunkikuvalliselle ja
muulle laadulle. Uudet rakennukset ja muu ympäristö tulee suunnitella ja rakentaa aikansa arkkitehtuurin
laadukkaiksi edustajiksi. Rakennussuunnitteluvaiheessa suunnittelijalta ja rakentajalta on vaadittava
korkeaa osaamista.

Alueen uudisrakentamisen suunnittelukohteiden arkkitehtoniset, toiminnalliset ja tekniset tavoitteet ovat
erittäin vaativat. Rakennussuunnittelutehtävän vaativuusluokka on kaava-alueella poikkeuksellisen vaativa.
Vaatimustaso koskee koko kaava-alueen uudisrakentamisen rakennussuunnittelua.

UUDISRAKENNUKSET

· Rakennusten tulee muodostaa arkkitehtuuriltaan moderni ja korkeatasoinen
kokonaisuus. Tämän varmistamiseksi hanketta olisi syytä tutkia
viitesuunnitelmatasolla useiden eri vaihtoehtojen kautta tai suunnittelukilpailun
kautta.

· Alueen kaikkien rakennusten arkkitehtoninen laatu tulee olla yhtä korkeatasoista.
Rakennukset on sovitettava toisiinsa myös toiminnallisesti.

· Rakennusluvan yhteyteen on liitettävä riittävästi havainnemateriaalia, muun muassa
erilaisia näkymiä, joilla osoitetaan hankkeen soveltuminen ympäristöön.

· Mikäli alue toteutetaan vaiheittain, tulee huomioida kaupunkirakenteen toimivuus ja
kaupunkiestetiikan vaatimukset rakennushankkeen kaikissa osavaiheissa.
Rakennuslupavaiheessa on esitettävä suunnitelmaluonnos koko rakennusoikeuden
käytöstä, mikäli rakennushanke toteutetaan vaiheittain.

· Julkiseen rakentamiseen liittyvät taidehankinnat tulisi ottaa suunnitteluun mukaan jo
alkuvaiheessa, jotta se saataisiin luontevaksi osaksi kokonaisuutta.



17.5.2018

AK 02-306 Rakentamistapamääräykset 2

Rakennusmassat ja sijoittuminen alueelle

(Alueelle on tarkoitus rakentaa uimahalli, urheilu/monitoimihalli ja koulu/opistorakennus.)

· Rakennusmassojen mittakaavassa on huomioitava sovittaminen alueen itäpuolella
olevaan pienempimittakaavaiseen ympäristöön esimerkiksi jakamalla suurta
rakennusmassaa visuaalisesti pienempiin osiin ja sijoittamalla matalampia osia tähän
suuntaan.

· Uudisrakennukset tulee sijoittaa siten, että niistä on kulkuyhteys tontin sisäiselle
aukiolle.

· Uimahalli tulee sijoittaa rakennusalalla Hankkarintien ja Aittakarinkadun kulmaan
kiinni Aittakarinkadun puoleiseen rakennusalan rajaan.

· Monitoimitalo (koulu ja opistot) sijoitetaan rakennusalan Alfredinkadun puoleiseen
osaan. Jokin osa rakennuksesta, joka voi myös olla erillinen, on rakennettava kiinni
Aittakarinkadun puoleiseen rakennusalan rajaan. Osa on mittakaavallisesti
sovitettava Aittakarinkadun ja Alfredinkadun nurkassa olevaan suojeltavaksi
osoitettuun rakennukseen.

· Uimahallin tekniset- ja huoltotilat voidaan sijoittaa rakennuksen
maantasokerrokseen. Niille on osoitettu erillinen rakennusoikeus kaavassa.

Periaatekuva rakentamisen sijoittumisesta alueelle.

Kellarirakentaminen

· Kellarirakentaminen ei ole suositeltavaa, koska alueen maanpinta on enimmillään
noin 3 metriä keskiveden mukaisesta merenpinnan tasosta ja pohjaveden pinta on
lähellä. Tästä syystä erityisesti uimahallirakennuksen pääkerros on suositeltavaa
sijoittaa maantasokerrosta ylempään kerrokseen.
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Julkisivut

· Julkisivusommittelun tulee olla arkkitehtuuriltaan korkeatasoista.

· Julkisivumateriaaleina tulee käyttää laadukkaita, aitoja ja korkeatasoisia materiaaleja.

· Näkyviä elementtisaumoja ei sallita.

· IV-konehuoneiden ja muiden teknisten laitteiden tulee liittyä arkkitehtuuriltaan
rakennuksen muuhun arkkitehtuuriin. Rungon sisään rakennetut iv-konehuoneet ja
muut vastaavat voidaan rakentaa merkityn rakennusoikeuden lisäksi.

