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Tiivistelmä 

 

Suunnittelualueena on Teerentarhantie 4 sijaitsevan vuokra-alue 684–414–10–71–V6.  

Alue sijaitsee Huittistentien ja Latomäentien läheisyydessä, noin 4 km kaupungin keskus-

tasta itään.   

 

Asemakaavan tavoitteet 

Tavoitteena on mahdollistaa JLX Industry Oy:n toivomalla tavalla tilapäisen varastoraken-

nuksen muuttaminen pysyväksi. Tämä edellyttää asemakaavan rakennusoikeuden ja ra-

kennusalan kasvattamista. Rakennusoikeusmäärittelyn lisäksi asemakaavatyön yhtey-

dessä päivitetään myös muut kiinteistöä koskevat kaavamääräykset. 

 

Kaavaprosessin vaiheet 

JLX Industry Oy on jättänyt 20.8.2018 kirjatun asemakaavan muutosanomuksen. Maan-

omistajana Rauman kaupunki on valtuuttanut (28.8.2018) vuokra-alueen 684–414–10–

71–V6 vuokralaisen hakemaan asemakaavan muutosta ko. vuokra-alueelle. Rauman 

kaupunginhallituksen kaavoitusjaosto on 18.9.2018 (KVJ 98 §) päättänyt, että Teerentar-

hantie 4 asemakaavan muutokseen ryhdytään. JLX Industry Oy on tehnyt Rauman kau-

pungin kanssa kaavanlaatimissopimuksen, joka on allekirjoitettu 2.10.2018. 

 

Kaavan vireille tulosta kuulutettiin 4.4.2019. 

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) valmistui 11.3.2019, ja se postitettiin suunnit-

telualueen vuokralaiselle sekä suunnittelualueeseen rajoittuvien tilojen maanomistajille.  

 

Kaavatyö on suppea-alainen ja merkitykseltään vähäinen, siksi osallistumis- ja arviointi-

suunnitelman tarkistuksen yhteydessä (12.08.2019) on luonnosvaiheen nähtävilläolo jä-

tetty kokonaan pois. Tarkistettu OAS postitettiin kaavamuutoksen hakijalle ja kaava-

alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajille ja vuokralaisille yhdessä ehdotusvaiheen 

nähtävilläolokuulutuksen kanssa. 

 

Asemakaavaehdotus (AK 13-013) oli nähtävillä 12.9. – 14.10.2019. 

Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, Rauman 

Energia Oy:ltä, DNA Oy:ltä, Satakuntaliitolta, ympäristö- ja lupalautakunnalta, tekniseltä 

valiokunnalta. Lisäksi pyydetään pelastusviranomaisen kommentti.  
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Asemakaavaehdotuksesta ei jätetty muistutuksia. 

 

Asemakaavan muutos 

Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan tilapäisen varastorakennuksen muuttaminen 

pysyväksi. Kohdekiinteistö osoitetaan ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuus-, 

varasto- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (TY1).  

 

Tontin rakennusoikeudeksi muodostuu tehokkuusluvun e=0,45 mukaan 1440kem2, joten 

asemakaavan muutoksen myötä kiinteistön rakennusoikeus kasvaa 480 kem2. Vesikaton 

ylimmän kohdan korkeusasemaksi on määritelty +18 metriä. Pysäköintinormina kortteli-

alueella on yksi autopaikka 120 kerrosalaneliömetriä kohden. Rakentamisessa on nouda-

tettava kaavakartan yhteydessä olevia rakentamistapaohjeita (ek7). 

 

Asemakaavan toteuttaminen 

Asemakaavan muutoksen antama lisärakennusoikeus on jo pääosin käytetty tilapäisessä 

varastorakennuksessa. Asemakaavan muutoksen saatua lainvoiman kyseiselle varasto-

rakennukselle voidaan hakea pysyvää rakennuslupaa. 
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1 Lähtökohdat 

1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

1.1.1 Alueen yleiskuvaus 

Suunnittelualueena on osoitteessa Teerentarhantie 4 sijaitseva vuokra-alue 684-414-10-

71-V6. Alue sijaitsee Huittistentien ja Latomäentien läheisyydessä, noin 4 km kaupungin 

keskustasta itään.   

 

 

Kuva. Ilmakuva suunnittelualueesta. 

1.1.2 Luonnonympäristö 

Kohdekiinteistö on kokonaan rakennettua ympäristöä. 
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1.1.3 Rakennettu ympäristö  

Rakennukset 

Suunnittelualue käsittää yhden tontin, jossa JLX Industry Oy on vuokralla. Tontilla on yksi 

teollisuusrakennus, jota on laajennettu moneen otteeseen. 

 

Tekninen huolto 

Alue on osa raakavesikanavan lähivaluma-aluetta ja kaavan yhteydessä olevissa raken-

tamistapaohjeissa kerrotaan, miten hulevesiä tulee käsitellä. 

 

1.1.4 Maanomistus 

Kaavamuutosalue on Rauman kaupungin omistuksessa. 

 

Ote maanomistuskartasta. Harmaat alueet ovat kaupungin omistuksessa. 
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1.2 Suunnittelutilanne 

 

1.2.1 Maakuntakaava 

 

 Kuva: Ote Satakunnan maakuntakaavasta. 

 

Satakunnan maakuntakaava on vahvistettu 30.11.2011 ja se on saanut lainvoiman 

13.3.2013 korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä. Kaava-alue sijoittuu maakuntakaa-

vassa taajamatoimintojen alueelle (A). Merkinnällä osoitetaan yksityiskohtaista suunnitte-

lua edellyttävät asumiseen ja muille taajatoiminnoille, kuten keskustatoiminnoille, palve-

luille ja teollisuudelle rakentamisalueita, pääväyliä pienempiä liikenneväyläalueita, virkis-

tys- ja puistoalueita sekä erityisalueita. 

 

Kaavamuutosalue sijoittuu myös maakuntakaavan kaupunkikehittämisen kohdevyöhyk-

keelle (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. 
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Aluerakenteeltaan monikeskuksisia vyöhykkeitä kehitetään eheyttämällä olemassa ole-

vien keskusten ja taajamien yhdyskuntarakennetta sekä turvaamalla viher- ja virkistysver-

kon jatkuvuus sekä palvelujen saatavuus. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee 

edistää elinympäristöjen toimivuutta ja taloudellisuutta hyödyntämällä rakennettuja ver-

kostoja, vähentämällä liikennetarvetta sekä edistämällä joukkoliikenteen ja kevytliikenteen 

edellytyksiä. Alueen arkeologisten kohteiden, valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-

alueiden sekä merkittävien kulttuuriympäristöjen tulee olla alueidenkäytön suunnittelun 

lähtökohtina.  

