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Tiivistelmä 

Asemakaavamuutoksen tavoitteet 

 
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa uuden asuinkerrostalon rakentami-
nen tontille nykyisen autotallin tilalle. 

Kaavaprosessin vaiheet 

 
Kiinteistö Oy Kakskaks jätti 15.5.2017 kirjatun asemakaavan muutosanomuksen omista-
mansa kiinteistön osalta. Rauman kaupunginhallituksen kaavoitusjaosto teki aloituspäätök-
sen kyseisen kiinteistön asemakaavamuutoksen laatimisesta 21.6.2017 (61 §). Sopimus 
asemakaavamuutoksen käynnistämisestä allekirjoitettiin 18.8.2017. Kaava kuulutettiin vireil-
le 8.11.2017. 

 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistui 30.10.2017. 
 
Alueella ei katsota olevan selvitystarpeita. Olemassa olevia rakennuksia ei ole tarvetta in-
ventoida. Alueella kulkevia johtoja ja kaapeleita on kartoitettu. 

 
Kaupunginhallituksen kaavoitusjaosto päätti asettaa asemakaavamuutoksen luonnoksena 
nähtäville 12.12.2017 (127 §). Asemakaavamuutoksen luonnos oli nähtävillä 21.12.2017-
1.2.2018. Nähtävillä olon aikana kaavaluonnoksesta ei jätetty kirjallisia mielipiteitä. 
 
Asemakaavaluonnoksesta pyydettiin lausunnot tekniseltä valiokunnalta, ympäristö- ja lupa-
lautakunnalta, sivistysvaliokunnalta, terveydensuojeluviranomaiselta, pelastuslaitokselta, 
Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, Satakuntaliitolta, Satakunnan Museolta, Rauman 
Energia Oy:ltä, DNA Oy:ltä, Rauman Vedeltä sekä turvallisuus- ja kemikaalivirastolta (Tu-
kes). 
 
Kaupunginhallituksen kaavoitusjaosto hyväksyi lausuntoihin laaditut vastineet kokoukses-
saan 13.3.2018 (KVJ 37 §).  
 
Kaavoitusjaosto päätti 13.3.2018 (KVJ 37 §) kokouksessaan Satamakatu 22:n asemakaa-
vamuutoksen ehdotuksen nähtäville asettamisesta. 
 
Satamakatu 22:n asemakaavamuutos oli ehdotuksena nähtävillä MRA 27 §:n mukaisesti 
22.3.-23.4.2018. Nähtävillä olon aikana kaavasta ei jätetty kirjallisia muistutuksia. 
 
Kaavoitusjaosto esitti 12.6.2018 kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle asemakaa-
vamuutoksen hyväksymistä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavamuutoksen 
__.__.2018. 

Asemakaavan muutos 

Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan Satamakatu 22:n olemassa olevan rakennusoi-
keuden hyödyntäminen. 

Asemakaavan toteuttaminen 

Asemakaavan toteuttaminen voidaan aloittaa sen saatua lainvoiman. 
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1. Lähtökohdat 

1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

1.1.1 Alueen yleiskuvaus 

Suunnittelualue sijaitsee Satamakadulla kaupungin keskustassa Kanalin tuntumassa 
Satamakadun ja Kanavakadun risteyksen välittömässä läheisyydessä. Suunnittelu-
alueen eteläpuoli on puistoaluetta. Muilta osin aluetta ympäröi rakennettu ympäristö. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilmakuva suunnittelualueesta. 
 

1.1.2 Luonnonympäristö 

Alue on kokonaan rakennettua ympäristöä, jossa ei ole korttelin reunoilla kasvavan 
pihakasvillisuuden lisäksi luonnonympäristöä. 

 

1.1.3 Rakennettu ympäristö 

 
Suunnittelualue käsittää kokonaisuudessaan korttelin 244. Kortteli käsittää yhden ton-
tin. Korttelissa sijaitsee kaksi rakennusta, jotka on rakennettu 1984. Uudella asuinra-
kennuksella korvattava rakennus toimii autotallina ja huoltorakennuksena. Korttelin 
toinen rakennus toimii asuin- ja liiketilana. Rakennusten välinen tila on asfaltoitua pi-
ha-aluetta. 
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Viistoilmakuva pohjoisesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Viistoilmakuva etelästä. 
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Viistoilmakuva lännestä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viistoilmakuva idästä. 
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Katunäkymää. Oikealla säilytettävä rakennus, kuvan keskiosassa purettava autotal-
li/talousrakennus (lähde: Google streetview). 
 
 
 
Tekninen huolto 
Alueen kaakkoiskulmassa kulkee sadevesiviemäri. 
 
Ympäristöhäiriöt 
Alueella ei ole tiedossa ympäristöhäiriöitä. Ennen rakentamisen aloittamista on kui-
tenkin varmistettava maaperän puhtaus. 

 
 

1.2  Suunnittelutilanne 

 

1.2.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

 
Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 30.11.2000, ja pää-
tös tuli lainvoimaiseksi 26.11.2001. Tarkistetut alueidenkäyttötavoitteet tulivat voi-
maan 1.3.2009. 
 
Satamakadun asemakaavamuutos vastaa eheytyvän yhdyskuntarakenteen ja 
elinympäristön laadun tavoitteeseen eheyttämällä yhdyskuntarakennetta ja tarjoamal-
la asumista pyöräilyn ja kävelyn ehdoilla tapahtuvaan päivittäiseen liikkumiseen ja 
asiointiin. Alue sijoittuu keskellä olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta, jota ympäröi 
sekä julkiset että kaupalliset palvelut, asuminen, liikenneyhteydet ja virkistysalueet. 
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1.2.2 Maakuntakaava 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ote maakuntakaavasta. 
 

 
Ympäristöministeriö on vahvistanut 30.11.2011 Satakunnan maakuntakaavan (N:o 
YM1/5222/2010). Samalla ympäristöministeriö on vahvistanut maankäyttö- ja raken-
nuslain 210 §:n 1 momentin nojalla maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena maakun-
takaavana voimassa olevien Satakunnan seutukaava 5:n ja Satakunnan seutukaava 
2:n sekä Kiikoisten kunnan alueella voimassa olevan Pirkanmaan 3. seutukaavan 
kumoamisen. Satakunnan maakuntakaava on saanut lainvoiman korkeimman hallin-
to-oikeuden (KHO) päätöksellä 13.3.2013. 
 
Maakuntakaavassa suunnittelualue sijaitsee taajamatoimintojen alueen (A) rajalla. 
Merkinnällä osoitetaan yksityiskohtaista suunnittelua edellyttävät asumiseen ja muille 
taajamatoiminnoille, kuten keskustatoiminnoille, palveluille ja teollisuudelle rakenta-
misalueita, 
pääväyliä pienempiä liikenneväyläalueita, virkistys- ja puistoalueita sekä erityisaluei-
ta. Aluetta koskee seuraava suunnittelumääräys: 
”Aluetta suunniteltaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota yhdyskuntarakenteen 
eheyttämiseen ja täydentämiseen hajanaisesti ja vajaasti rakennetuilla alueilla. Uusi 
rakentaminen ja muu maankäyttö on sopeutettava suunnittelulla ympäristöönsä taval-
la, joka vahvistaa taajaman omaleimaisuutta. Täydennysrakentamista ja muuta aluei-
den käyttöä suunniteltaessa on otettava huomioon alueen kulttuurihistorialliset ja 
maisemalliset ominaispiirteet sekä viher- ja virkistysverkko. Alueilla on turvattava 
yleisten ranta-alueiden varaaminen maisemarakenteellisesti ja –kuvallisesti ja luonto-
arvoiltaan kestäviltä, korkeatasoisilta alueilta, osana alueen yhtenäistä viher- ja virkis-
tysverkkoa. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa voidaan taajamatoimintojen alu-
eille palveluverkon tarpeiden perusteella osoittaa uusia vähittäiskaupan suuryksiköitä 
silloin, kun kyseiset yksiköt ovat merkitykseltään paikallisia. Jollei selvitysten perus-
teella erityisesti muuta osoiteta, merkitykseltään paikallinen kaupan suuryksikkö on 
Porissa kooltaan alle 5000 k-m2 ja muissa kunnissa alle 3000 k-m2. Päivittäistavara-
kaupan osalta suuryksikön laajuus arvioidaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa 
vaikutustarkastelujen ja ostovoiman kasvun perusteella.” 



10 

______________________________________________________________________________

02-317   

 
Asemakaavamuutosta koskeva alue sijaitsee myös palvelujen (P) alueen rajalla. 
Merkinnällä osoitetaan julkisten ja yksityisten palvelujen ja hallinnon alueita. Alueelle 
voidaan sijoittaa myös paljon tilaa vaativan kaupan yksiköitä. 
 
Alue sijaitsee kaupunkikehittämisen kohdevyöhykkeellä (kk). Merkinnällä osoitetaan 
kaupunkiseutuja, niiden osia tai muita yhdyskuntia koskevia kehittämispolitiikan 
alueidenkäytöllisiä periaatteita. Merkinnällä osoitetaan niitä vyöhykkeitä, joihin 
kohdistuu valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai seudullisesti tärkeitä 
alueidenkäytöllisiä kehittämistarpeita. Kohdevyöhykettä koskee seuraava 
suunnittelumääräys:  
”Aluerakenteeltaan monikeskuksisia vyöhykkeitä kehitetään eheyttämällä olemassa 
olevien keskusten ja taajamien yhdyskuntarakennetta sekä turvaamalla viher- ja vir-
kistysverkon jatkuvuus sekä palvelujen saatavuus. Yksityiskohtaisemmassa suunnit-
telussa tulee edistää elinympäristöjen toimivuutta ja taloudellisuutta hyödyntämällä 
rakennettuja verkostoja, vähentämällä liikennetarvetta sekä edistämällä joukkoliiken-
teen ja kevytliikenteen edellytyksiä. Alueen arkeologiset kohteiden, valtakunnallisesti 
arvokkaiden maisema-alueiden sekä merkittävien kulttuuriympäristöjen tulee olla alu-
eidenkäytön suunnittelun lähtökohtina. Kohdevyöhykettä koskee myös seuraava ke-
hittämissuositus: Alueen maankäytön kehittämistarpeet tulisi tutkia ja ratkaista yksi-
tyiskohtaisemmalla seudullisella maankäytön suunnitelmalla.” 
 
Suunnittelualue sijoittuu myös matkailun kehittämisvyöhykkeelle (mv2). Merkinnällä 
osoitetaan merkittävät kulttuuriympäristö- ja maisemamatkailun kehittämisen kohde-
vyöhykkeet. Kehittämisvyöhykettä koskee seuraava suunnittelumääräys: Vyöhykkei-
den sisällä toteutettavassa alueidenkäytön suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä 
huomiota matkailuelinkeinojen ja virkistyspalveluiden kehittämiseen. Suunnittelussa 
on otettava huomioon toteutettavien toimenpiteiden yhteensovittaminen kulttuuri-, 
maisema- ja luontoarvoihin sekä olemassa oleviin elinkeinoihin ja asutukseen. Mat-
kailuun liittyviä toimintoja suunniteltaessa ja vyöhykkeen vetovoimaisuutta kehitettä-
essä tulee ottaa huomioon vyöhykkeen erityisominaisuudet ja niiden ominaispiirtei-
den säilyttäminen. 

 
Suunnittelualue kuuluu maakuntakaavassa vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai va-
rastoivan laitoksen suojavyöhykkeeseen (sv1) (konsultointivyöhyke). Suojavyöhykettä 
koskee seuraava suunnittelumääräys: 
”Suunnittelussa on otettava huomioon alueella sijaitsevista laitoksista tai vaarallisten 
kemikaalien valmistuksesta, varastoinnista tai kuljetuksesta ympäristölle ja alueelle 
sijoittuville toiminnoille mahdollisesti aiheutuvat riskit. Suunniteltaessa riskille alttiiden 
toimintojen sijoittamista suojavyöhykkeelle tulee palo- ja pelastusviranomaiselle sekä 
tarvittaessa Turvatekniikan keskukselle (TUKES) varata mahdollisuus lausunnon an-
tamiseen.” 
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1.2.3 Yleiskaava 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ote yleiskaavasta. 
 

 
Yleiskaava 2025 luonnoksessa alue on osoitettu asuntoalueeksi (A).  Asuntoalueilla 
tavoitteena on olemassa olevan rakenteen tehokas käyttö ja mahdollinen 
täydentäminen siten, että ei vaaranneta viheryhteyksiä, luonto- tai virkistysarvoja ja 
alueella on huomioitava mahdolliset tulvariskit.  
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1.2.4 Osayleiskaava 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ote osayleiskaavasta. 