· Mainoslaitteita ei saa sijoittaa räystäslinjan yläpuolelle.

· Mainoslaitteiden tulee olla hillittyjä ja rakennuksen kokonaisarkkitehtuuriin
sovitettuja.

PIHA-ALUEET

· Mikäli uimahallin tekniset ja huoltotilat sijoitetaan pääosin maantasokerrokseen ja
siitä syystä rakennuksen varsinainen pääkerros sijoittuu nykyistä maantasoa
korkeammalle, tulee maastoa muokata siten, että sisäänkäynti saadaan järjestettyä
suoraan pääkerrokseen.

Periaateleikkaus uimahallista suhteessa muokattavaan maastoon.

· Kaavassa osoitettu ohjeellinen aukio tulee sijoittaa siten, että se on yhteydessä
suurimpiin rakennuksiin.

· Kortteliin on osoitettu alue, jolle on istutettava vähintään 1 puu pinta-alan 300 m2

kohti. Puita ei tarvitse sijoittaa koko alueella tasavälein, vaan niitä voidaan ryhmittää.

· Erityisesti alueen eteläosaa, jonne ei tule rakennuksia, on jäsennöitävä istutuksin ja
puuryhmillä pienempiin osiin ja rajattava katualueen suuntaan.

· Suuret pysäköintialueet on jaettava istutuksilla tai muulla tavalla pienempiin
yksiköihin.
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· Korttelin läpi on osoitettu ohjeellinen yleiselle jalankululle varattu alueen osa. Alue
on osoitettu ohjeellisena koska sen tarkkaa sijaintipaikkaa ei ole haluttu kaavassa
määrittää. Tavoitteena kuitenkin on, että julkinen jalankulku on mahdollista
korttelialueen halki sekä diagonaalisti että pohjois-etelä suuntaisesti alla olevan
kuvan osoittamalla tavalla. Jalankulkureitti liittyy luontevasti laajempaan
kevyenliikenteen reitistöön.

· Piha tulee suunnitella ja toteuttaa laadukkaasti siten, että se muodostaa viihtyisän ja
toimivan kokonaisuuden, joka liittyy alueen kokonaisarkkitehtuuriin.

· Rakennusten väliin jäävät kulkureitit ja aukiot tulee toteuttaa laadultaan ja
toiminnoiltaan siten, että ne muodostavat viihtyisän julkisen oleskelualueen.

· Rakennuslupa-asiakirjoihin on liitettävä pihasuunnitelma ja ulkovalaistuksen
periaatteet.

· Tarvittaessa uimahallin huoltoliittymä voidaan osoittaa myös korttelialueen
länsireunalle Hankkarintien varteen liittymäkiellosta huolimatta. Liittymä on
toteutettava siten, että siitä ei ole suoraa pääsyä muualle alueelle.

· Alueen suunnittelussa on huomioitava hulevesien käsittely.
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Ideakuvia korttelin sisäisen yleisen kulku- ja oleskelualueen käsittelystä. Aukio toimii
rakennuksia ja toimintoja yhteen kokoavana ja yhdistävänä elementtinä. Rakennusten
sisäänkäynnit, aulat, kahvilat ja muut yhteiset tilat voidaan koota aukion ympärille. Selkeä
keskusaukio helpottaa orientoitumista alueella.
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SR-RAKENNUS
· Rakennuksen runkomalli ja ulkoasu sekä rakennuksen rakentamisajankohdan

mukaiset materiaalit ja yksityiskohdat tulee säilyttää.

· Ikkuna-aukotus ja ikkunamalli on säilytettävä rakennuksen rakennusajankohdan
mukaisina. Ikkunoiden on oltava kokonaan puiset. Ikkunoiden on sijaittava
ulkoseinän ulkopinnan kanssa samassa tasossa.

· Ovet on uusittaessa tehtävä materiaaleiltaan, muodoltaan ja yksityiskohdiltaan
rakennuksen rakentamisajankohdan mukaisiksi. Ovikatosten asentaminen ei ole
suositeltavaa. Mikäli ovikatoksia kuitenkin perustellusta syystä on tarvetta asentaa,
niiden tulee olla keveitä ja vähäeleisiä.

· Portaat ja kaiteet tulee säilyttää rakennuksen rakentamisajankohdan mukaisina.
Mahdolliset luiskat on sovitettava huolellisesti rakennuksen ilmeeseen ja ne on
toteutettava korkeatasoisesti.

· Julkisivut on säilytettävä rakennuksen rakentamisajankohdan mukaisina
materiaaleiltaan ja yksityiskohdiltaan. Julkisivut on oltava höylättyä peittomaalattua
lautaa.

· Vesikaton on oltava rakennuksen rakentamisajankohdan mukainen saumapeltikate
jalkarännein.