Kehittämissuositus: Alueen maankäytön kehittämistarpeet tulisi tutkia ja ratkaista yksityis-

kohtaisemmalla seudullisella maankäytön suunnitelmalla. 

 

1.2.2 Yleiskaava 

Rauman oikeusvaikutukseton yleiskaava 2003 

Kaava-alueella on voimassa 25.8.2003 hyväksytty Rauman oikeusvaikutukseton yleis-

kaava, jonka mukaan alue on teollisuus- ja varastoaluetta tai sen laajentumisaluetta.  

     

 

Kuva: Rauman oikeusvaikutukseton yleiskaava 2003. 
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Rauman yleiskaava 2030 

Rauman kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan koko kuntaa koskevan yleis-

kaavan 25.3.2019. Suunnittelualue sijoittuu Rauman yleiskaava 2030 mukaan teollisuus- 

ja varastoalueelle (T). 

 

Kuva: Rauman Yleiskaava 2030. 

 

1.2.3 Asemakaava 

Suunnittelualueella on voimassa 9.12.1987 Pomppusten teollisuusalueen rakennuskaa-

vana vahvistettu asemakaava. Kaavan mukaan tontti on ympäristöhäiriötä aiheuttamat-

tomien teollisuusrakennusten korttelialuetta (TY). Alueelle voidaan rakentaa teollisuuden 

rakennuksia, joista ei aiheudu haittaa ympäristölle melun, pölyn ja ilman muun saastumi-

sen muodossa. Aluetta voidaan käyttää kattamattomaan varastointiin vain, jos varasto-

alue aidataan umpiaidalla siten, ettei varastoinnista aiheudu maisemahaittaa.  

 

Sallitusta kerrosalasta saa 30 % käyttää teollisuustoimintaa palvelevan myymälän tilaksi. 

Kullekin rakennuspaikalle saa rakentaa lisäksi toiminnan edellyttämät toimisto- ja sosiaali-

tilat sekä kiinteistön hoidon edellyttämän asunnon. Kaavassa rakennuspaikan tehokkuus-
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luvuksi on annettu e=0.30 ja rakennuksen vesikaton ylimmän kohdan korkeusasemaksi 

+18m. Lisäksi kaavassa on osoitettu suojaviheralueella kulkevaa pääsähkölinjaa koskeva 

vaara-alue, joka ulottuu 8m leveänä kaistaleena rakennuspaikan eteläreunalle. 

 

 

Kuva: Ote rakennuskaavasta. 
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Kuva: Hakemistokartta. 

 

1.2.4 Rakennusjärjestys 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Rauman kaupungin rakennusjärjestyksen 30.3.2009, voi-

maantulopäivä oli 3.4.2009. 

 

1.2.5 Pohjakartta 

Pohjakartan on laatinut Rauman kaupungin teknisen toimialan kiinteistö- ja mittaustoimi ja 

se täyttää kaavoitusmittauksista ja kaavojen pohjakartoista annetun suosituksen JHS 185 

2.5.2014 vaatimukset. 
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2 Asemakaavan muutoksen tavoitteet ja vaihtoehdot 

2.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on kaavatyön tavoitteet kirjattu seuraavasti: 

Kaavan tavoitteena on mahdollistaa JLX Industry Oy:n toivomalla tavalla tilapäisen varas-

torakennuksen muuttamisen pysyväksi. Rakennusoikeusmäärittelyn lisäksi asemakaava-

työn yhteydessä päivitetään myös muut kiinteistöä koskevat kaavamääräykset. 

 

Kaava-alueen suunnittelussa huomioitavia asioita ovat lisäksi rakentamisen kaupunkiku-

vallinen ja maisemallinen sopivuus, rakennusoikeuden ja rakennusalan määrittely, hule-

vesien johtaminen ja viivyttäminen sekä riskienhallinta. 

 

 2.2 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen  

 

Osallisten tavoitteet 

Ehdotusvaiheessa ei saatu muistutuksia. 
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3 Asemakaavan suunnittelun vaiheet  

3.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 

JLX Industry Oy on hakenut asemakaavan muutosta (20.8.2018), jotta tilapäinen varasto-

rakennus voidaan muuttaa pysyväksi. 

 

 3.2 Suunnittelun vaiheet 

Osallistuminen, vuorovaikutusmenettely ja viranomaisyhteistyö 

3.2.1 Aloitus 

Rauman kaupunginhallituksen kaavoitusjaosto on 18.9.2018 (KVJ 98 §) päättänyt, että 

Teerentarhantie 4 asemakaavan muutokseen ryhdytään.  

 

JLX Industry Oy on tehnyt Rauman kaupungin kanssa kaavanlaatimissopimuksen, joka 

on allekirjoitettu 2.10.2018. 

 

Kaavan vireille tulosta kuulutettiin kaavoituskatsaus 2019 yhteydessä 4.4.2019.  

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) valmistui 11.3.2019, ja se postitettiin kaava-

alueen ja siihen rajoittuvien alueiden maanomistajille. 

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ei saatu mielipiteitä. 

3.2.2 Luonnosvaihe 

Kaavatyö on suppea-alainen ja merkitykseltään vähäinen, siksi osallistumis- ja arviointi-

suunnitelman tarkistuksen yhteydessä (12.08.2019) on luonnosvaiheen nähtävilläolo jä-

tetty kokonaan pois.  

 

Tarkistettu OAS postitettiin kaavamuutoksen hakijalle ja kaava-alueeseen rajoittuvien kiin-

teistöjen omistajille ja vuokralaisille yhdessä ehdotusvaiheen nähtävilläolokuulutuksen 

kanssa. 

 



 

 

 14                                                        AK 13-013 

  

3.2.3 Ehdotusvaihe 

Kaavoitusjaosto hyväksyi kaavaehdotuksen kokouksessaan 27.8.2019 (§62). 

 

Asemakaavan muutos (AK 13–013) oli ehdotuksena nähtävillä 12.9. – 14.10.2019.   

 

Kaavaehdotuksesta pyydettiin lausunnot Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, Rauman 

Energia Oy:ltä, DNA Oy:ltä, Satakuntaliitolta, ympäristö- ja lupalautakunnalta, tekniseltä 

valiokunnalta. Lisäksi pyydettiin pelastusviranomaisen ja UPM:n kommentit. 

 

Saadut lausunnot ja kaavoittajan vastineet ehdotusvaiheen lausuntoihin on selostuksen 

liitteenä. 

 

Asemakaavaehdotuksesta ei jätetty yhtään muistutusta. 

 

 

Ehdotusvaiheen nähtävilläolon jälkeen kaavakarttaan on tehty seuraavat tekniset tarkis-

tukset: 

 Voimajohtoalueelle osoitetulle rakennusalalle on annettu tarkentava asemakaavamää-

räys, jonka mukaan rakennuksen, rakenteiden ja laitteiden ylin korkeusasema kysei-

sellä kohdalla on +18. 