 
 

Aluetta koskee 25.8.2003 hyväksytty oikeusvaikutteinen Rauman keskustan 
osayleiskaava. Oikeusvaikutteisessa keskustan osayleiskaavassa alue on osoitettu 
kerrostalovaltaiseksi alueeksi AK.  
 

1.2.5 Asemakaava 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kaavahakemistokartta suunnittelualueelta. 
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Ote ajantasa-asemakaavasta. 
 
Alueella on voimassa 18.3.1970 hyväksytty asemakaava. Kaavan mukaan tontti on 
yhdistettyjen liike- ja asuntokerrostalojen korttelialuetta. Rakennukseen saa lisäksi 
sijoittaa puolustuslaitoksen majoitustiloja. Tontilla on varattava muodoltaan 
tarkoituksenmukaista leikki- ja oleskelutilaa vähintään 10 m2 asuinhuoneistoa kohti, 
eikä tähän saa laskea autojen pysäköimisen, pyykinkuivatuksen yms. vaatimaa tilaa. 
Tontilla on varattava yksi autopaikka jokaista asuinhuoneistoa kohti ja yksi 
autopaikka liike- ja majoitustilojen 35 kerrosalan neliömetriä kohti.  Tontille on 
osoitettu rakennusalat 1/3III -kerroksista rakennusta varten ja yksikerroksista 
autonsäilytyspaikkaa varten.  
 
Tontin pinta-ala on 4981 m2 ja suunniteltu rakennusoikeus 3986 kem2. Tontille on 
rakennettu 2480 kem2:n asuin- ja liikerakennus sekä 596 m2:n tallirakennus. 
Rakennusoikeutta on jäljellä 910 kem2.  
 

1.2.6 Rakennusjärjestys 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Rauman kaupungin rakennusjärjestyksen 30.3.2009, 
voimaantulopäivä oli 3.4.2009. 
 

1.3  Pohjakartta 

Pohjakartan on laatinut Rauman kaupungin teknisen toimialan kiinteistö- ja mittaus-
toimi ja se täyttää kaavoitusmittauksista ja kaavojen pohjakartoista JHS 185:ssä an-
netut vaatimukset. 

1.4  Maanomistus 

Alue on yksityisessä omistuksessa. 
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Ote maanomistuskartasta. Harmaat alueet ovat kaupungin omistuksessa. 
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2. Asemakaavan muutoksen tavoitteet  
 

2.1 Yleiset tavoitteet 

 
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa uuden asuinkerrostalon raken-
taminen tontille nykyisen autotallin tilalle. Asemakaavamuutoksen myötä suunnittelu-
alueen rakennusoikeus ei kasva vaan asemakaavamuutoksella mahdollistetaan ny-
kyisen rakennusoikeuden hyödyntäminen. 

 

2.2 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 

 
Maakuntakaavasta johdetut tavoitteet 
Alueella on voimassa 30.11.2011 vahvistettu Satakunnan maakuntakaava. Maakun-
takaavassa suunnittelualue sijaitsee taajamatoimintojen (A) ja palvelujen (P) alueen 
rajalla. Alue sijaitsee kaupunkikehittämisen kohdevyöhykkeellä (kk), matkailun kehit-
tämisvyöhykkeellä (mv2) sekä vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan lai-
toksen suojavyöhykkeellä (sv1, konsultointivyöhyke). 

 
Kaavaluonnoksen ratkaisu toteuttaa maakuntakaavaa, koska asemakaavamuutos si-
sältää mahdollisuuden sekä liike- että asuinrakentamiselle ja tukee siten maakunta-
kaavan aluevarausta. 
 
 
Yleiskaavasta ja osayleiskaavasta johdetut tavoitteet 
Vireillä olevassa yleiskaava 2025 luonnoksessa alue on osoitettu asuntoalueeksi (A). 
 
Aluetta koskee 25.8.2003 hyväksytty oikeusvaikutteinen Rauman keskustan 
osayleiskaava. Oikeusvaikutteisessa keskustan osayleiskaavassa alue on osoitettu 
kerrostalovaltaiseksi alueeksi (AK).  

 
Asemakaavamuutos tukee ja täydentää sekä vireillä olevan yleiskaavan että oikeus-
vaikutteisen osayleiskaavan aluevarausta. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa määritellyt tavoitteet 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kaavan tavoitteeksi on määritelty uuden 
asuinkerrostalon rakentamisen mahdollistaminen tontille nykyisen autotallin tilalle. 

 
Kaupungin tavoitteet Satamakatu 22:n asemakaavamuutoksen käynnistämisen 
sopimuksessa 
Kaavatyön lähtökohtana on alueella voimassa oleva osayleiskaava. Kaupunginhalli-
tuksen kaavoitusjaoston tekemässä päätöksessä asemakaavamuutoksen käynnistä-
misestä mainitaan seuraavaa: 
”Kaavatyön yhteydessä on huolehdittava alueen kaupunkikuvallisesta laadusta ja 
tarkasteltava hankkeen suhdetta viereiseen virkistysalueeseen sekä yleiskaavatyön 
yhteydessä laadittuihin visioihin Kanalin varren kehittämisestä.” 

 
Kiinteistöosakeyhtiön tavoitteet 
Hakijan tavoitteena on muuttaa asemakaava siten, että sen mahdollistama 
rakennusoikeus voitaisiin hyödyntää uuden asuinrakennuksen rakentamisessa. Uusi 
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asuinrakennus halutaan sijoittaa voimassa olevan kaavan mukaisen auton 
säilytyspaikan rakennusalan tilalle.   
 

2.3 Tavoitteiden tarkentuminen ja prosessin aikana syntyneet tavoitteet 

Osallisten tavoitteet käsitellään tarkemmin erillisellä liitteellä, jossa on tiivistelmä 
luonnos ja ehdotusvaiheen lausunnoista sekä vastineet niihin.  

 
Luonnosvaihe 
Asemakaavamuutoksen lähtötietona hakijan taholta on ollut suunnittelijan laatima vii-
tesuunnitelma uudisrakentamisesta. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdol-
listaa nykyisen rakennusoikeuden käyttäminen alueella muuttamalla autosäilytyspai-
kan rakennusalan alue (a) asuin-, liike- ja toimistorakennuksen rakennusalaksi.  

 
Ehdotusvaihe 
Kaavamuutosta koskevan alueen käyttötarkoitus on voimassa olevan kaavan mu-
kaan yhdistettyjen liike- ja asuntokerrostalojen korttelialue. Kaavamuutoksen myötä 
alueen käyttötarkoitus säilyy ennallaan; alue on määritelty asuin-, liike- ja toimistora-
kennusten korttelialueeksi. Nykyinen asemakaava on laadittu vuonna 1970 eli ennen 
nykyisen maankäyttö- ja rakennuslain voimaantuloa. Vuonna 2000 voimaan tulleen 
maankäyttö- ja rakennuslain myötä rakennusoikeuden laskentatapa on muuttunut. 
Jos voimassa olevan asemakaavan rakentamisen määrä ja käsillä olevan asema-
kaavan muutoksen rakentamisen määrä suhteutetaan keskenään, rakentamisen 
määrä ei kasva asemakaavan myötä eli rakentamisen määrä ei muutu. Rakennus-
alueen raja muuttuu tontin sisällä toteuttamiskelpoisemmaksi. Näin maankäytöllistä 
muutosta nykytilaan ei juurikaan ole. Asemakaavamuutoksen myötä ei myöskään 
muodostu uutta asuinkorttelia. 
 
Kaavamuutoksen ehdotuksen oltua nähtävillä keskusteltiin Turvallisuus- ja kemikaali-
viraston (Tukes) kanssa hankkeesta heidän luonnosvaiheessa antamansa lausunnon 
pohjalta. Tukes näki lausunnossaan Satamakadun hankkeen ongelmallisena teolli-
suusalueen mahdollisen klooridioksidivuodon takia. Kyseisen vuodon seurausanalyy-
si perustuu kuitenkin konsultin mukaan konservatiivisiin arvioihin. Tukes:n mukaan 
luotettavan analyysin perustana tulisi olla uusi mallinnus mahdollisen klooridioksidi-
vuodon leviämisestä. Uutta mallinnusta ei kuitenkaan vielä ole käytössä, joten Rau-
man kaupungin kaavoitus tilasi Gaia Consultin Oy:ltä arvion suuronnettomuusvaiku-
tuksista Satamakatu 22 asemakaavamuutoksen alueeseen. Arviossa peilattiin vuon-
na 2007 laaditun seurausanalyysin kosketuspintaa nykypäivän tietoihin ja arviointi-
menetelmiin Satamakatu 22 osalta. Arvio on liitetty osaksi kaavaselostusta, samoin 
Tukes:n kommentti Satamakatu 22 asemakaavamuutoksen Gaia Consulting Oy:n 
laatimaan arvioon. Käytyjen keskustelujen ja Gaia Consulting Oy:n laatiman arvion 
perusteella lopputulos oli, että Tukesilla ei ole huomautettavaa suunniteltuun kaava-
muutokseen. 
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3. Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden arviointi 
 

Asemakaavamuutoksen hakija teetti suunnittelijalla alustavat viitesuunnitelmat ase-
makaavamuutosanomuksen liitteeksi. 

 

3.1 Viitesuunnitelma kaavaluonnoksen pohjaksi 

Asemakaavamuutoksen suppeudesta ja lähtökohdista johtuen vaihtoehtoisia ratkai-
suja ei laadittu ennen luonnosvaihetta. Alla on esitetty suunnittelijan alustavat luon-
nokset, jotka esitettiin asemakaavamuutoksen hakemuksen liitteenä. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Luonnosvaiheen alustava viitteellinen suunnitelma (Arkkitehtitoimisto Jukka Koivula 
2017). 
 

3.2 Jatkosuunnittelu kaavaehdotuksen pohjaksi 

 
Asemakaavamuutoksen laatiminen luonnoksesta ehdotukseksi eteni luonnosvai-
heessa tehtyjen viitesuunnitelmien pohjalta. Ehdotusvaiheessa tarkistettiin kaava-
muutoksessa määriteltävää rakennusoikeutta voimassa olevan maankäyttö- ja ra-
kennuslain valossa. Kiinteistöosakeyhtiön kanssa käytyjen keskustelujen perusteella 
kaavaehdotuksesta päädyttiin poistamaan tontin raja. Lausuntojen perusteella täy-
dennettiin mm. kaukolämpölinjan sijaintia alueella. Uudisrakentamisen kerroslukua 
peilattiin ympäröivän kerrostalorakentamisen kerroslukuihin ja todettiin, että kerroslu-
ku mukailee lähiympäristön asuinrakennusten kerroslukuja. Lähiympäristön asuinra-
kennusten kerrosluvut ovat III-IV. Kaavaluonnoksessa määritetty kerrosluku on IV. 
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4.  Asemakaavan suunnittelun vaiheet 

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 

Asemakaavamuutos perustuu kiinteistönomistajan aloitteeseen asemakaavan muut-
tamisesta, jonka perusteella alueen asekaavamuutosta on alettu tutkia. Tontin kes-
keinen sijainti, suhde ylempien kaavatasojen tavoitteisiin ja olemassa olevan verkos-
ton entistä parempi hyödyntäminen puoltavat asemakaavan muuttamiseen ryhtymis-
tä. 

 

4.2 Suunnittelun vaiheet 

4.2.1 Aloitus 

Kiinteistö Oy Kakskaks jätti 15.5.2017 kirjatun anomuksen asemakaavan muuttami-
sesta omistamansa kiinteistön osalta. Kaavoitusjaosto teki päätöksen asemakaava-
muutokseen ryhtymisestä 21.6.2017 (KVJ 61 §). Sopimus asemakaavamuutoksen 
käynnistämisestä allekirjoitettiin 18.8.2017.  

 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistui 31.10.2017. Kaava kuulutettiin vireille 
8.11.2017. 
 
Alue on jo rakennettu eikä sillä siten ole selvitystarpeita luonnonympäristön suhteen. 
Alueen rakennukset on rakennettu vuonna 1984 eikä siten rakennuskannalla katsota 
olevan selvitystarpeita. Alueella kulkevia johtoja ja kaapeleita on kartoitettu karttatar-
kastelun avulla. 

4.2.2 Asemakaavaluonnos 

Kaupunginhallituksen kaavoitusjaosto päätti asettaa asemakaavamuutoksen luon-
noksena nähtäville 12.12.2017 (127 §). Asemakaavamuutoksen luonnos oli nähtävillä 
21.12.2017-1.2.2018 Nähtävillä olon aikana kaavaluonnoksesta ei jätetty kirjallisia 
mielipiteitä. 
 
