
Asemakaavan muutos koskee:
Uotilan rakennuskaavana hyväksyttyä korttelin 350 osaa.

Asemakaavan muutoksella muodostuu:
Rauman kaupungin
13. kaupunginosan
kortteli 1336.

SITOVA TONTTIJAKO:
13-1336-1

HYVÄKSYTTÄVÄ KAAVA

0 20 40 60 80 100m

RAUMAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMIALA / KAAVOITUS

ASEMAKAAVAMUUTOS
TEERENTARHANTIE 4

KAUPUNGINHALLITUS

2.12.2019

KAUPUNGINVALTUUSTO

9.12.2019

VOIMAANTULO

23.1.2020

MITTAKAAVA

1:1000
Koordinaattijärjestelmä: ETRS-GK22
Korkeusjärjestelmä:       N2000

SUUNNITTELIJA

Satu Sarkoranta ja Jouni Mäkinen

PIIRTÄJÄ

Satu Sarkoranta

PÄIVÄYS

11.11.2019

TÄMÄ KARTTA ON OLLUT NÄHTÄVILLÄ

MRA 27§ 12.9.-14.10.2019

MRA 30§

KAAVOITUSJOHTAJA JUHA ESKOLIN

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 54 c §:n (11.4.2014/323) asettamat vaatimukset. DIAARINUMERO

622/2018
TÄMÄ KARTTA ON RAUMAN KAUPUNGINVALTUUSTON / KAUPUNGINHALLITUKSEN

PÄÄTÖKSEN              /                                   §                   MUKAINEN           KONSERNIPALVELUIDEN TOIMIALAJOHTAJA
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Asemakaavamääräykset ja -merkinnät:

TY1 Ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuus, varasto ja
toimistorakennusten korttelialue.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

1
Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero.

13 Kaupungin- tai kunnanosan numero.

1336 Korttelin numero.

e=0.45 Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin/
rakennuspaikan pinta-alaan.

+18 Rakennuksen vesikaton ylimmän kohdan korkeusasema.

+18 Rakennuksen, rakenteiden ja laitteiden ylin
korkeusasema.

Rakennusala.

kt25% Merkintä osoittaa, kuinka monta prosenttia rakennusalalle
sallistusta kerrosalasta saadaan käyttää tuotantoon liittyviä
myymätiloja, tukku-, yritysmyynti- ja toimistotiloja varten.

hule4 Rakennuslupaprosessin yhteydessä on esitettävä erillinen
sade-, sulamis- ja pintavesien johtamissuunnitelma.

1ap/120m2 Merkintä osoittaa, kuinka monta kerrosalaneliömetriä kohti
on rakennettava yksi autopaikka.

ek7 Merkinnällä varustetulla alueella on noudatettava
kaavakartan yhteydessä olevia rakentamistapaohjeita.

z
Voimajohtoalue.

RAKENTAMISTAPAOHJEET

YLEISTÄ

Kaava-alueen hulevedet laskevat metsäteollisuuden raakavesikanavaan, josta myös Rauman kaupungin vesilaitos
valmistaa talousvettä. Raakavesikanavaan ohjattavien hulevesien puhtaus on siten ensiarvoisen tärkeää.

Rakennushankkeella on oltava pätevyysvaatimukset täyttävä pääsuunnittelija. Tämän tulee ottaa yhteyttä
rakennusvalvontaan ennen varsinaisen rakennusluvan hakua. Rakennustarkastajan kanssa käytävässä keskustelussa
selvitetään tonttia koskevat asemakaavamääräykset, nämä rakentamistapaohjeet sekä muut huomioon otettavat
seikat. Rakentamistapaohjeet täydentävät kaavamerkintöjä ohjaamalla mm. rakennustapaa, tonttijärjestelyitä ja
hulevesien käsittelyä.

TONTTIA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

• Katualueelle rajautuvan ja kadulle näkyvän aidan tulee olla laadukas. Epäsiistit varastoalueet aidataan umpinaisella
tai lähes umpinaisella aidalla. Siistit tonttialueet voidaan aidata läpinäkyvällä aidalla.

• Rakennusten sisäänkäyntien edustat suositellaan kiveämään betoni- tai luonnonkivillä.

• Alueen kaupunkikuvaa ja viihtyvyyttä parannetaan istutuksin ja/tai olemassa olevaa kasvillisuutta säilyttäen.

• Valaistuksessa vältetään häikäisyä ja ympäristöön tarpeettomasti leviävää valoa. Valaisimien tulee suunnata valo
alaspäin.

RAKENNUKSIA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

• Rakennusten pääasiallinen julkisivumateriaali on teräs- tai kiviaineinen. Lisäksi alueelle saa rakentaa laadukkaita ja
ilmeeltään muuhun rakennuskantaan sopeutuvia kangashalleja.

• Ulosnäkyvät tekniset tilat ja laitteet tulee sovittaa osaksi rakennuksen kokonaisarkkitehtuuria.

• Kattojen väri on harmaa tai musta. Katoille tulevien kattovarusteiden ja piippujen tulee olla katon värisiä.

HULEVESIEN KÄSITTELY JA KEMIKAALIEN VARASTOINTI
Rakennuslupaprosessin yhteydessä on esitettävä erillinen sade-, sulamis- ja pintavesien (hulevesien)
johtamissuunnitelma.

• Ympäristölle haitallisten tai vaarallisten kemikaalien kulkeutuminen kunnan hulevesijärjestelmään, kiinteistön
ulkopuolelle tai imeytyminen maaperään tulee estää.

• Alueet, joilla käsitellään öljyjä ja muita kemikaaleja tulee kestopäällystää. Mahdollisilla tankkausalueilla ja öljysäiliöiden
täyttöalueilla muodostuvat hulevedet tulee johtaa öljynerottimen kautta.

• Vaarallisten kemikaalien varastoinnin turvallisuus on tarvittaessa varmistettava säiliöiden törmäyssuojauksin ja
mahdollisen vuodon keräävin allastuksin.

• Kiinteistöllä on oltava välineet mahdollisen kemikaalivuodon sitomiseen ja rajoittamiseen sekä toimintasuunnitelma
kiinteistöltä karkaavien haitallisten tai vaarallisten aineiden hallinnasta.