 Kaavakartan nimiösivulla on tarkistettu asemakaavan päiväys ja asemakaavan muu-

tosta kokevan alueen määrittely. 

 

Tehdyt tarkistukset eivät olennaisesti muuta kaavan sisältöä ja niistä on kuultu asema-

kaavan muutoksen hakijaa, joten ehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäville. 
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4 Asemakaavan kuvaus 

4.1 Kaavan rakenne 

 

Teerentarhantie 4 asemakaavan muutoksella muodostuu ympäristöhäiriöitä aiheuttamat-

tomien teollisuus-, varasto- ja toimistorakennusten korttelialue. Rakennusoikeudeksi 

muodostuu tehokkuusluvun e=0,45 mukaan 1440kem2, kiinteistön pinta-alan ollessa 3 

200 m². Asemakaavan muutoksen myötä kiinteistön rakennusoikeus kasvaa 480 kem2. 

 

Kaava-alue on osa metsäteollisuuden raakavesikanavan aluetta ja tästä johtuen rakenta-

mistapaohjeissa on hulevesien käsittelyä koskevia määräyksiä.  

 

4.2 Aluevaraukset 

4.2.1 Korttelialueet  

Asemakaavan muutoksessa kohdekiinteistö osoitetaan ympäristöhäiriöitä aiheuttamatto-

mien teollisuus-, varasto- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (TY1). Pysäköintinormina 

korttelialueella on yksi autopaikka 120 kerrosalaneliömetriä kohden. Tehokkuusluku (e) eli 

kerrosalan suhde tontin pinta-alaan on 0,45. Rakennuksen vesikaton ylimmän kohdan 

korkeusasemaksi on määritelty +18 metriä. Voimajohtoalueelle osoitetulle rakennusalalle 

on annettu asemakaavamääräys, jonka mukaan rakennuksen, rakenteiden ja laitteiden 

ylin korkeusasema kyseisellä kohdalla on +18. 

 

Rakennusalalle sallitusta kerrosalasta saadaan käyttää 25 % tuotantoon liittyviä 

myymälätiloja, tukku-, yritysmyynti- ja toimistotiloja varten (kt25%). Rakennuslu-

paprosessin yhteydessä on esitettävä erillinen sade-, sulamis- ja pintavesien joh-

tamissuunnitelma (hule4).  

 

Lisäksi tontilla on voimajohtoalue (z) ja rakentamisessa on noudatettava kaavakar-

tan yhteydessä olevia rakentamistapaohjeita (ek7). 
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4.3 Kaavamerkinnät ja – määräykset 

 

Kaavamerkinnät selviävät parhaiten kaavakartalta.  

 

Rakentamistapaohjeet täydentävät kaavamerkintöjä ohjaamalla mm. rakennustapaa, tont-

tijärjestelyitä ja hulevesien käsittelymenetelmiä. 

 

Rakentamistapaohjeet 

 

Kaava-aluetta koskevat seuraavat rakentamistapaohjeet: 

  

 Yleistä 

Kaava-alueen hulevedet laskevat metsäteollisuuden raakavesikanavaan, josta myös 

Rauman kaupungin vesilaitos valmistaa talousvettä. Rakavesikanavaan ohjattavien hule-

vesien puhtaus on siten ensiarvoisen tärkeää.  

 

Rakennushankkeella on oltava pätevyysvaatimukset täyttävä pääsuunnittelija. Tämän tu-

lee ottaa yhteyttä rakennusvalvontaan ennen varsinaisen rakennusluvan hakua. Raken-

nustarkastajan kanssa käytävässä keskustelussa selvitetään tonttia koskevat asemakaa-

vamääräykset, nämä rakentamistapaohjeet sekä muut huomioon otettavat seikat. Raken-

tamistapaohjeet täydentävät kaavamerkintöjä ohjaamalla mm. rakennustapaa, tonttijärjes-

telyitä ja hulevesien käsittelyä. 

 

Tonttia koskevat määräykset 

 Katualueelle rajautuvan ja kadulle näkyvän aidan tulee olla laadukas. Epäsiistit va-

rastoalueet aidataan umpinaisella tai lähes umpinaisella aidalla. Siistit tonttialueet 

voidaan aidata läpinäkyvällä aidalla. 

Rakennusten sisäänkäyntien edustat suositellaan kiveämään betoni- tai luonnon 

kivillä. 

 Alueen kaupunkikuvaa ja viihtyvyyttä parannetaan istutuksin ja/ tai olemassa ole-

vaa kasvillisuutta säilyttäen.  

 Valaistuksessa vältetään häikäisyä ja ympäristöön tarpeettomasti leviävää valoa. 

Valaisimien tulee suunnata valo alaspäin. 
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Rakennuksia koskevat määräykset 

 Rakennusten pääasiallinen julkisivumateriaali on teräs- tai kiviaineinen. Lisäksi 

alueelle saa rakentaa laadukkaita ja ilmeeltään muuhun rakennuskantaan sopeu-

tuvia kangashalleja. 

 Ulosnäkyvät tekniset tilat ja laitteet tulee sovittaa osaksi rakennuksen kokonais-

arkkitehtuuria. 

 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 hule-

vesijärjestelmään, kiinteistön ulkopuolelle tai imeytyminen maaperään tulee estää.  

 Alueet, joilla käsitellään öljyjä ja muita kemikaaleja tulee kestopäällystää. Mahdol-

lisilla 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 rajoit-

tamiseen sekä toimintasuunnitelma kiinteistöltä karkaavien haitallisten tai vaaral-

listen aineiden hallinnasta.  

 

 

 

 

 



 

 

 18                                                        AK 13-013 

  

5 Kaavan vaikutukset 

Asemakaavan vaikutusten arvioinnissa verrataan ensisijaisesti asemakaavan muutoksen 

vaikutuksia voimassaolevaan asemakaavaan. Teerentarhantie 4:n alue on jo nykyisin te-

ollisuusaluetta. Nyt vireillä olevassa asemakaavatyössä muun muassa:  

 määritellään rakennusoikeus ja rakennusala vastaamaan nykyistä toimintaa, 

 muutetaan Teerentarhantie 4:n aluevarausmerkintä ympäristöhäiriötä aiheuttamat-

tomien teollisuusrakennusten korttelialueesta (TY) ympäristöhäiriöitä aiheuttamat-

tomien teollisuus, varasto ja toimistorakennusten korttelialueeksi (TY1). 

 

Kaava-alue sijaitsee raakavesikanavan valuma-alueella, joten myös kaava-alueelta syn-

tyville hulevesille on kaavaa koskevissa rakentamistapaohjeissa annettu käsittelyvaati-

muksia hulevesien puhtautta koskien.  