Asemakaavaluonnoksesta pyydetään lausunnot tekniseltä valiokunnalta, ympäristö- 
ja lupalautakunnalta, sivistysvaliokunnalta, terveydensuojeluviranomaiselta, pelastus-
laitokselta, Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, Satakuntaliitolta, Satakunnan Muse-
olta, Rauman Energia Oy:ltä, DNA Oy:ltä, Rauman Vedeltä sekä Turvallisuus- ja ke-
mikaalivirastolta (Tukes). 
 
Kaavoitusjaosto hyväksyi lausuntoihin laaditut vastineet kokouksessaan 13.3.2018 
(KVJ 37 §).  
 

4.2.3 Asemakaavaehdotus 

Kaupunginhallituksen kaavoitusjaosto hyväksyi luonnosvaiheen lausuntoihin laaditut 
vastineet kokouksessaan 13.3.2018 (KVJ 37 §).  
 
Kaavoitusjaosto päätti 13.3.2018 (KVJ 37 §) kokouksessaan Satamakatu 22:n ase-
makaavamuutoksen ehdotuksen nähtäville asettamisesta. 
 
Satamakatu 22:n asemakaavamuutos oli ehdotuksena nähtävillä MRA 27 §:n mukai-
sesti 22.3.-23.4.2018. Luonnosvaiheen lausuntojen sisältö pystyttiin pääpiirteittäin 
huomioimaan kaavan ehdotusvaiheessa. Kaavamuutoksen sisällön säilyessä luon-
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noksen kaltaisena, ei ehdotusvaiheesta pyydetty lausuntoja. Nähtävillä olon aikana 
kaavasta ei jätetty kirjallisia muistutuksia. 
 
Kaavoitusjaosto esitti 12.6.2018 kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle ase-
makaavamuutoksen hyväksymistä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavamuu-
toksen __.__.2018. 
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4.2.4 Osallistuminen, vuorovaikutusmenettely ja viranomaisyhteistyö 

 
Kaavan vireille tulosta ilmoitettiin virallisella kuulutuksella, joka julkaistiin 8.11.2017. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetettiin tiedoksi eri viranomaisille. 

 
Kaavamuutoksen luonnos oli nähtävillä 21.12.2017-1.2.2018 Rauman kaupungin pal-
velupisteessä. Lisäksi kaavamuutoksen luonnos oli nähtävissä nähtävillä olon aikana 
ja sen jälkeen kaavoituksen nettisivuilla. Kaavaluonnoksesta ei jätetty kirjallisia mieli-
piteitä. 
 
Asemakaavaluonnoksesta pyydettiin lausunnot tekniseltä valiokunnalta, ympäristö- ja 
lupalautakunnalta, sivistysvaliokunnalta, terveydensuojeluviranomaiselta, pelastuslai-
tokselta, Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, Satakuntaliitolta, Satakunnan Museol-
ta, Rauman Energia Oy:ltä, DNA Oy:ltä, Rauman Vedeltä sekä turvallisuus- ja kemi-
kaalivirastolta (Tukes). 

 
Satamakatu 22:n asemakaavamuutos oli ehdotuksena nähtävillä MRA 27 §:n mukai-
sesti 22.3.-23.4.2018 Rauman kaupungin palvelupisteessä. Lisäksi kaavamuutoksen 
ehdotus oli nähtävillä olon aikana ja sen jälkeen nähtävissä kaavoituksen nettisivuilla. 
Ehdotuksesta ei jätetty kirjallisia muistutuksia.  
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5. Asemakaavan kuvaus 

5.1 Kaavan rakenne  

Asemakaavan muutoksella muodostuu asuin-, liike- ja toimistorakentamista palveleva 
kortteli. Asemakaavan myötä alueelle muodostuu yhteensä 6000 kem2 rakennusoi-
keutta. 

 
Olemassa oleva kerrostalo ja siihen liittyvä liiketiloja sisältävä siipirakennus säilyvät 
alueella. Uusi asuinkerrostalo sijoittuu nykyisen talousrakennuksen/autotallin paikalle 
alueen etelärajalle. Uusi asuinkerrostalo on hahmoltaan neljäkerroksinen. Satamaka-
dun varteen on sijoitettu autokatoksen rakennusala. Tontin länsi- ja itäosaan varataan 
paikat leikki- ja oleskelualueille. Uudisrakentamiseen liittyvä pysäköinti sijoitetaan 
pääosin mahdollisesti rakennettavaan autokatokseen ja rakennuksen rungon sisällä 
oleviin autotalleihin. 

 
Suunnittelualueen pinta-ala on 4 981 m2. Asemakaavan myötä alueelle muodostuu 
yhteensä 6000 kem2 rakennusoikeutta. 
 

 

5.2 Aluevaraukset 

5.2.1 Korttelialueet 

Asemakaavan muutoksella muodostuu asuin- ja liikerakennusten korttelialue (AL). 
Kortteli säilyy yksitonttisena. Pysäköintinormina korttelialueella on yksi autopaikka 70 
asuinneliömetriä kohden ja polkupyörien säilytystä ohjataan siten, että 60 kerros-
alaneliömetriä kohden tulisi rakentaa yksi säältä suojattu polkupyörien säilytystä pal-
veleva pyöräpaikka. Autopaikkojen yhteen laskettu määrä koko alueella on 64. Suu-
rimmaksi sallituksi kerrosluvuksi on merkitty neljä (IV).  
 
Korttelialueen sisällä on osoitettu alueet leikille ja oleskelulle. 
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Suunnittelualueen havainnekuva. 
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Kaavio alueen pysäköinnin järjestämisestä. 

5.2.2 Muut alueet 

Alue tukeutuu nykyisen katuverkostoon. Suunnittelualueella ei ole katualueita eikä 
virkistysalueita.  
 

5.3 Kaavan suhde ympäröivään rakennuskantaan 

Asemakaavamuutos tuo vähäisiä muutoksia alueelle, joten sen suhde ympäröivään 
rakennuskantaan ei juurikaan muutu. Alueen jatkosuunnittelussa tulee kuitenkin 
huomioida alueen eteläpuolen voimassa oleva asemakaava, joka mahdollistaa kol-
mekerroksisen museorakennuksen rakentamisen noin 12 metrin etäisyydelle suunni-
tellusta asuinrakennuksesta. 
 

5.4 Kaavamerkinnät ja -määräykset 

Kaava-alueelle on laadittu rakentamistapaohjeet. Rakentamistapaohjeet täydentävät 
kaavamerkintöjä ohjaamalla mm. rakennustapaa ja alueen ilmettä. 
 

5.5 Kaavan vaikutukset 

Kaavamuutoksen merkittävimmät vaikutukset kohdistuvat alueen luonteeseen ja 
kaupunkikuvaan. Alueella sijaitsee nykyisellään liiketoimintaa sisältävä autotalli. Ra-
kennusmassa on matala ja kooltaan selvästi alisteinen vieressä olevaan asuin- ja lii-
kerakennukseen. Uusi korvaava rakennus on mittakaavaltaan verrattavissa niin vie-
reisen asuin- ja liikerakennuksen asuntoja sisältävään osaan kuin muuhunkin suun-
nittelualuetta ympäröivään rakennuskantaan. Myös piha-alueen jäsennöityminen 
avoimesta liikennöintialueesta suunnitelluksi ja rakennetuksi piha-alueeksi eheyttää 
alueen kaupunkikuvaa. 
 
Rakentamisen myötä korttelin asukasmäärä tulee kasvamaan, joka lisää alueen lii-
kennemääriä. Alueella on ajoittain runsaasti autoja johtuen korttelissa olevasta liike-
toiminnasta (ravintola-, juhla- ja kokoustoiminta) sekä viereisen korttelin ammattikor-
keakoulun tiloissa järjestettävistä urheilu- ja kulttuuritapahtumista. Suunnittelualueen 
autopaikat sijoittuvat korttelin sisälle eivätkä ne siten lisää kadunvarsipysäköintiä. 
 
Alueen maaperän puhtaudesta tulee ennen rakentamisen aloittamista varmistua. 
Mahdolliset säiliöt, öljynerottimet ja huoltokuilut on poistettava purku- ja puhdistustöi-
den yhteydessä. 
 
Rauman kaupunki kuuluu Kohti hiilineutraalia kuntaa –hankkeeseen (HINKU). Hank-
keessa kunnat, yritykset, asukkaat ja asiantuntijat ideoivat ja toteuttavat yhdessä rat-
kaisuja kasvihuonekaasupäästöjen hillitsemiseksi. HINKU-kunnat ovat sitoutuneet ta-
voittelemaan 80 prosentin päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 
tasosta. Maankäytön suunnittelulla pyritään tukemaan HINKU-hankkeessa asetettuja 
tavoitteita. Satamakadun asemakaavamuutos vastaa HINKU-hankkeen tavoitteisiin 
eheyttämällä yhdyskuntarakennetta, palvelujen saavutettavuutta sekä mahdollista-
malla lihasvoimin liikkumista.  
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5.6 Nimistö 

 
Kaavamuutoksella ei ole vaikutusta alueen nimistöön. 
 

 
Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen / muutoksen suunta 
 

Yhdyskuntarakenne Yhdyskuntarakenne tiivistyy, kun alue rakentuu. Alueen osan käyttötarkoituksen muuttaminen 
asuinkäyttöön lisää asukasmäärää keskustan alueella, palveluiden ytimessä. 

+ 
 

Julkiset palvelut Kaavalla ei ole välittömiä vaikutuksia.  0 

Yksityiset palvelut Asukasmäärän kasvaminen alueella tukee yksityisten palvelujen tarvetta. + 

Työpaikat, elin-
keinotoiminta 

Kaavalla ei ole olennaisia vaikutuksia suhteessa alueen nykyiseen käyttöön. 0 

 
Vaikutukset rakennettuun ympäristöön / muutoksen suunta 
 

Kaupunkikuva Kaavalla kehitetään alueen kaupunkikuvaa ja katunäkymiä.  
 

+ 

 
Vaikutukset luontoon ja maisemaan / muutoksen suunta 
 

Luonnonolot  Kaavalla ei ole vaikutuksia. 0 

 
Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen / muutoksen suunta 
 

Liikenne Kaavan toteutuminen lisää jonkin verran alueen liikenteen määrää. - 

Yhdyskuntatekni-
nen huolto  

Alue tukeutuu olemassa oleviin katu-, vesi-, viemäri- ja kaapeliverkostoihin ja tehostaa niiden 
käyttöä. 

+ 

 
Vaikutukset talouteen / muutoksen suunta 
 

Kaavatalous Hyödynnetään nykyistä yhdyskuntarakennetta.  Alue täydentyy ja tiivistyy. Vajaakäytössä 
ollutta aluetta keskustassa otetaan käyttöön. 

+ 

 
Vaikutukset terveyteen / muutoksen suunta 
 

Ympäristöhäiriöt Kaavalla ei ole vaikutuksia. 0 

 
Vaikutukset sosiaalisiin oloihin / muutoksen suunta 
 

Sosiaalinen ympä-
ristö 

Alueen osan toteutuminen asuinkäytössä monipuolistaa keskusta-asumista.  
 

+ 

 
Vaikutukset kulttuuriin / muutoksen suunta 
 

Rakennussuojelu  Kaavalla ei ole vaikutuksia. 
 

0 
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6. Asemakaavan toteutus 
 
Asemakaavan toteuttaminen alkaa sen saatua lainvoiman. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaavatyöhön ovat osallistuneet kaavavalmistelija Satu Sarkoranta, kaavoitusarkkiteh-
ti Mervi Tammi, kaavoitusjohtaja Juha Eskolin sekä kaavoitusarkkitehti Leena Joki-
Korpela.  
 
 
 
 
Raumalla 12.6.2018 
 
 
 
Leena Joki-Korpela 
kaavoitusarkkitehti 
 
 
 
Raumalla 12.6.2018 
RAUMAN KAUPUNGIN TEKNINEN VIRASTO / KAAVOITUS 
 
 
Juha Eskolin 
kaavoitusjohtaja 

 



Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta 684 Rauma Täyttämispvm 06.03.2018
Kaavan nimi SATAMAKATU 22
Hyväksymispvm  Ehdotuspvm  
Hyväksyjä  Vireilletulosta ilm. pvm 08.11.2017
Hyväksymispykälä  Kunnan kaavatunnus 02-317
Generoitu kaavatunnus  
Kaava-alueen pinta-ala [ha] 0,4981 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]  
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]  Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]0,4981
 

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 0,4981 100,0 6000 1,20 0,0000 2015
A yhteensä 0,4981 100,0 6000 1,20 0,0000 2015
P yhteensä       
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä       
T yhteensä       
V yhteensä       
R yhteensä       
L yhteensä       
E yhteensä       
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     



Alamerkinnät

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-]

Yhteensä 0,4981 100,0 6000 1,20 0,0000 2015
A yhteensä 0,4981 100,0 6000 1,20 0,0000 2015
AL 0,4981 100,0 6000 1,20 0,4981 6000
ALK     -0,4981 -3985
P yhteensä       
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä       
T yhteensä       
V yhteensä       
R yhteensä       
L yhteensä       
E yhteensä       
S yhteensä       
M yhteensä       
W yhteensä       



RAUMAN KAUPUNKI   
KAAVOITUS  Diaari nro RAU480/2017 01  31.10.2017 

 

SATAMAKATU 22 ASEMAKAAVAN MUUTOS AK 02-317 
 
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suunnittelualue 
 
Aloite 
Kiinteistö Oy Kakskaks hakee kaavamuutosta omistamansa kiinteistön osalta, jotta 
voimassa olevan asemakaavan mukainen rakennusoikeus voidaan hyödyntää. Kaava-
muutoksella halutaan mahdollistaa uuden asuinkerrostalon rakentaminen yhtiön ton-
tille nykyisen autotallin tilalle. Kaavoitusjaosto on tehnyt päätöksen asemakaavamuu-
tokseen ryhtymisestä 21.6.2017 (KVJ 61 §).  
 