 

Kaava-alueella ei ole todettu erityisiä luontoarvoja.  

 

Suunnittelualueella ei ole muinaismuistoja eikä se kuulu millekään merkittävälle kulttuu-

riympäristöalueelle. 

 

 

Kuva: Ote kohdekiinteistön laajennusosan julkisivupiirustuksista (JSL-suunnittelu, 2011). 
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5.1 Kaavan vaikutukset esitettynä taulukkomuodossa 

 

 

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen / muutoksen suunta 

Yhdyskunta-

rakenne 

Alue soveltuu hyvin ympäristöhäiriötä aiheuttamattomalle teollisuu-

delle. Yhdyskuntarakenteellisesti asemakaavan muutos ei muuta 

nykytilannetta.  

0 

 

Väestö Kaava-alueella ei muutosta 

 

0 

Julkiset palve-

lut 

Kaava-alueella ei muutosta 

 

0 

Yksityiset pal-

velut 

Kaava-alueella ei muutosta 0 

Työpaikat, 

elinkeinotoi-

minta 

Asemakaavan muutos parantaa kiinteistöllä toimivan yrityksen toi-

mintaedellytyksiä. 

 

+ 

 

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön / muutoksen suunta 

Kaupunkikuva Rakentamistapaohjeissa on annettu rakentamista koskevia mää-

räyksiä, joiden tavoitteena on ohjata rakentamista kaupunkikuvalli-

sesti oikeaan suuntaan. 

 

0 

 

Vaikutukset luontoon ja maisemaan / muutoksen suunta 

Luonnonolot  Kaava-alue on osa jo rakennettua teollisuusaluetta, eikä kaavalla 

ole vaikutuksia luonnonoloihin. 

 

0 

Maisema 

 

Kaavalla ei vaikutuksia 

 

0 

 

Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen / muutoksen suunta 

Liikenne Alueella hyödynnetään nykyistä katuverkkoa 

 

0 

Yhdyskuntatekni-

nen huolto  

Asemakaavaan liittyvissä rakentamistapaohjeissa annetaan mää-

räyksiä mm. hulevesien käsittelyä ja kemikaalien varastointia kos-

kien. Määräysten tavoitteena on varmistaa, että läheiseen raakave-

sikanavaan ei hulevesien mukana eikä onnettomuustilanteissa kul-

+ 
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keudu haitallisia tai myrkyllisiä aineita. 

 

Asemakaavaan on merkitty voimajohtoalue (z), joka ulottuu n. 23 

metrin päähän johtolinjasta. Rakennusalan nurkka, joka on osoitettu 

jo rakennetulle varastorakennukselle, työntyy n. 5 meriä voimajoh-

toalueelle ollen lähimmillään n. 18 metrin etäisyydellä johtolinjasta. 

Voimajohtoalueelle osoitetulle rakennusalalle on annettu tarkentava 

asemakaavamääräys, jonka mukaan rakennuksen, rakenteiden ja 

laitteiden ylin korkeusasema kyseisellä kohdalla on +18. Asema-

kaavan muutoksen antama lisärakennusoikeus on jo pääosin käy-

tetty tilapäisessä varastorakennuksessa. Asemakaavan muutoksen 

saatua lainvoiman kyseiselle varastorakennukselle voidaan hakea 

pysyvää rakennuslupaa. 

 

 

Vaikutukset talouteen / muutoksen suunta 

Kaavatalous Kaava-alue liittyy jo rakennetun kaupunki-infran piiriin. 

 

+ 

 

Vaikutukset terveyteen / muutoksen suunta 

Ympäristöhäi-

riöt 

Kaavalla ei vaikutuksia 

 

0 

 

Vaikutukset sosiaalisiin oloihin / muutoksen suunta 

Sosiaalinen 

ympäristö 

Kaavalla ei vaikutuksia  0 

 

Vaikutukset kulttuuriin / muutoksen suunta 

Kulttuurihisto-

ria  

Kaava-alueelta tai sen välittömästä läheisyydestä ei tunneta mui-

naismuistolain (295/63) tarkoittamia tai rauhoittamia kiinteitä mui-

naisjäännöksiä.  Kaava-alue ei myöskään sijoitu minkään arvokkaan 

kulttuuriympäristön läheisyyteen.  

 

0 
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6 Asemakaavan toteutus 

6.1 Asemakaavan toteutus 

 

Asemakaavan muutoksen antama lisärakennusoikeus on jo pääosin käytetty tilapäisessä 

varastorakennuksessa. Asemakaavan muutoksen saatua lainvoiman kyseiselle varasto-

rakennukselle voidaan hakea pysyvää rakennuslupaa. 

 

 

 

Kuva: Havainnekuva, joka esittää, miten tontin liikennöinti ja pysäköintijärjestelyt ovat 

esimerkiksi toteutettavissa. 
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Kaavatyöhön ovat osallistuneet kaavavalmistelija Satu Sarkoranta ja kaavoitusarkkitehti 

Jouni Mäkinen (työnohjaus ja loppuun saattaminen). 

 

 

 

Raumalla 11.11.2019 

 

 

 

 

 

 

Jouni Mäkinen 

kaavoitusarkkitehti 

 

 

 

 

Raumalla 

Rauman kaupungin tekninen toimiala / kaavoitus 

 

 

 

 

 

 

Juha Eskolin 

kaavoitusjohtaja 
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Rauman kaupunki / kaavoitus 
 
Asemakaavamuutos  

Teerentarhantie 4               AK 13–013 

 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.3.2019 / tarkistettu 12.8.2019 
 

 
Suunnittelualue on rajattu sinisellä viivalla kartalle. 
 

Aloitus 

JLX Industry Oy (Joustoliitin) on hakenut asemakaavan muutosta, joka mahdollis-
taa tilapäisen varastorakennuksen muuttamisen pysyväksi. Rauman kaupungin-
hallituksen kaavoitusjaosto on tehnyt päätöksen asemakaavamuutokseen ryhtymi-
sestä 18.9.2018 KVJ 98 §.  

 
Sopimus asemakaavamuutoksen käynnistämisestä on allekirjoitettu 2.10.2018. 

 

 
 
Suunnittelualue 
Suunnittelualue käsittää vuokratontin 684-414-10-71-V6 (suunnittelualue näkyy 
kartalla sinisellä), joka sijaitsee Teerentarhantien varressa. Alue on osa raakavesi-
kanavan lähivaluma-aluetta. 

 

Suunnittelutilanne 

Satakunnan maakuntakaavassa (30.11.2011) kiinteistö sijoittuu taajamatoiminto-
jen alueelle (A). Merkinnällä osoitetaan yksityiskohtaista suunnittelua edellyttävät 
asumiseen ja muille taajamatoiminnoille, kuten keskustatoiminnoille, palveluille ja 
teollisuudelle rakentamisalueita, pääväyliä pienempiä liikenneväyläalueita, virkis-
tys- ja puistoalueita sekä erityisalueita. 

 
Koko kaupunkia koskevan yleiskaavan laatiminen on käynnissä. Hakemuksessa 
tarkoitettu alue sijoittuu Rauman yleiskaava 2030 ehdotuksen mukaan teollisuus- 
ja varastoalueelle (T). Alueen suunnittelussa on otettava huomioon toiminnan ja 
liikenteen aiheuttamat vaikutukset. 

 
Alueella on voimassa 9.12.1987 Pomppusten teollisuusalueen rakennuskaavana 
vahvistettu asemakaava. Kaavan mukaan tontti on ympäristöhäiriötä aiheuttamat-
tomien teollisuusrakennusten korttelialuetta (TY). Alueelle voidaan rakentaa teolli-
suuden rakennuksia, joista ei aiheudu haittaa ympäristölle melun, pölyn ja ilman 
muun saastumisen muodossa. Aluetta voidaan käyttää kattamattomaan varastoin-
tiin vain, jos varastoalue aidataan umpiaidalla siten, ettei varastoinnista aiheudu 
maisemahaittaa. Sallitusta kerrosalasta saa 30 % käyttää teollisuustoimintaa pal-
velevan myymälän tilaksi. Kullekin rakennuspaikalle saa rakentaa lisäksi toimin-
nan edellyttämät toimisto- ja sosiaalitilat sekä kiinteistön hoidon edellyttämän 
asunnon. Kaavassa rakennuspaikan tehokkuusluvuksi on annettu e=0,30 ja raken-
nuksen vesikaton ylimmän kohdan korkeusasemaksi +18m. Lisäksi kaavassa on 
osoitettu suojaviheralueella kulkevaa pääsähkölinjaa koskeva vaara-alue, joka 
ulottuu 8m leveänä kaistaleena rakennuspaikan eteläreunalle. 
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Kaavan tavoitteet 

Kaavan tavoitteena on mahdollistaa JLX Industry Oy:n toivomalla tavalla tilapäisen 
varastorakennuksen muuttamisen pysyväksi. Rakennusoikeusmäärittelyn lisäksi 
asemakaavatyön yhteydessä päivitetään myös muut kiinteistöä koskevat kaava-
määräykset.  

 

Kaavoitustyön keskeiset kysymykset 

 Rakentamisen kaupunkikuvallinen ja maisemallinen sopivuus 

 Rakennusoikeuden ja rakennusalan määrittely 

 Hulevesien johtaminen ja viivyttäminen 

 Riskienhallinta 

 

Vaikutusten arviointi 

Kaavamuutoksen vaikutuksia ympäristöön arvioidaan asemakaavan laatimisen yh-
teydessä tarvittavassa laajuudessa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti.  

 
Vaikutustenarviointi kirjataan taulukkomuotoisena asemakaavaselostukseen. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi esittää muutoksia 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma tehdään, kun uutta kaavaa tai kaavamuu-
tosta aletaan suunnitella. Sillä kerrotaan kaupunkilaisille, mitä aluetta työ kos-
kee, miten työhön voi vaikuttaa, mikä on kaavatyön aikataulu, miksi kaava teh-
dään ja miten kaavan vaikutuksia selvitetään. 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan tarpeen mukaan täydentää. Toi-
vomukset suunnitelmaan tehtävistä muutoksista esitetään kaavoitusosastolle 
(yhteystiedot löytyvät tästä lehtisestä). Toivomukset on selkeintä esittää kirjalli-
sesti 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 
 

kaavoitusavustaja 
Sanna Kuusikari 

 puh. 044-48603591 kaavoitus@rauma.fi 

kaavoitusarkki-
tehti Jouni Mäki-
nen 

 puh. 044 793 3665 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 
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Asemakaavamuutos: teerentarhantie 4 AK 13-013 
 

Aikataulu Talvi 2019 Kesä 2019 Syksy 2019 

Vaiheet 
Tiedottaminen osallisille 

Aloitus Ehdotus nähtävillä 30 päivää Hyväksyminen kaupunginval-
tuustossa 

Kaupunkilaiset ja muut kiinnostuneet Vireilletulokuulutus Kuulutus Kuulutus 

Kaava-alueen ja siihen rajoittuvien alueiden 
maanomistajat 

OAS tiedoksi  Kuulutus Kuulutus 

Tekninen toimiala: toimialajohtaja, kaupunginge-
odeetti, tilapalvelu- ja liikelaitosjohtaja, kunnal-
listekniikan johtaja, suunnittelupäällikkö, viher-
aluepäällikkö, rakennustarkastaja, ympäristön-
suojelupäällikkö 

OAS tiedoksi ja kommentteja 
varten 

Kuulutus Kuulutus 

Aluepalopäällikkö OAS tiedoksi Kommentti Kuulutus 

Tekninen valiokunta 
Ympäristö- ja lupalautakunta 

OAS tiedoksi Lausunto Kuulutus 

Terveydensuojeluviranomainen OAS tiedoksi Lausunto Kuulutus 

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

OAS tiedoksi Lausunto Tiedoksi 

Rauman Energia Oy 
DNA Oy 

OAS tiedoksi Lausunto Tiedoksi 

Rauman Ikäihmisten neuvosto 
Rauman Latu ry 
Rauman Nuorisovaltuusto 
Rauman Seudun Lintuharrastajat ry 
Rauman Vammaisneuvosto 

OAS tiedoksi Kuulutus Kuulutus 

Lehdistö OAS tiedoksi Kuulutus Kuulutus 

Kaupunkilaisen vaikutusmahdollisuudet 
Mielipide OAS:sta 
Ehdotuksia kaavaa varten 

Kirjallinen muistutus ehdotuk-
sesta 

 

 
Kaavatyö on suppea-alainen ja merkitykseltään vähäinen, siksi OAS:n tarkistuksen yhteydessä on luonnosvaiheen nähtävilläolo jätetty kokonaan pois. 
 
Kaava-aineistoon voi tutustua nähtävilläoloaikoina kaavoituksen internetsivuilla ja palvelupiste Pyyrmanissa, Valtakatu 2. Nähtävilläoloajat kuulutetaan erikseen. 
 
OAS= Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
 



Poistettavia asemakaavamääräyksiä ja -merkintöjä:
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       11.11.2019 

Asemakaava 13–013, Teerentarhantie 4 

 

Ehdotusvaiheen muistutukset ja lausunnot 

Asemakaavaehdotus (AK 13–013) oli nähtävillä 12.9. – 14.10.2019 Rauman kaupungin palvelu-

piste Pyyrmanissa sekä internetissä. 