Suunnittelualue 
Suunnittelualue sijaitsee Satamakadulla, Satamakadun ja Kanavakadun risteyksen vä-
littömässä läheisyydessä. 

 

Suunnittelualueen nykytila 

 Suunnittelualue sijaitsee keskusta-alueella ja on pääosin rakennettu. 

 Maakuntakaavassa suunnittelualue sijaitsee taajamatoimintojen (A) ja palvelu-
jen (P) alueen rajalla. 

 Yleiskaava 2025 luonnoksessa alue on osoitettu asuntoalueeksi (A).   

 Sekä maakuntakaavan että yleiskaavaluonnoksen mukaan tontti sijaitsee vaa-
rallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen suojavyöhykkeellä 

(konsultointivyöhyke). Tämä on otettava huomioon suunnittelussa ja asiasta 
on suunnittelun yhteydessä pyydettävä tarvittavat lausunnot.  

 Oikeusvaikutteisessa keskustan osayleiskaavassa alue on osoitettu kerrosta-
lovaltaiseksi alueeksi AK.  

 Alueella on voimassa 18.3.1970 hyväksytty asemakaava. Kaavan mukaan 
tontti on yhdistettyjen liike- ja asuntokerrostalojen korttelialuetta.  

 
Kaavan tavoitteet 
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa uuden asuinkerrostalon rakenta-
minen tontille nykyisen autotallin tilalle. 

 
Kaavoitustyön keskeiset kysymykset 
Kaavatyön yhteydessä on huolehdittava alueen kaupunkikuvallisesta laadusta ja tarkas-
teltava hankkeen suhdetta viereiseen virkistysalueeseen sekä yleiskaavatyön yhtey-
dessä laadittuihin visioihin Kanalin varren kehittämisestä. 

 
Vaikutusten arviointi 
Kaavamuutoksen vaikutuksia ympäristöön arvioidaan asemakaavan laatimisen yhtey-
dessä tarvittavassa laajuudessa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti.  
 

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi esittää muutoksia 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma tehdään, kun uutta kaavaa tai kaavamuutosta aletaan suunnitella. 
Sillä kerrotaan kaupunkilaisille, mitä aluetta työ koskee, miten työhön voi vaikuttaa, mikä on kaavatyön 
aikataulu, miksi kaava tehdään ja miten kaavan vaikutuksia selvitetään. 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan tarpeen mukaan täydentää. Toivomukset suunnitelmaan 
tehtävistä muutoksista esitetään kaavoitusosastolle (yhteystiedot löytyvät tästä lehtisestä). Toivomukset 
on selkeintä esittää kirjallisesti mahdollisimman pian. Mitä varhaisemmassa vaiheessa esitykset teh-
dään, sitä helpompi ne on ottaa huomioon. 

Lisätietoja: 

Rauman kaupunki 
Kaavoitus 

Kanalinranta 3 
26100 Rauma 

www.rauma.fi 
 

Kaavoitusarkkitehti 
Leena Joki-Korpela 

 puh. (02) 834 3663 kaavoitus@rauma.fi 

Kaavavalmistelija 
Satu Sarkoranta 

 puh. (02) 834 3662 kaavoitus@rauma.fi 

Kaavoitusjaosto 
 
Jari Laihonen, puheenjohtaja 
Helena Ollila, varapuheenjohtaja 
Pasi Alonen, jäsen 
Sari Seimelä, jäsen 
Johanna Vainila, jäsen 

Tomi Suvanto, toimialajohtaja, esittelijä 
Kari Koski, kaupunginjohtaja 
Juha Eskolin. kaavoitusjohtaja, sihteeri 
 

 
 



RAUMAN KAUPUNKI   
KAAVOITUS  Diaari nro RAU480/2017 01  31.10.2017 

 

 

SATAMAKATU 22 ASEMAKAAVAMUUTOS AK 02-317 
 

Aikataulu Talvi 2017-2018 Talvi 2018 Kevät 2018 Kevät/syksy 2018 

Vaiheet 
Tiedottaminen osallisille 

Aloitus Luonnos nähtä-
villä 14 päivää 

Ehdotus nähtävillä 30 
päivää 

Hyväksyminen kaupun-
ginvaltuustossa 

Kaupunkilaiset ja muut kiinnostuneet Vireilletulokuulutus Kuulutus Kuulutus Kuulutus 

Alueen maanomistajat Vireilletulokuulutus Kuulutus Kuulutus Kuulutus 

Kaava-alueeseen rajoittuvien tonttien maanomista-
jat 

Vireilletulokuulutus Kuulutus Kuulutus Kuulutus 

Tekninen toimiala: toimialajohtaja, kaupunginge-
odeetti, tilapalvelu- ja liikelaitosjohtaja, kunnallistek-
niikan johtaja, suunnittelupäällikkö, viheraluepääl-
likkö, rakennustarkastaja, ympäristönsuojelupääl-
likkö 
Sivistystoimiala: toimialajohtaja 
Sosiaali- ja terveystoimiala: toimialajohtaja 
Kaupunkikehitysjohtaja 

OAS tiedoksi ja komment-
teja varten 

Kuulutus Kuulutus Kuulutus 

Aluepalopäällikkö 
Tukes 

OAS tiedoksi Lausunto Kuulutus Kuulutus 

Sivistysvaliokunta 
Tekninen valiokunta 
Ympäristö- ja lupalautakunta 

OAS tiedoksi Lausunto Kuulutus Kuulutus 

Terveydensuojeluviranomainen OAS tiedoksi Lausunto   

Satakunnan Museo OAS tiedoksi Lausunto  Kuulutus 

Satakuntaliitto 
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja  
ympäristökeskus ELY 

OAS tiedoksi Lausunto  Tiedoksi 

Rauman Energia Oy 
DNA Oy 

OAS tiedoksi Lausunto Kuulutus Tiedoksi 

Rauman Ikäihmisten neuvosto 
Rauman Nuorisovaltuusto 
Rauman Vammaisneuvosto 

OAS tiedoksi Kuulutus Kuulutus Kuulutus 

Lehdistö OAS tiedoksi Kuulutus Kuulutus Kuulutus 

Kaupunkilaisen vaikutusmahdollisuudet Mielipide OAS:sta 
Ehdotuksia kaavaa varten 

Kirjallinen mielipide 
luonnoksesta 

Kirjallinen muistutus ehdotuk-
sesta 

 

 

Kaava-aineistoon voi tutustua nähtävilläoloaikoina kaavoituksen internetsivuilla ja palvelupiste Pyyrmanissa, Valtakatu 2. Nähtävilläoloajat kuulutetaan erikseen. 
OAS= Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
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Sarkoranta Satu

Lähettäjä: Suonpää Juha <juha.suonpaa@satapelastus.fi>
Lähetetty: 1. maaliskuuta 2018 16:27
Vastaanottaja: Sarkoranta Satu
Aihe: VS: Lausuntopyyntö, Satamakatu 22

Terve

Satakunnan pelastuslaitoksella ei ole huomautettavaa Satamakatu 22 kaavaluonnokseen.

Juha Suonpää

Satavarmaa turvallisuutta - lähellä sinua

Juha Suonpää | aluepalopäällikkö
Satakunnan pelastuslaitos

Rauman toimialue | Sahankatu 4 | 26100 Rauma
Puh. vaihde 02 621 1500 | Matkapuh. 044 701 7383
juha.suonpaa@satapelastus.fi | satapelastus.fi

Lähettäjä: Sarkoranta Satu [mailto:Satu.Sarkoranta@rauma.fi]
Lähetetty: 21. joulukuuta 2017 10:28
Vastaanottaja: Suonpää Juha <juha.suonpaa@satapelastus.fi>; Satapelastus Kirjaamo <kirjaamo@satapelastus.fi>;
kirjaamo@tukes.fi; Kirjaamo Sivistys <Kirjaamo.Sivistys@rauma.fi>; Kirjaamo Tevi <Kirjaamo.Tevi@rauma.fi>;
Kirjaamo Ympla <kirjaamo.ympla@rauma.fi>; Terveysvalvonta <terveysvalvonta@rauma.fi>; Nummelin Liisa
<liisa.nummelin@pori.fi>; Koivisto Leena <leena.koivisto@pori.fi>; Satakuntaliitto <kirjaamo@satakunta.fi>;
Rauman Energia Oy <suunnittelu@raumanenergia.fi>; 'matti.lehtonen@voimatel.fi' <matti.lehtonen@voimatel.fi>
Aihe: Lausuntopyyntö, Satamakatu 22

Hei,

Rauman kaupungin kaavoitus pyytää lausuntoanne Satamakatu 22 (AK 02-317) asemakaavamuutoksen
luonnosvaiheesta 1.2.2018 mennessä. Asemakaavan aineisto on tarkasteltavissa kokonaisuudessaan osoitteessa:
www.rauma.fi/satamakatu-22

Mikäli katsotte, että teillä ei ole lausuttavaa kaavasta tai tarvitsette lisäaikaa lausunnon antamiseen, pyydämme
ilmoittamaan siitä sähköpostitse.

Ystävällisin terveisin,
Rauman kaupungin kaavoitus
_________________________

RAUMAN KAUPUNKI
Kaavoitus
Kanalinranta 3, PL 104, 26101 Rauma
Puhelin (02) 834 11 (vaihde)
kaavoitus@rauma.fi
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http://www.rauma.fi/

JAKELU:
Aluepalopäällikkö
Tukes
Sivistysvaliokunta
Tekninen valiokunta
Ympäristö- ja lupalautakunta
Terveydensuojeluviranomainen
Satakunnan Museo
Satakuntaliitto
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Rauman Energia Oy
DNA Oy



1

Joki-Korpela Leena

Lähettäjä: Pajuoja Riikka
Lähetetty: tiistai 6. maaliskuuta 2018 15.57
Vastaanottaja: Joki-Korpela Leena
Aihe: Satamakatu 22 asemakaavamuutos

Aluepalveluiden suunnitteluyksikkö on ollut mukana asemakaavan valmistelutyössä. Aluepalveluilla ei ole
huomautettavaa asemakaavaluonnoksesta.

terveisin,
***************************************
Riikka Pajuoja
suunnittelupäällikkö
puh: 044 - 567 9243/ 02- 834 4623
riikka.pajuoja@rauma.fi

RAUMAN KAUPUNKI
Tekninen toimiala,
Aluepalvelut/Rakennuttaminen ja suunnittelu
Kanalinranta 3, 26100 RAUMA
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Sarkoranta Satu

Lähettäjä: Lehtonen Matti - Voimatel Oy <Matti.Lehtonen@voimatel.fi>
Lähetetty: 21. joulukuuta 2017 10:43
Vastaanottaja: Sarkoranta Satu
Aihe: VS: Lausuntopyyntö, Satamakatu 22

Hei,

Dna Oyj:lla ei ole tarvetta lausunnon antamiseen Satamakatu 22 (AK 02-317) asemakaavamuutoksen
luonnosvaiheesta

Terv. Matti

Lähettäjä: Sarkoranta Satu [mailto:Satu.Sarkoranta@rauma.fi]
Lähetetty: 21. joulukuuta 2017 10:28
Vastaanottaja: Suonpää Juha <juha.suonpaa@satapelastus.fi>; kirjaamo@satapelastus.fi; kirjaamo@tukes.fi;
Kirjaamo Sivistys <Kirjaamo.Sivistys@rauma.fi>; Kirjaamo Tevi <Kirjaamo.Tevi@rauma.fi>; Kirjaamo Ympla
<kirjaamo.ympla@rauma.fi>; Terveysvalvonta <terveysvalvonta@rauma.fi>; Satakunnan museo (Nummelin Liisa)
<liisa.nummelin@pori.fi>; Satakunnan museo (Koivisto Leena) <leena.koivisto@pori.fi>; Satakuntaliitto
<kirjaamo@satakunta.fi>; Rauman Energia Oy <suunnittelu@raumanenergia.fi>; Lehtonen Matti - Voimatel Oy
<Matti.Lehtonen@voimatel.fi>
Aihe: Lausuntopyyntö, Satamakatu 22

Hei,

Rauman kaupungin kaavoitus pyytää lausuntoanne Satamakatu 22 (AK 02-317) asemakaavamuutoksen
luonnosvaiheesta 1.2.2018 mennessä. Asemakaavan aineisto on tarkasteltavissa kokonaisuudessaan osoitteessa:
www.rauma.fi/satamakatu-22

Mikäli katsotte, että teillä ei ole lausuttavaa kaavasta tai tarvitsette lisäaikaa lausunnon antamiseen, pyydämme
ilmoittamaan siitä sähköpostitse.