Asemakaavaehdotuksesta ei saatu muistutuksia. 

Viranomaislausunnot pyydettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti seuraavilta ta-

hoilta: Satakuntaliitolta, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Tekniseltä 

valiokunnalta, Ympäristö- ja lupalautakunnalta, Terveydensuojeluviranomaiselta, Rauman Energia 

Oy:tä ja DNA Oy:tä. Lisäksi Kaavahankkeesta on pyydetty UPM:n kommentti. 

 

Lausuntotiivistelmät ja kaavoittajan vastineet ehdotusvaiheen lausuntoihin 

Satakuntaliitto 

Rauman kaupungin Teerentarhantien asemakaavan muutoksen suunnittelualueella on voimassa 

Rauman kaupungin yleiskaava 2030 (KV 25.3.2019). Asemakaavan muutoksen suunnittelualue 

sijoittuu yleiskaavassa teollisuus- ja varastoalueeksi osoitetulle alueelle (T). Suunnittelualueen ete-

läpuolella kulkee yleiskaavassa voimalinja (z). Teerentarhantien asemakaavan muutoksen suunnit-

telualue sijoittuu Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2 (MV 17.5.2019) taajamatoimintojen alu-

eelle (A). Suunnittelualueen eteläpuolella kulkee Satakunnan maakuntakaavassa (YM 30.11.2011/ 

KHO 13.3.2013) osoitettu voimalinja (z).  

Maankäyttö- ja rakennuslain 32 §:n mukaan maakuntakaava ei ole voimassa muutoin kuin 1 mo-

mentissa tarkoitetun kaavojen muuttamista koskevan vaikutuksen osalta. Maankäyttö- ja rakennus-

lain 42§:n mukaan yleiskaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa asemakaavaa sekä ryhdyt-

täessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. Rauman kaupungin Teerentarhan-

tien asemakaavan muutoksen suunnittelualueella on voimassa Rauman kaupungin yleiskaava 

2030, joten Satakunnan maakuntakaava ei ole alueella voimassa. Teerentarhantien asemakaavan 
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muutoksen ratkaisu on pääpiirteissään Rauman kaupungin yleiskaavan 2030, Satakunnan maa-

kuntakaavan ja Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 tavoitteiden mukainen.  

Suunnittelualueelle tilapäisellä rakennusluvalla rakennettu teollisuus- ja varastorakennus sijoittuu 

osittain asemakaavassa osoitetulle voimajohtoalueelle. Satakuntaliitto esittää asemakaavan muu-

toksen jatkosuunnittelussa huomioitavaksi, että rakennusalan rajaa ei tule ulottaa Rauman kaupun-

gin yleiskaavassa 2030 ja Satakunnan maakuntakaavassa osoitetun voimalinjan voimajohtoalu-

eelle. Satakuntaliitolla ei ole Satakunnan maakuntakaavan tai Satakunnan vaihemaakuntakaavan 

2 nojalla huomautettavaa Teerentarhantien asemakaavanmuutoksesta. 

Kaavoituksen vastine 

Asemakaavaan on merkitty voimajohtoalue (z), joka ulottuu n. 23 metrin päähän johtolinjasta. Ra-

kennusalan nurkka, joka on osoitettu jo rakennetulle varastorakennukselle, työntyy n. 5 meriä voi-

majohtoalueelle ollen lähimmillään n. 18 metrin etäisyydellä johtolinjasta. Asuinrakentaminen alu-

eella ei ole mahdollista. 

Satakuntaliitolta ja ELY-keskukselta saatujen lausuntojen jälkeen on voimajohdon haltijalta, 

UPM:tä kysytty, onko heillä estettä asemakaavan muutosehdotuksen mukaisen kaavan laadin-

nalle. Sähköpostivastauksessa, joka on liitetty asemakaavaehdotuksesta saadun palautteen jouk-

koon, todetaan, että estettä ei ole, kun rakentamisen maksimikorkeudeksi määritellään 10 metriä. 

Asemakaavassa rakennuksen vesikaton ylimmän kohdan korkeusasemaksi on merkitty +18. 

Maanpinnan korkeusasema tuolla kohdalla on +10,6. 

Saadun palautteen perusteella voimajohtoalueelle osoitetulle rakennusalalle on annettu tarkentava 

asemakaavamääräys, jonka mukaan rakennuksen, rakenteiden ja laitteiden ylin korkeusasema ky-

seisellä kohdalla on +18. (Korkeusasema mahdollistaa rakenteiden rakentamisen n. 7,4 metrin kor-

keuteen nykyisen maanpinnan tasosta.) 
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Alla on turvaetäisyyksiä selventävä kuva Fingridin oppaasta, Voimajohtojen huomioon ottaminen 

yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maankäytön suunnittelussa. 

 

 

Varsinais-Suomen ELY-keskus 

Yleistä 

Suunnittelualue käsittää varsin suppean alueen. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan suunnittelu-

alueen olisi hyvä olla laajempi ja käsittää ainakin koko nykyisen korttelin 350 alueen ottaen etenkin 

huomioon voimassaolevan asemakaavan iän.  

Kaavaratkaisusta 

ELY-keskus näkee hyvänä, että kaavakartalla on esitetty alueella noudatettaviksi määrätyt raken-

tamistapaohjeet, joissa on vaatimuksia mm. hulevesien käsittelylle.  
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Rakentamistehokkuus on kaavaehdotuksessa suhteellisen korkea verrattuna etenkin voimassaole-

van asemakaavan tehokkuuteen. Lisäksi rakennusala on osoitettu varsin laajana ulottuen kiinni 

länsirajaan ja lisäksi rakennusala näyttää ulottuvan myös voimajohtoalueelle. ELY-keskuksen nä-

kemyksen mukaan rakennusalaa ei tule ulottaa voimajohtoalueelle. Lisäksi ELY-keskus ehdottaa 

harkittavaksi tarkastella lähemmin tontin sisäisiä liikenne- ja pysäköintitarpeita ja antaa tarpeellisia 

määräyksiä tontin sisäisen liikenteen turvallisuuden varmistamiseksi.  

Liikenne 

Maantieliikenteen osalta ELY-keskuksella ei ole huomautettavaa.  

Kaavoituksen vastine 

On totta, että kaava-alue on varsin suppea ja että suunnittelualueen laajentamiseen löytyisi perus-

teita. Kyseessä on kuitenkin yksittäisen toimijan tarpeesta laadittava asemakaavan muutos. Osal-

listumis- ja arviointisuunnitelman yhteydessä tarjottiin naapurikiinteistöille mahdollisuutta liittyä ase-

makaavan muutosalueeseen, kiinnostusta ei kuitenkaan ilmennyt. Rauman kaupungin kaavoituk-

sen työtilanne huomioiden ei Teerentarhantien ympäristön asemakaavan uudistaminen laajem-

pana kokonaisuutena ole työlistamme kärjessä.  

Tonttitehokkuusluku e=0,45 mahdollistaa tontin rakentamisen kiinteistön toimijan toivomalla ta-

valla. Tehokas rakentaminen ei ole poikkeuksellista teollisuusalueilla. Kysymys voimajohtoalueelle 

ulottuvasta rakennusalasta ja sen turvallisuus on käsitelty Satakuntaliitolle annetussa vastineessa. 

ELY-keskuksen lausunnon perusteella on asemakaavan selostukseen lisätty havainnekuva, joka 

esittää, miten tontin liikennöinti ja pysäköintijärjestelyt ovat esimerkiksi toteutettavissa. 

 

Tekninen valiokunta 

Kiinteistö- ja mittaustoimi  

Kaupunki omistaa kaavamuutosalueen maapohjan ja alue on vuokrattu JLX Industry Oy:lle. Alue 

tulee kaavatyön valmistuttua osaksi Rauman kaupungin ylläpitämää kiinteistörekisterialuetta ja 

edellyttää siten myös kiinteistönmuodostustoimenpiteitä. Kiinteistö- ja mittaustoimella ei ole ase-

makaavaehdotukseen huomautettavaa.  

Aluepalvelut  

Aluepalveluilla ei ole asemakaavaehdotukseen huomautettavaa.  
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Valiokunta saattaa kaavoittajan tietoon yllä mainitut asiat.  

Kaavoituksen vastine 

Ei kommentoitavaa varsinaiseen lausuntoon. Asemakaavan muutoksen otsikkotekstiä, kohtaa 

”asemakaavan muutos koskee”, on tarkistettu kiinteistö- ja ympäristöpalveluita saadun kommentin 

perusteella. 

 

Rauman Energia 

Rauman Energialla/Rauman Energia Sähköverkolla ei ole lausuttavaa Teerentarhantie 4 (AK: 13-

013) asemakaavan ehdotusvaiheesta. 

Kaavoituksen vastine 

Ei kommentoitavaa. 

 

Ympäristöterveydenhuolto 

Rauman kaupungin terveydensuojeluviranomaisella ei ole lausuttavaa Teerentarhantien 4 (AK: 13-

013) asemakaavan ehdotusvaiheesta. 

Kaavoituksen vastine 

Ei kommentoitavaa. 

 

UPM Communication Paper /sähköposti kommentti voimalinjaa koskien 

Voimalinjan kannalta ei ongelmaa, mikäli rakennuksen etäisyys on uloimmasta johtimesta 18 met-

riä. Rakennus sijaitsee kuitenkin johtolinjan reunavyöhykkeellä, joten korkeuteen tarvitaan 10 m 

rajoitus. 

Kaavoituksen vastine 

Kaavakarttaan voimajohtoalueella olevalle rakennusalalle on annettu määräys, jonka mukaan ra-

kennuksen rakenteiden ja laitteiden ylin korkeusasema on +18 (ks. Satakuntaliitolle annettu lau-

sunto).  



 

Lausunto 
    24.09.2019 

SL/85/03.02.00/2019 
id: 77547 

1 (1) 
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RAUMAN KAUPUNKI 
Kaavoitus 
kaavoitus@rauma.fi 
jouni.makinen@rauma.fi 
 
 
viite:  Lausuntopyyntönne 13.9.2019 
 

LAUSUNTO RAUMAN KAUPUNGIN TEERENTARHANTIEN ASEMAKAAVAN 
MUUTOKSEN EHDOTUKSESTA 

 
Satakuntaliitto kiittää Rauman kaupunkia Teerentarhantien asemakaavan muutosta koske-
vasta lausuntopyynnöstä.  
 
Rauman kaupungin Teerentarhantien asemakaavan muutoksen suunnittelualueella on voi-
massa Rauman kaupungin yleiskaava 2030 (KV 25.3.2019). Asemakaavan muutoksen suunnit-
telualue sijoittuu yleiskaavassa teollisuus- ja varastoalueeksi osoitetulle alueelle (T). Suunnit-
telualueen eteläpuolella kulkee yleiskaavassa voimalinja (z). Teerentarhantien asemakaavan 
muutoksen suunnittelualue sijoittuu Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2 (MV 17.5.2019) 
taajamatoimintojen alueelle (A). Suunnittelualueen eteläpuolella kulkee Satakunnan maa-
kuntakaavassa (YM 30.11.2011/ KHO 13.3.2013) osoitettu voimalinja (z).  
 
Maankäyttö- ja rakennuslain 32 §:n mukaan maakuntakaava ei ole voimassa muutoin kuin 1 
momentissa tarkoitetun kaavojen muuttamista koskevan vaikutuksen osalta. Maankäyttö- ja 
rakennuslain 42§:n mukaan yleiskaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa asemakaavaa 
sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. Rauman kaupun-
gin Teerentarhantien asemakaavan muutoksen suunnittelualueella on voimassa Rauman 
kaupungin yleiskaava 2030, joten Satakunnan maakuntakaava ei ole alueella voimassa. Tee-
rentarhantien asemakaavan muutoksen ratkaisu on pääpiirteissään Rauman kaupungin yleis-
kaavan 2030, Satakunnan maakuntakaavan ja Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 tavoittei-
den mukainen.  
 
Suunnittelualueelle tilapäisellä rakennusluvalla rakennettu teollisuus- ja varastorakennus si-
joittuu osittain asemakaavassa osoitetulle voimajohtoalueelle. Satakuntaliitto esittää asema-
kaavan muutoksen jatkosuunnittelussa huomioitavaksi, että rakennusalan rajaa ei tule ulot-
taa Rauman kaupungin yleiskaavassa 2030 ja Satakunnan maakuntakaavassa osoitetun voi-
malinjan voimajohtoalueelle. Satakuntaliitolla ei ole Satakunnan maakuntakaavan tai Sata-
kunnan vaihemaakuntakaavan 2 nojalla huomautettavaa Teerentarhantien asemakaavan 
muutoksesta.  

 
SATAKUNTALIITTO 
 
 
 
 

Päivi Liuska-Kankaanpää   Susanna Roslöf 
Alueiden käytön johtaja   Maakunta-arkkitehti 
 
 

Tiedoksi: Varsinais-Suomen ELY-keskus 

mailto:kaavoitus@rauma.fi
mailto:jouni.makinen@rauma.fi
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Otteen oikeaksi todistaa: 

202 § Kaavalausunto: asemakaavaehdotus 13-013, Teerentarhantie 4 
 

TEKVA 202 § 22.10.2019 RAU/622/10.02.03/2018 
 
Maanmittausinsinööri Ari-Pekka Asikainen 16.10.2019  
 
Kaavatyö 
 
Suunnittelualueena on Teerentarhantie 4 sijaitsevan vuokra-alue 684-
414-10-71-V6. Alue sijaitsee Huittistentien ja Latomäentien läheisyydes-
sä, noin 4 km kaupungin keskustasta itään. JLX Industry on hakenut 
20.8.2018 alueelle kaavanmuutosta.  
 