Ystävällisin terveisin,
Rauman kaupungin kaavoitus
_________________________

RAUMAN KAUPUNKI
Kaavoitus
Kanalinranta 3, PL 104, 26101 Rauma
Puhelin (02) 834 11 (vaihde)
kaavoitus@rauma.fi
http://www.rauma.fi/

JAKELU:
Aluepalopäällikkö
Tukes
Sivistysvaliokunta
Tekninen valiokunta
Ympäristö- ja lupalautakunta
Terveydensuojeluviranomainen
Satakunnan Museo
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Satakuntaliitto
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Rauman Energia Oy
DNA Oy



[Sivu #]

Sarkoranta Satu

Lähettäjä: Riipinen Ulla (ELY) <ulla.riipinen@ely-keskus.fi>
Lähetetty: 1. helmikuuta 2018 8:34
Vastaanottaja: Kaavoitus; Sarkoranta Satu; Satakunnan museo (Nummelin Liisa); Satakuntaliitto
Aihe: Kommentit kaavan valmisteluaineistosta, Satamakatu 22 asemakaavan muutos (AK

02-317), Rauma

Hei,

Rauman kaupungin lausuntopyyntöön 21.12.2017 viitaten Varsinais-Suomen ELY-keskus katsoo, ettei sillä
toimialansa osalta ole aihetta lausunnon antamiseen:

Satamakatu 22 asemakaavan muutos (AK 02-317), luonnosvaihe, Rauma (VARELY/3257/2017)

ELY-keskus esittää seuraavat kommentit otettavaksi huomioon jatkosuunnittelussa. Uuden kerrostalon kerrosluvun
on tarkoitus täsmentyä suunnittelun kuluessa. ELY-keskus ehdottaa suunnittelualueen ja sen lähialueen rakennusten
mittakaavan ja kerroslukujen perusteella kerrosluvuksi vastaavaa kuin niissä.

ystävällisin terveisin,

Ulla Riipinen
Ylitarkastaja
ulla.riipinen@ely-keskus.fi
029 502 3052
Alueidenkäytön yksikkö
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus



Lähettäjä: Suunnittelu <Suunnittelu@raumanenergia.fi>
Lähetetty: 23. tammikuuta 2018 14:32
Vastaanottaja: Helminen Jussi
Aihe: VS: Lausuntopyyntö, Kaivopuistontie 1 ja 3 (AK 03-090)
Liitteet: Satamakatu 22 kaukolämpö.pdf

Hei,

Pyydämme huomioimaan olemassa olevan kaukolämpölinjan tontin alueella. Mahdollisista linjan siirtämisen siirtokustannuksista keskusteltava Rauman Energian
kanssa.
Sähköverkolla ei lausuttaa.
Terveisin,

---------------------------------------------
Jali Syyrakki
suunnittelupäällikkö, sähköverkon yleissuunnittelu
Rauman Energia Sähköverkko Oy
Kairakatu 4
26100 Rauma
puh.  (02) 8377 8773
jali.syyrakki@raumanenergia.fi
www.raumanenergia.fi

Lähettäjä: Helminen Jussi [mailto:Jussi.Helminen@rauma.fi]
Lähetetty: 21. joulukuuta 2017 10:10
Vastaanottaja: Suonpää Juha <juha.suonpaa@satapelastus.fi>; tuomas.klimoff@satapelastus.fi; Kirjaamo Tevi <Kirjaamo.Tevi@rauma.fi>; Kirjaamo Ympla
<kirjaamo.ympla@rauma.fi>; Terveysvalvonta <terveysvalvonta@rauma.fi>; Satakunnan museo (Nummelin Liisa) <liisa.nummelin@pori.fi>; Satakunnan museo
(Koivisto Leena) <leena.koivisto@pori.fi>; Satakuntaliitto <kirjaamo@satakunta.fi>; kirjaamo@tukes.fi; Suunnittelu <Suunnittelu@raumanenergia.fi>;
matti.lehtonen@voimatel.fi
Aihe: Lausuntopyyntö, Kaivopuistontie 1 ja 3 (AK 03-090)

Hei,

Rauman kaupungin kaavoitus pyytää lausuntoanne Kaivopuistontie 1 ja 3 (AK 03-090) luonnosvaiheesta 1.2.2018 mennessä. Asemakaavamuutoksen aineisto on
tarkasteltavissa kokonaisuudessaan osoitteessa www.rauma.fi/03-090-kaivopuistontie-1-ja-3/

Jos katsotte, että lausuttavaa ei ole, riittää vastaukseksi lyhyt sähköposti siitä, ettei lausuntoa anneta.

Ystävällisin terveisin,
Rauman kaupungin kaavoitus
_________________________

RAUMAN KAUPUNKI
Kaavoitus
Kanalinranta 3, PL 104, 26101 Rauma
Puhelin (02) 834 11 (vaihde)
kaavoitus@rauma.fi
http://www.rauma.fi/

Jakelu:
Satakunnan pelastuslaitos
Tekninen valiokunta
Ympäristö- ja lupalautakunta
Terveydensuojeluviranomainen
Satakunnan Museo
Satakuntaliitto
Varsinais-Suomen ELY-keskus
TUKES
Rauman Energia Oy
DNA Oy

mailto:jali.syyrakki@raumanenergia.fi
http://www.raumanenergia.fi/
mailto:Jussi.Helminen@rauma.fi
mailto:juha.suonpaa@satapelastus.fi
mailto:tuomas.klimoff@satapelastus.fi
mailto:Kirjaamo.Tevi@rauma.fi
mailto:kirjaamo.ympla@rauma.fi
mailto:terveysvalvonta@rauma.fi
mailto:liisa.nummelin@pori.fi
mailto:leena.koivisto@pori.fi
mailto:kirjaamo@satakunta.fi
mailto:kirjaamo@tukes.fi
mailto:Suunnittelu@raumanenergia.fi
mailto:matti.lehtonen@voimatel.fi
http://www.rauma.fi/03-090-kaivopuistontie-1-ja-3/
mailto:kaavoitus@rauma.fi
http://www.rauma.fi/
http://www.rauma.fi/
http://www.rauma.fi/
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Sarkoranta Satu

Lähettäjä: Nummelin Liisa <liisa.nummelin@pori.fi>
Lähetetty: 30. tammikuuta 2018 16:32
Vastaanottaja: Sarkoranta Satu
Kopio: Riipinen Ulla (ELY); Roslöf Susanna (susanna.roslof@satakunta.fi)
Aihe: VS: Lausuntopyyntö, Satamakatu 22

Hei!
Satakunnan Museolla ei ole toimialansa puitteissa tarvetta lausunnon antamiseen asemakaavan
muutosluonnoksesta.

Rakennustutkija - Researcher
Liisa Nummelin
Satakunnan Museo
Hallituskatu 11
28100 PORI
FINLAND

Tel    +358 (0)44 7011077
E-mail liisa.nummelin@pori.fi
www.pori.fi/smu

Lähettäjä: Sarkoranta Satu [mailto:Satu.Sarkoranta@rauma.fi]
Lähetetty: 21. joulukuuta 2017 10:28
Vastaanottaja: Suonpää Juha <juha.suonpaa@satapelastus.fi>; Satapelastus Kirjaamo <kirjaamo@satapelastus.fi>;
kirjaamo@tukes.fi; Kirjaamo Sivistys <Kirjaamo.Sivistys@rauma.fi>; Kirjaamo Tevi <Kirjaamo.Tevi@rauma.fi>;
Kirjaamo Ympla <kirjaamo.ympla@rauma.fi>; Terveysvalvonta <terveysvalvonta@rauma.fi>; Nummelin Liisa
<liisa.nummelin@pori.fi>; Koivisto Leena <leena.koivisto@pori.fi>; Satakuntaliitto <kirjaamo@satakunta.fi>;
Rauman Energia Oy <suunnittelu@raumanenergia.fi>; 'matti.lehtonen@voimatel.fi' <matti.lehtonen@voimatel.fi>
Aihe: Lausuntopyyntö, Satamakatu 22

Hei,

Rauman kaupungin kaavoitus pyytää lausuntoanne Satamakatu 22 (AK 02-317) asemakaavamuutoksen
luonnosvaiheesta 1.2.2018 mennessä. Asemakaavan aineisto on tarkasteltavissa kokonaisuudessaan osoitteessa:
www.rauma.fi/satamakatu-22

Mikäli katsotte, että teillä ei ole lausuttavaa kaavasta tai tarvitsette lisäaikaa lausunnon antamiseen, pyydämme
ilmoittamaan siitä sähköpostitse.

Ystävällisin terveisin,
Rauman kaupungin kaavoitus
_________________________

RAUMAN KAUPUNKI
Kaavoitus
Kanalinranta 3, PL 104, 26101 Rauma
Puhelin (02) 834 11 (vaihde)
kaavoitus@rauma.fi
http://www.rauma.fi/
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JAKELU:
Aluepalopäällikkö
Tukes
Sivistysvaliokunta
Tekninen valiokunta
Ympäristö- ja lupalautakunta
Terveydensuojeluviranomainen
Satakunnan Museo
Satakuntaliitto
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Rauman Energia Oy
DNA Oy



SATAKUNTALIITTO
The Regioaal Council of Satakunta

SL/210/03.02.00/2017
id:53987

1(1)

Rauman kaupunki
Kaavoitus
PL 104
26101 Rauma
kaavoitus(S)jauma. fi

2.2.2018

viite: Lausuntopyyntönne 21. 12.2017

RAUMAN KAUPUNGD»? SATAMAKATU 22 (AK 02-317) ASEMAKAAVAN
MUUTOS

Satakuntaliitto kiittää lausuntopyyimöstäime. Satakuntaliitolla ole Rauman
kaupungin Satamakatu 22 asemakaavan muutoksen luonnoksesta Satakunnan
maakuntakaavan nojalla lausuttavaa, joten Satakuntaliitto ei anna kaavasta
lausuntoa. Satakuntaliitto esittää kaavaselostukseen tehtäväksi teknistä korjausta
Satakunnan maakuntakaavaa koskevaan kohtaan. Kaavaselostuksen mukaan

suunnittelualue sijoittuu taajamatoimintojen alueeksi osoitetulle alueelle.
Tekstikohtaa tulisi korjata, sillä asemakaavan muutoksen suunnittelualue sijaitsee
Satakunnan maakuntakaavassa palvelujen alueeksi (P) osoitetulla alueella.

SATAKUNTALIFTTO

^
^fc, /i^i^-s -A^^^^ ^)9/nM
Päivi Liuska-Kankaanpää
alueiden käytön johtaja

Susanna Roslöf
maakunta-arkkitehti

Tiedoksi:
Varsinais-Suomen ELY-keskus

Vaihde: (02) 620 4300
0830322-5
Postiosoite: PL260.28101 PORI

Fax: (02) 635 3091

Käyntiosoite: Pohjoisranta 11 D, 28100 PORI

etutumi. sukmumi@satalamta. fi

www. satakuntaliitto. fi

Y-tunnus
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Sarkoranta Satu

Lähettäjä: Kirjaamo Sivistys
Lähetetty: 17. tammikuuta 2018 13:35
Vastaanottaja: Kaavoitus
Aihe: VS: Lausuntopyyntö, Satamakatu 22

Hei!
Toimialajohtaja Soile Stranderin pyynnöstä ilmoitan, että sivistystoimialalla ei ole huomautettavaa Satamakatu 22
(AK 02-317) asemakaavamuutoksen luonnosvaiheesta.

terveisin
Auli Helin
Hallintosihteeri
puh. 02 834 3517, 044 793 3511
auli.helin@rauma.fi

RAUMAN KAUPUNKI
Sivistystoimiala / Talous ja hallinto
Kanalinranta 3
PL 113, 26100 RAUMA

Lähettäjä: Sarkoranta Satu
Lähetetty: 21. joulukuuta 2017 10:28
Vastaanottaja: Suonpää Juha; kirjaamo@satapelastus.fi; kirjaamo@tukes.fi; Kirjaamo Sivistys; Kirjaamo Tevi;
Kirjaamo Ympla; Terveysvalvonta; Satakunnan museo (Nummelin Liisa); Satakunnan museo (Koivisto Leena);
Satakuntaliitto; Rauman Energia Oy; 'matti.lehtonen@voimatel.fi'
Aihe: Lausuntopyyntö, Satamakatu 22

Hei,

Rauman kaupungin kaavoitus pyytää lausuntoanne Satamakatu 22 (AK 02-317) asemakaavamuutoksen
luonnosvaiheesta 1.2.2018 mennessä. Asemakaavan aineisto on tarkasteltavissa kokonaisuudessaan osoitteessa:
www.rauma.fi/satamakatu-22

Mikäli katsotte, että teillä ei ole lausuttavaa kaavasta tai tarvitsette lisäaikaa lausunnon antamiseen, pyydämme
ilmoittamaan siitä sähköpostitse.

Ystävällisin terveisin,
Rauman kaupungin kaavoitus
_________________________

RAUMAN KAUPUNKI
Kaavoitus
Kanalinranta 3, PL 104, 26101 Rauma
Puhelin (02) 834 11 (vaihde)
kaavoitus@rauma.fi
http://www.rauma.fi/

JAKELU:
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Aluepalopäällikkö
Tukes
Sivistysvaliokunta
Tekninen valiokunta
Ympäristö- ja lupalautakunta
Terveydensuojeluviranomainen
Satakunnan Museo
Satakuntaliitto
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Rauman Energia Oy
DNA Oy
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Sarkoranta Satu

Lähettäjä: Syngelmä Sari
Lähetetty: 15. tammikuuta 2018 10:42
Vastaanottaja: Sarkoranta Satu
Aihe: VS: Lausuntopyyntö, Satamakatu 22

Hei!

Terveysvalvonta ei lausu kohteesta Satamakatu 22.

Ystävällisesti,
Sari Syngelmä

Sari Syngelmä
Terveystarkastaja
puh. 044 707 2934
sari.syngelma@rauma.fi

RAUMAN KAUPUNKI
Ympäristöterveydenhuolto
Lensunkatu 9, 26100 RAUMA

Lähettäjä: Terveysvalvonta
Lähetetty: 21. joulukuuta 2017 12:24
Vastaanottaja: Aro Jonna; Laitala Tiina; Stål Sami; Stål Säde; Syngelmä Sari
Aihe: VL: Lausuntopyyntö, Satamakatu 22

Lähettäjä: Sarkoranta Satu
Lähetetty: 21. joulukuuta 2017 10:33
Vastaanottaja: Terveysvalvonta <terveysvalvonta@rauma.fi>
Aihe: Lausuntopyyntö, Satamakatu 22

Hei,

Rauman kaupungin kaavoitus pyytää lausuntoanne Satamakatu 22 (AK 02-317) asemakaavamuutoksen
luonnosvaiheesta 1.2.2018 mennessä. Asemakaavan aineisto on tarkasteltavissa kokonaisuudessaan osoitteessa:
www.rauma.fi/satamakatu-22

Mikäli katsotte, että teillä ei ole lausuttavaa kaavasta tai tarvitsette lisäaikaa lausunnon antamiseen, pyydämme
ilmoittamaan siitä sähköpostitse.

Ystävällisin terveisin,
Rauman kaupungin kaavoitus
_________________________

RAUMAN KAUPUNKI
Kaavoitus
Kanalinranta 3, PL 104, 26101 Rauma
Puhelin (02) 834 11 (vaihde)
kaavoitus@rauma.fi
http://www.rauma.fi/



LAUSUNTO

29.1.2018 7512/36/2017

Helsinki Tampere Rovaniemi Vaihde 029 5052 000
PL 66 
(Opastinsilta 12 B)

Yliopistonkatu 38 Valtakatu 2 www.tukes.fi
kirjaamo@tukes.fi

Turvallisuus- ja 
kemikaalivirasto

00521 Helsinki 33100 Tampere 96100 Rovaniemi Y-tunnus 1021277-9

Rauman kaupunki

PL 41
26101  RAUMA

Asia Lausunto koskien Rauman kaupungin korttelin 244 asemakaavan muutosta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on vastaanottanut lausuntopyyntönne 
koskien Rauman kaupungin korttelin 244 asemakaavan muutosta. 
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa uuden asuinkerrostalon 
rakentaminen tontille nykyisen autotallin tilalle. 

Sataman palavien nesteiden varastojen (Baltic Tank Oy, Kiilto Oy ja Rauma 
Terminal Services Oy) tulipaloskenaarioiden vaikutukset eivät savukaasuja 
lukuun ottamatta ulotu suunnitellulle kaavamuutosalueelle. Baltik Tank Oy 
varastoi myös muurahaishappoa, jonka eristysetäisyys (250m) ei kuitenkaan 
ulotu suunnittelualueelle. Baltic Tank Oy:n toiminta on luonteeltaan 
muuttuvaa, joten odotettavissa voi olla nykyisestä poikkeavia kemikaalien 
varastointitarpeita ja niiden myötä uusia onnettomuusskenaarioita.  

Metsä Fibre Oy:n klooridioksidionnettomuuden seurauksien arvioimiseksi 
Tukesilla on tällä hetkellä käytettävissään ainoastaan turvallisuusselvityksen 
mukana toimitettu seurausanalyysi, jonka luotettavuuden konsulttiyritys on 
selvityksessään kyseenalaistanut. Konsultin arvion mukaan vuodon AEGL-2 
(30min) ulottuu suunnitellulle kaavamuutosalueelle. Tämän perusteella 
suunnitellun kerrostalon sijoitus ei ole suositeltava, mutta 
klooridioksidivuodosta olisi syytä tehdä uusi, ajanmukainen seurausanalyysi 
tarkempien tietojen saamiseksi.

Leena Ahonen Sanna Pietikäinen
ryhmäpäällikkö ylitarkastaja
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Otteen oikeaksi todistaa: 

4 § Lausunto Satamakatu 22 –asemakaavan muutosluonnoksesta (AK 02-317) 
 

YMPLA 4 § 16.1.2018 RAU/480/10.02.03/2017 
 
Ympäristönsuojelupäällikkö Juha Hyvärinen 3.1.2018: 
 
Kiinteistö Oy Kakskaks on hakenut 15.5.2017 asemakaavan muutosta 
kiinteistönsä osalta, jotta voimassa olevan asemakaavan mukainen ra-
kennusoikeus voidaan hyödyntää. Rauman kaupungin kaavoitus on pyy-
tänyt ympäristö- ja lupalautakunnan lausunnon 1.2.2018 mennessä. 
Asemakaavan aineisto on tarkasteltavissa kokonaisuudessaan osoittees-
sa: www.rauma.fi/satamakatu-22 
 
Hanke toteuttaa ylempien kaavatasojen tavoitteita muun muassa mahdol-
listamalla kaupunkirakenteen tiivistämisen ja olemassa olevan verkoston 
entistä paremman hyödyntämisen. Alueella on voimassa 18.3.1970 hy-
väksytty asemakaava. Kaavan mukaan tontti on yhdistettyjen liike- ja 
asuntokerrostalojen korttelialuetta 
 
Asemakaavaluonnos mahdollistaisi uuden nelikerroksisen asuin- liike- ja 
toimistotalon rakentamisen tontille nykyisen autotallin tilalle alueen etelä-
rajalle. Satamakadun varteen varataan ala autokatokselle. Asemakaa-
vamuutoksen myötä suunnittelualueen rakennusoikeus ei kasva vaan 
asemakaavamuutoksella mahdollistetaan nykyisen rakennusoikeuden 
hyödyntäminen. 
 
Asemakaavamuutoksen myötä kortteli jakautuu kahdeksi tontiksi. Kortte-
lin pääkäyttötarkoitus säilyy asuin-, liike- ja toimistorakennusten kortteli-
alueena. Olemassa oleva kerrostalo ja siihen liittyvä liiketiloja sisältävä 
siipirakennus säilyvät. Uusi asuinkerrostalo sijoittuu nykyisen talousra-
kennuksen/autotallin paikalle. Pysäköinti sijoittuu korttelin sisäosiin. 
 
Suunnittelualueella ei katsottu olevan selvitystarpeita. Ennen rakentami-
sen aloittamista pidetään kuitenkin tarpeellisena varmistaa maaperän 
puhtaus. Kaavaselostuksessa katsotaan, ettei alueella ei ole ympäristö-
häiriöitä, mutta noteerataan toisaalta sijainti sataman kemikaalivarastojen 
suojavyöhykkeellä, jonka vuoksi suunnittelussa on otettava huomioon va-
rastoinnista tai kuljetuksesta ympäristölle ja alueelle sijoittuville toiminnoil-
le mahdollisesti aiheutuvat riskit. Alueella on otettava huomioon mahdol-
liset meritulvariskit. 
 
Alue on kokonaan rakennettua ympäristöä, jossa ei ole korttelin reunoilla 
kasvavan pihakasvillisuuden lisäksi luonnonympäristöä 
 
Ympäristönsuojeluyksikön osalta asemakaavaluonnoksesta ei ole 
huomautettavaa. Hieman ympäristönäkökohtiakin on kuitenkin ehdotuk-
selle tutkia vielä, rakentuisiko tontti kaupunkikuvallisesti paremmin niin 
päin, että uudisrakennus tulisi Satamakadun varteen ja autokatos nykyi-
sen autotallin paikalle.  
 
 
Vs. rakennustarkastaja Kai Aarniketo 10.1.2018: 
 
 Rakennusvalvonnalla ei ole huomautettavaa asemakaavaluonnoksesta. 

http://www.rauma.fi/satamakatu-22
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Kaupungingeodeetti Timo Laitinen 10.1.2018: 
 
Ehdotus:  Ympäristö- ja lupalautakunnalla ei ole huomautettavaa 

asemakaavaluonnoksesta. 
 
Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 
 
 
Lisätietojen antaja: 

Kaavoitusarkkitehti Leena Joki-Korpela 
puh. (02) 834 3663 
kaavoitus@rauma.fi 

 

mailto:kaavoitus@rauma.fi


1

Joki-Korpela Leena

Lähettäjä: Kylä-Kause Jarmo
Lähetetty: keskiviikko 7. maaliskuuta 2018 13:40
Vastaanottaja: Joki-Korpela Leena
Kopio: Heikintalo Seppo
Aihe: VS: Satamakatu, asemakaavamuutos

Hei

Tontin 2 jätevedet on johdettava kiinteistökohtaisella pumppaamolla verkostoon tontin korkeusasemasta johtuen.

Rauman Vedellä ei ole Satamakadun asemakaavamuutokseen muuta huomautettavaa.

Jarmo Kylä-Kause
verkostoinsinööri
Rauman Vesi
jarmo.kyla-kause@rauma.fi
02-834 4624 tai 044-534 1956

Lähettäjä: Joki-Korpela Leena
Lähetetty: 27. helmikuuta 2018 13:39
Vastaanottaja: Kylä-Kause Jarmo
Aihe: Satamakatu, asemakaavamuutos

Moi!

Viitaten äskeiseen keskusteluun, lähetän ohessa Satamakadun asemakaavamuutoksen aineiston kommentoitavaksi.

Parhain terveisin,
Leena

Leena Joki-Korpela
Kaavoitusarkkitehti
Puh. (02) 834 3663
leena.joki-korpela@rauma.fi

RAUMAN KAUPUNKI
Tekninen virasto, Kaavoitus
Kanalinranta 3, PL 104, 26101 Rauma
Faksi (02) 834 3677
http://www.rauma.fi



VASTINE ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN            12.3.2018 
Satamakatu 22 asemakaavamuutos AK 02-317 

 
 
Asemakaavaluonnoksesta pyydettiin lausunnot tekniseltä valiokunnalta, ympäristö- ja lupalauta-
kunnalta, sivistysvaliokunnalta, terveydensuojeluviranomaiselta, pelastuslaitokselta, Varsinais-
Suomen ELY-keskukselta, Satakuntaliitolta, Satakunnan Museolta, Rauman Energia Oy:ltä, DNA 
Oy:ltä sekä turvallisuus- ja kemikaalivirastolta (Tukes). Ennen ehdotusvaihetta kysyttiin myös 
Rauman Vedeltä mahdollisia kommentteja. 

 
 
DNA Oyj 21.12.2017: 

 
Dna Oyj:lla ei ole tarvetta lausunnon antamiseen Satamakatu 22 (AK 02-317) asemakaavamuu-
toksen luonnosvaiheesta. 
 
 
Terveysvalvonta 15.1.2018: 

 
Terveysvalvonta ei lausu kohteesta Satamakatu 22. 
 
 
Sivistystoimiala 17.1.2018 (tiivistelmä lausunnosta): 
 
Sivistystoimialalla ei ole huomautettavaa Satamakatu 22 (AK 02-317) asemakaavamuutoksen 
luonnosvaiheesta. 
 
 
Satakunnan Museo 30.1.2018: 
 
Satakunnan Museolla ei ole toimialansa puitteissa tarvetta lausunnon antamiseen asemakaavan 
muutosluonnoksesta. 
 
 
Satakunnan pelastuslaitos 1.3.2018: 
 
Satakunnan pelastuslaitoksella ei ole huomautettavaa Satamakatu 22 kaavaluonnokseen. 
 
 
Aluepalvelut 6.3.2018: 
 
Aluepalveluiden suunnitteluyksikkö on ollut mukana asemakaavan valmistelutyössä. Aluepalveluil-
la ei ole huomautettavaa asemakaavaluonnoksesta. 
 
 
Ympäristö- ja lupalautakunta 16.1.2018 (tiivistelmä lausunnosta): 
 
Ympäristö- ja lupalautakunnalla ei ole huomautettavaa asemakaavaluonnoksesta. Lausunnossa 
todetaan asemakaavamuutoksen luonnosvaiheesta seuraavaa: 
Kaavaselostuksessa katsotaan, ettei alueella ei ole ympäristöhäiriöitä, mutta noteerataan toisaalta 
sijainti sataman kemikaalivarastojen suojavyöhykkeellä, jonka vuoksi suunnittelussa on otettava 
huomioon varastoinnista tai kuljetuksesta ympäristölle ja alueelle sijoittuville toiminnoille mahdolli-
sesti aiheutuvat riskit. Alueella on otettava huomioon mahdolliset meritulvariskit. 
 



Ympäristönsuojeluyksikön osalta asemakaavaluonnoksesta ei ole huomautettavaa. Hieman ympä-
ristönäkökohtiakin on kuitenkin ehdotukselle tutkia vielä, rakentuisiko tontti kaupunkikuvallisesti 
paremmin niin päin, että uudisrakennus tulisi Satamakadun varteen ja autokatos nykyisen autotal-
lin paikalle. 
 
Rakennusvalvonnalla ei ole huomautettavaa asemakaavaluonnoksesta. 
 

 
Vastine: 
 
Asemakaavan luonnoksesta pyydettiin lausunto Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta (Tukes), 
koska suunnittelualue kuuluu maakuntakaavassa vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai 
varastoivan laitoksen suojavyöhykkeeseen (konsultointivyöhyke). Tukesin lausuntoon laadi-
tussa vastineessa on perusteltu asemakaavamuutosta mm. siten, että asemakaavamuu-
toksen myötä alueen käyttötarkoitus ei muutu eikä asemakaavamuutoksella mahdollisteta 
uutta asuinkorttelia. Tätä taustaa vasten erityistä varautumista ympäristö- ja lupalautakun-
nan lausunnossa mainittuihin riskeihin ei asemakaavatyössä kartoiteta. Pelastuslaitoksella 
ei ole huomautettavaa asemakaavamuutokseen. 
 
Meritulvariskeihin varautumista uudisrakentamisen suhteen on ohjeistettu rakentamistapa-
ohjeissa seuraavasti: alueen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee huomioida Rauman 
kaupungin rakennusjärjestyksessä määritelty alin rakentamiskorkeus. 
 
Uudisrakentamisen sijoittaminen perustuu alueen omistajan teettämiin viitesuunnitelmiin. 

 
 
Rauman Energia Oy 23.1.2018: 
 
Pyydämme huomioimaan olemassa olevan kaukolämpölinjan tontin alueella. Mahdollisista linjan 
siirtämisen siirtokustannuksista keskusteltava Rauman Energian kanssa. Sähköverkolla ei lausut-
tavaa. 

 
Vastine: 
 
Kaukolämpölinja on huomioitu asemakaavamuutoksen ehdotusta laadittaessa ja linja on 
merkitty ehdotusvaiheen kaavakarttaan. 
 

 
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 29.1.2018: 
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on vastaanottanut lausuntopyyntönne koskien Rauman 
kaupungin korttelin 244 asemakaavan muutosta. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdol-
listaa uuden asuinkerrostalon rakentaminen tontille nykyisen autotallin tilalle. Sataman palavien 
nesteiden varastojen (Baltic Tank Oy, Kiilto Oy ja Rauma Terminal Services Oy) tulipaloskenaa-
rioiden vaikutukset eivät savukaasuja lukuun ottamatta ulotu suunnitellulle kaavamuutosalueelle. 
Baltik Tank Oy varastoi myös muurahaishappoa, jonka eristysetäisyys (250m) ei kuitenkaan ulotu 
suunnittelualueelle. Baltic Tank Oy:n toiminta on luonteeltaan muuttuvaa, joten odotettavissa voi 
olla nykyisestä poikkeavia kemikaalien varastointitarpeita ja niiden myötä uusia onnettomuusske-
naarioita. Metsä Fibre Oy:n klooridioksidionnettomuuden seurauksien arvioimiseksi Tukesilla on 
tällä hetkellä käytettävissään ainoastaan turvallisuusselvityksen mukana toimitettu seurausanalyy-
si, jonka luotettavuuden konsulttiyritys on selvityksessään kyseenalaistanut. Konsultin arvion mu-
kaan vuodon AEGL-2 (30min) ulottuu suunnitellulle kaavamuutosalueelle. Tämän perusteella 
suunnitellun kerrostalon sijoitus ei ole suositeltava, mutta klooridioksidivuodosta olisi syytä tehdä 
uusi, ajanmukainen seurausanalyysi tarkempien tietojen saamiseksi. 
 

 



Vastine: 
 
Kaavamuutosta koskevan alueen käyttötarkoitus on voimassa olevan kaavan mukaan yh-
distettyjen liike- ja asuntokerrostalojen korttelialue. Kaavamuutoksen myötä alueen käyttö-
tarkoitus säilyy ennallaan; alue on määritelty asuin-, liike- ja toimistorakennusten kortteli-
alueeksi. Nykyinen asemakaava on laadittu vuonna 1970 eli ennen nykyisen maankäyttö- 
ja rakennuslain voimaantuloa. Vuonna 2000 voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain 
myötä rakennusoikeuden laskentatapa on muuttunut. Jos voimassa oleva asemakaava ja 
käsillä oleva asemakaavan muutos suhteutetaan keskenään, rakentamisen määrä ei kasva 
asemakaavan myötä eli rakentamisen määrä ei muutu. Rakennusalueen raja muuttuu ton-
tin sisällä toteuttamiskelpoisemmaksi. 
 
Katsomme, että maankäytöllistä muutosta nykytilaan ei juurikaan ole. Asemakaavamuutok-
sen myötä ei myöskään muodostu uutta asuinkorttelia. Edellä mainituin perusteluin voidaan 
todeta, että asemakaavamuutos on mahdollinen. 
 

 
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 1.2.2018: 

 
Rauman kaupungin lausuntopyyntöön 21.12.2017 viitaten Varsinais-Suomen ELY-keskus katsoo, 
ettei sillä toimialansa osalta ole aihetta lausunnon antamiseen: 
Satamakatu 22 asemakaavan muutos (AK 02-317), luonnosvaihe, Rauma (VARELY/3257/2017) 
ELY-keskus esittää seuraavat kommentit otettavaksi huomioon jatkosuunnittelussa. Uuden kerros-
talon kerrosluvun on tarkoitus täsmentyä suunnittelun kuluessa. ELY-keskus ehdottaa suunnittelu-
alueen ja sen lähialueen rakennusten mittakaavan ja kerroslukujen perusteella kerrosluvuksi vas-
taavaa kuin niissä. 
 

Vastine: 
 
Uuden kerrostalon kerrosluku oli kaavaluonnoksessa merkitty päämääräyksen yhteyteen. 
Kerrosluku oli IV. Kerrosluku mukailee lähiympäristön asuinrakennusten kerroslukuja. Lä-
hiympäristön asuinrakennusten kerrosluvut ovat III-IV.  

 
 
Satakuntaliitto 2.2.2018 
 
Satakuntaliitto kiittää lausuntopyynnöstänne. Satakuntaliitolla ole Rauman kaupungin Satamakatu 
22 asemakaavan muutoksen luonnoksesta Satakunnan maakuntakaavan nojalla lausuttavaa, joten 
Satakuntaliitto ei anna kaavasta lausuntoa. Satakuntaliitto esittää kaavaselostukseen tehtäväksi 
teknistä korjausta Satakunnan maakuntakaavaa koskevaan kohtaan. Kaavaselostuksen mukaan 
suunnittelualue sijoittuu taajamatoimintojen alueeksi osoitetulle alueelle. Tekstikohtaa tulisi korjata, 
sillä asemakaavan muutoksen suunnittelualue sijaitsee Satakunnan maakuntakaavassa palvelujen 
alueeksi (P) osoitetulla alueella. 
 

Vastine: 
 
Kaavaselostuksen maakuntakaavaa käsittelevässä kohdassa on mainittu, että suunnittelu-
alue sijaitsee sekä taajamatoimintojen alueen (A) että palvelujen alueen (P) rajalla. Suun-
nittelualueen itäosa sijaitsee taajamatoimintojen puolella ja noin 2/3 alueesta sijaitsee pal-
velujen alueella. 
 
 
 
 
 



Rauman Vesi 7.3.2018 
 

Tontin 2 jätevedet on johdettava kiinteistökohtaisella pumppaamolla verkostoon tontin kor-
keusasemasta johtuen. Rauman Vedellä ei ole Satamakadun asemakaavamuutokseen muuta 
huomautettavaa. 
 

Vastine: 
 
Lausunnon sisältö lisätään kaavakartan yhteydessä oleviin rakentamistapaohjeisiin. 

 



Arvio suuronnettomuusvaikutuksista Satamakatu 22:n asemakaavamuutoksen kannalta 

Gaia Consulting Oy / Tuomas Raivio 

5.6.2018 

 

Yleistä 

Tässä muistiossa kuvataan asemakaavamuutoksen osoitteessa Satamakatu 22 (AK 02-317) kannalta oleelliset 

suuronnettomuusvaarat alueen Seveso-kohteista. Muistiossa ei oteta kantaa muiden lähialueiden vastaavien 

asioiden ratkaisemiseen eikä muihin Asemakatu 22 kaavamuutoksen vaikutuksiin. 

Asemakaavamuutos 

Rauman kaupunki suunnittelee asemakaavamuutosta osoitteessa Satamakatu 22, ks. kuvat alla. 

Suunnittelualue sijaitsee Satamakadulla kaupungin keskustassa Kanalin tuntumassa Satamakadun ja 

Kanavakadun risteyksen välittömässä läheisyydessä. Asemakaavamuutos perustuu kiinteistönomistajan 

aloitteeseen asemakaavan muuttamisesta, jonka perusteella alueen asekaavamuutosta on alettu tutkia. 

Tontin keskeinen sijainti, suhde ylempien kaavatasojen tavoitteisiin ja olemassa olevan verkoston entistä 

parempi hyödyntäminen puoltavat asemakaavan muuttamiseen ryhtymistä.  

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa uuden asuinkerrostalon rakentaminen tontille 

nykyisen autotallin tilalle. Asemakaavamuutoksen myötä suunnittelualueen rakennusoikeus ei kasva vaan 

asemakaavamuutoksella mahdollistetaan nykyisen rakennusoikeuden hyödyntäminen.  

Suunnittelualue kuuluu maakuntakaavassa vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen 

suojavyöhykkeeseen (sv1) (konsultointivyöhyke). Suojavyöhykettä koskee seuraava suunnittelumääräys: 

”Suunnittelussa on otettava huomioon alueella sijaitsevista laitoksista tai vaarallisten kemikaalien 

valmistuksesta, varastoinnista tai kuljetuksesta ympäristölle ja alueelle sijoittuville toiminnoille mahdollisesti 

aiheutuvat riskit. Suunniteltaessa riskille alttiiden toimintojen sijoittamista suojavyöhykkeelle tulee palo- ja 

pelastusviranomaiselle sekä tarvittaessa Turvatekniikan keskukselle (TUKES) varata mahdollisuus lausunnon 

antamiseen.” 

 

 

Suunnittelualue. 



 

Suunnittelualue ympäristöineen. 

Alueen suuronnettomuusvaarat 

Asemakaavamuutosalue sijaitsee usean Seveso-laitoksen konsultointivyöhykkeillä. Gaia Consulting Oy (Gaia) 

on laatinut Rauman kaupungille v. 2017 selvityksen keskusta-alueen laitosten vaaroista eräille alueille. Tässä 

puheena oleva alue sijaitsee ko. selvityksen alueen 4 pohjoispuolella (ks. kuva alla). 

Mainitussa selvityksessä todetaan, että alueelle 4 ei ulotu onnettomuusvaikutuksia sataman toimijoilta (4 

kpl) eikä UPM Kymmenen Rauman tehtaalta. Alueiden suhteellisen sijainnin perusteella johtopäätösten 

voidaan arvioida pätevän myös tässä puheena olevalla alueella. 

Metsä Fibre Oy:n Rauman tehtaan klooridioksidivesivuodon ei tehtaan v. 2007 teettämän selvityksen mukaan 

arvioida aiheuttavan vaaroja alueelle 4. Gaia on kuitenkin selvityksessään todennut, että klooridioksidipäästö 

onnettomuustilanteessa on arvioitu v. 2007 selvityksessä epärealistisen pieneksi, 51 g/s. Gaian karkean 

arvion mukaan päästö saattaisi tuulen nopeudesta riippuen olla jopa 900-1400 g/s. Tämä on linjassa 

kirjallisuudessa esitettyjen arvojen kanssa1. Tällöin AEGL-2 (30 min) pitoisuus, jota voidaan pitää 

kerrostaloasutuksen estävänä ohjearvona2 , saavutettaisiin olosuhteissa D53 1900 metrin päässä tuulen 

alapuolella. Alueen 4 eteläreuna on tällä etäisyydellä.  

Tässä tarkasteltava alue on n. 200 m pohjoisempana, joten näin arvioituna ohjearvo ei ko. alueella ylittyisi, 

ks. kuva alla. 

                                                           
1 Lautkaski, R., ”Klooridioksidin haihtuminen, leviäminen ja räjähtäminen.” VTT 2003, s.30 
2 Tukes-opas Tuotantolaitosten sijoittaminen 
3 Suuri tuulen nopeus nostaa haihduntaa enemmän kuin lisää dispersiota joten Tukesin Turvallisuusselvitys-ohjeen 
mukaisista olosuhteista D5 on pahempi olosuhde kuin D3.  



 

Alue 4 ja Satamakatu 22. 

V. 2007 selvityksen lähtökohtana on ilmeisesti ollut haihtuminen syvästä lammikosta. Koska klooridioksidin 

diffuusio vedessä on heikkoa, syvässä lammikossa liuokseen syntyy pitoisuusgradientti, ja haihtuminen 

liuoksen pinnalta on todellakin melko pientä4. Asiaa ei ole selvityksessä kuvattu, joten kyseessä on arvio. 

Vaikka näin olisi, on kuitenkin huomattava, että osittaiset vuodot ja suuren vuototilanteen alussa syntyvä 

lammikko muodostavat matalan lammikon, josta todella haihtuu edellä kuvattu moninkertainen määrä. 

Edellä mainittu Gaian esittämä arvio 1900 m päästöetäisyydestä voimakkaan haihtumisen tapauksessa on 

karkea arvio, jossa turvallisuuden varmistamiseksi on tehty paljon konservatiivisia oletuksia: 

 Pinnankarheusparametrina on käytetty konservatiivisesti 0.3 m. Todellinen arvo on todennäköisesti 

suurempi, mikä pienentää etäisyyttä 

 Päästölähteen lähellä on korkeita rakennuksia, jotka aiheuttavat pyörteisyyttä, mikä nostaa 

pitoisuuksia lähialueella ja pienentää pitoisuuksia kauempana. Rakennuksia ei ole huomioitu 

laskelmissa. 

 Lonsin kaupunginosan eteläpuolella Metsä-Fibren ja Satamakatu 22:n välissä on lähes 20 m korkea 

mäki, jota ei ole huomioitu laskelmissa. 

 Klooridioksidi takertuu pintoihin ja poistuu näin kaasuvanasta. Tämä kuivadepositio lyhentää 

etäisyyksiä ohjearvoihin D-olosuhteissa 10-20% eikä sitä ole huomioitu laskelmissa. 

 Auringon valo hajottaa klooridioksidia klooriksi ja hapeksi. Kloori on vähemmän haitallinen aine 

kuin klooridioksidi, ja happi ei ole haitallinen aine. Tämä fotokemiallinen hajoaminen lyhentää 

vaaraetäisyyksiä, eikä sitä ole huomioitu laskelmissa. 

Yhteenveto 

Yllä olevan valossa käsityksemme on, että Satamakatu 22:n asemakaavamuutosalueelle ei yllä sellaisia 

klooridioksidipitoisuuksia, jotka estäisivät kerrostalorakentamisen. 

                                                           
4 Lautkaski, R., ”Klooridioksidin haihtuminen, leviäminen ja räjähtäminen.” VTT 2003, s 37-38 
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Hei,
Gaia Consulting Oy:ltä saamamme lausunnon perusteella voimme todeta, että Tukesilla ei ole huomautettavaa
suunniteltuun kaavamuutokseen.

Terveisin
Sanna Pietikäinen
Ylitarkastaja, Prosessiturvallisuus | Senior Officer, Process safety

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) |
Finnish Safety and Chemicals Agency
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Sain tekstiviestisi, kiitos. Soittelin Raumalla sijaitsevan Satamakatu 22 asemakaavamuutokseen liittyvästä
lausunnostanne. Tuomas Raivio lähetti sinulle luonnoksen ”katsauksesta”, joka liittyi kyseiseen asemakaavaan.
Metsä Fibre ei ole vielä teettänyt uutta mallinnusta klooridioksidivuodon leviämisestä, joten sitä meillä ei ole
käytettävissämme. Pääsisimmekö eteenpäin Raivion katsauksen avulla eli saisimmeko teiltä mahdollisesti
kommentin liittyen asemakaavamuutokseen ja siihen liittyvään lausuntoonne? Keskiössä on lähinnä kysymys
klooridioksidivuodon mahdollisesta vaikutuksesta kyseiseen kaavamuutosalueeseen.

Ohessa vielä kaavan aineisto (sis. vastineet lausuntohin) sekä Raivion katsaus. Yritän tavoittaa sinua huomenna
puhelimitse.

Ystävällisin terveisin,
Leena Joki-Korpela
_________________
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Rakennukseen saa lisäksi sijoitaa puolustuslaitoksen
majoitustiloja. Tontilla on varattava muodoltaan
tarkoituksenmukaista leikki- ja oleskelutilaa vähintään 10
m2 asuinhuoneistoa kohti, eikä tähän saa laskea autojen
pysäköimisen, pyykinkuivatuksen yms. vaatimaa tilaa.
Tontilla on varattava yksi autopaikka jokaista
asuinhuoneistoa kohti ja yksi autopaikka liike- ja
majoitustilojen 35 kerrosalan neliömetriä kohti.
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Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.
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Asemakaavan muutos koskee:
Rauman kaupungin
2. kaupunginosan korttelia 244.

Asemakaavan muutoksella muodostuu:
Rauman kaupungin
2. kaupunginosan kortteli 244.

Tontilla 2-244-1 on sitova tonttijako,
jota ei tällä kaavalla muuteta.
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Asemakaavamääräykset ja -merkinnät:

AL Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

1
Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero.

2 Kaupungin- tai kunnanosan numero.

244 Korttelin numero.

2500 Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

IV Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen
tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

Rakennusala.

a1 Ohjeellinen auton säilytyspaikalle varattu alueen osa, johon
saa rakentaa pysäköintitalleja ja -katoksia
rakennusoikeuden sitä estämättä.

le Ohjeellinen leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa.

Istutettava alueen osa.

1pp/60m2 Merkintä osoittaa, kuinka monta kerrosalaneliömetriä kohti
on rakennettava yksi säältä suojattu polkupyörien säilytystä
palveleva pyöräpaikka.

Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.

as1ap/70m2 Merkintä osoittaa kuinka monta asuntokerrosalaneliömetriä
kohti on rakennettava yksi autopaikka.

mb1ap/50m2 Merkintä osoittaa kuinka monta liike- ja
toimistokerrosalaneliömetriä kohti on rakennettava yksi
autopaikka.

ek7 Merkinnällä varustetulla alueella on noudatettava
kaavakartan yhteydessä olevia rakentamistapaohjeita.

A50%I Rakennuksen alimpaan kerrokseen (I) saa sijoittaa
enintään 50 % rakennuksen pääasiallisen
käyttötarkoituksen mukaisia tiloja. Loppuosaan voidaan
sijoittaa varastotiloja tai muita aputiloja.

RAKENTAMISTAPAOHJEET

Yleistä

Rakentamistapaohjeiden tarkoituksena on ohjata alueen
rakentamista siten, että alueesta muodostuu viihtyisä ja
sopusuhtainen kortteli. Alue tiivistää kaupunkirakennetta ja
on jo rakennettujen liikenne- ja kunnallisteknisten
verkostojen äärellä.

Julkisivut

- Energian hyödyntämiseen tarkoitetut laitteet tulee
suunnitella osana rakennusten arkkitehtuuria.
- IV-konehuoneet sekä hissien tekniset tilat tulee
suunnitella osana rakennusten arkkitehtuuria eivätkä ne
saa olla visuaalisesti hallitsevia (esim. vesikaton
pinta-alasta suurin osa ei saa olla ns. irrallista teknistä
tilaa).
- Näkyviä elementtisaumoja ei sallita.
- Viherseinät ovat sallittuja.

Julkisivumateriaalit ja –värit

- Rakennusten julkisivut tulee toteuttaa pääosin tiilestä.
- Julkisivun sävyn tulee tiilen osalta olla punatiilen
sävyinen.
- Mahdollisten tehostesävyjen tulee olla sävyltään punatiiltä
tummempaa (esim. harmaa puu, tiili, rappaus tai
luonnonkivi).
- Ikkunarakenteiden ulkopuolisena sävynä tulee olla tumma
sävy, esim. harmaa tai musta.
- Julkisivupinnoissa ja parvekkeissa ei sallita sävylaseja.

Katot

- Rakennusten vesikaton materiaalin tulee olla pelti-
huopa- tai tiilikate. Katon sävy tulee olla harmaa tai musta.
Tiiliä jäljittelevää peltikatetta ei sallita.
- Viherkatot ovat sallittuja.
- Kattomuotona tulee olla harja- tai pulpettikatto. Katon
harjalinja voi sijaita epäsymmetrisesti suhteessa
rakennuksen runkoon.
- Kattokaltevuuden tulee sopeutua ympäröivän
rakennuskannan kattokaltevuuksiin.

Piharakennukset

- Satamakadun varressa olevan talousrakennuksen
arkkitehtuuriin ja julkisivuihin tulee kiinnittää erityistä
huomiota autokatoksen sijaitessa katualueen rajalla
kaupunkikuvallisesti näkyvällä paikalla.
- Piharakennusten tulee muodostaa yhtenäinen
kokonaisuus asuinrakennuksen kanssa. Piharakennusten
ja katosten korkeus tulee pitää maltillisena henkilöauton
tai pienen pakettiauton mitoille tehtynä (autotallit ja
–katokset) tai pienimittakaavaisempina (jätekatokset tms.).

Piha-alueet

- Rakennusten purkutöiden yhteydessä tai niiden jälkeen
maaperä on tarvittaessa puhdistettava asuinkäytön
vaatimuksia vastaavaksi.
- Pelastustiet ja pysäköintialueet tulee toteuttaa
mahdollisuuksien mukaan nurmipintaisina esim.
nurmikiven avulla.

Hulevedet

- Rakennusten sijoittamisessa tontille on otettava
huomioon hulevesien käsittely. Hulevesijärjestelyt on
sovitettava vierekkäisten tonttien kesken.
- Alueella tulee suosia vettä läpäiseviä pinnoitteita.

Istutukset

- Alueelle tulee suunnittelussa ja toteutuksessa määritellä
riittävästi kasvillisuutta.

Pysäköinti

- Autopaikkamääräys koskee asuin-, liike- ja
toimistorakentamista. Määräys ei koske teknisiä tiloja.
- Autopaikkojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee
huomioida alueella riittävä määrä liikkumisesteisten
autopaikkoja.
- Pysäköintialueiden suunnittelussa tulee tutkia
sähköautojen latauspisteiden sijoittamista alueelle.

Muuta

- Alueen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee huomioida
Rauman kaupungin rakennusjärjestyksessä määritelty alin
rakentamiskorkeus.
- Uudisrakentamisen jätevedet on tarvittaessa johdettava
kiinteistökohtaisella pumppaamolla verkostoon tontin
korkeusasemasta johtuen.
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