Tavoitteena on mahdollistaa JLX Industry Oy:n toivomalla tavalla tilapäi-
sen varastorakennuksen muuttaminen pysyväksi. Tämä edellyttää ase-
makaavan rakennusoikeuden ja rakennusalan kasvattamista. Rakennus-
oikeusmäärittelyn lisäksi asemakaavatyön yhteydessä päivitetään myös 
muut kiinteistöä koskevat kaavamääräykset. 
 
Asemakaavan muutoksella muodostuu ympäristöhäiriöitä aiheuttamatto-
mien teollisuus-, varasto- ja toimistorakennusten korttelialue (TY1). Ra-
kennusoikeudeksi muodostuu tehokkuusluvun e=0,45 mukaan 1440 
kem², kiinteistön pinta-alan ollessa 3200 m². Asemakaavan muutoksen 
myötä kiinteistön rakennusoikeus kasvaa 480 kem². 

 
Kaavoitus pyytää teknisen valiokunnan lausuntoa ehdotusvaiheesta. 
Kaava-aineisto on tarkasteltavissa kokonaisuudessaan osoitteessa: 
https://www.rauma.fi/13-013-teerentarhantie-4-asemakaavamuutos/ 

 
Kiinteistö- ja mittaustoimi 
 
Kaupunki omistaa kaavamuutosalueen maapohjan ja alue on vuokrattu 
JLX Industry Oy:lle. Alue tulee kaavatyön valmistuttua osaksi Rauman 
kaupungin ylläpitää kiinteistörekisterialuetta ja edellyttää siten myös kiin-
teistönmuodostustoimenpiteitä. Kiinteistö- ja mittaustoimella ei ole ase-
makaavaehdotukseen huomautettavaa.   
 
Aluepalvelut 
 
Suunnittelupäällikkö Riikka Pajuoja 16.10.2019:  
 
Aluepalveluilla ei ole asemakaavaehdotukseen huomautettavaa.   
 
Ehdotus: Tekninen valiokunta päättää saattaa kaavoittajan tietoon yl-

lä mainitut asiat. 
 
Toimialajohtaja Tomi Suvanto 17.10.2019: 
 
Ehdotus: Valiokunta saattaa kaavoittajan tietoon yllä mainitut asiat. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietojen antaja: 
maanmittausinsinööri Ari-Pekka Asikainen 
puh. 044 403 6001 

https://www.rauma.fi/13-013-teerentarhantie-4-asemakaavamuutos/
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Otteen oikeaksi todistaa: 

ari-pekka.asikainen@rauma.fi 
 
ja  
 
suunnittelupäällikkö Riikka Pajuoja 
puh. (02) 834 4623 
riikka.pajuoja@rauma.fi 

 



Lähettäjä:                                 REO Suunnittelu <suunnittelu@raumanenergia.fi>
Lähetetty:                                perjantai 13. syyskuuta 2019 12:44
Vastaanottaja:                        Kuusikari Sanna
Aihe:                                          VS: Lausuntopyyntö Teerentarhantie 4 (AK:13-013)
 
Hei,
 
Rauman Energialla/Rauman Energia Sähköverkolla ei ole lausuttavaa Teerentarhantie 4 (AK: 13-013) asemakaavan ehdotusvaiheesta.
 
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: Kuusikari Sanna <Sanna.Kuusikari@rauma.fi> 
Lähetetty: torstai 12. syyskuuta 2019 14.56
Vastaanottaja: tuomas.klimoff@satapelastus.fi; Suonpää Juha <juha.suonpaa@satapelastus.fi>; Kirjaamo Tevi <Kirjaamo.Tevi@rauma.fi>; Kirjaamo Ympla <kirjaamo.ympla@rauma.fi>; Terveysvalvonta
<terveysvalvonta@rauma.fi>; Satakuntaliitto <kirjaamo@satakunta.fi>; Valkama Päivi (ELY) <paivi.valkama@ely-keskus.fi>; REO Suunnittelu <suunnittelu@raumanenergia.fi>;
matti.lehtonen@voimatel.fi
Aihe: Lausuntopyyntö Teerentarhantie 4 (AK:13-013)
 
Hei,
 
Rauman kaupungin kaavoitus pyytää lausuntoanne Teerentarhantie 4 (AK: 13-013) asemakaavan ehdotusvaiheesta. Pyydämme lausuntoja saapuvaksi 14.10.2019 mennessä.
 
Asemakaavan aineisto on tarkasteltavissa kokonaisuudessaan osoitteessa: https://www.rauma.fi/13-013-teerentarhantie-4-asemakaavamuutos/
Mikäli katsotte, että teillä ei ole lausuttavaa kaavasta, 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/

 
 

mailto:jali.syyrakki@raumanenergia.fi
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Lähettäjä:                                 Aro Jonna
Lähetetty:                                maanantai 7. lokakuuta 2019 13:54
Vastaanottaja:                        Kaavoitus
Aihe:                                          Lausuntopyyntö Teerentarhantie 4 (AK:13-013)
 
Hei!
 
Rauman kaupungin terveydensuojeluviranomaisella ei ole lausuttavaa Teerentarhantien 4 (AK: 13-013) asemakaavan ehdotusvaiheesta.
 
Ystävällisin terveisin
Jonna Aro
 
 
Jonna Aro
Terveystarkastaja
puh. 044 707 2943
jonna.aro@rauma.fi

RAUMAN KAUPUNKI
Ympäristöterveydenhuolto
Lensunkatu 9, 26100 RAUMA

 
 
 
Lähettäjä: Kuusikari Sanna 
Lähetetty: 12. syyskuuta 2019 14:56
Vastaanottaja: tuomas.klimoff@satapelastus.fi; Suonpää Juha <juha.suonpaa@satapelastus.fi>; Kirjaamo Tevi <Kirjaamo.Tevi@rauma.fi>; Kirjaamo Ympla <kirjaamo.ympla@rauma.fi>; Terveysvalvonta
<terveysvalvonta@rauma.fi>; Satakuntaliitto <kirjaamo@satakunta.fi>; Valkama Päivi (ELY) <paivi.valkama@ely-keskus.fi>; Rauman Energia Oy <suunnittelu@raumanenergia.fi>;
matti.lehtonen@voimatel.fi
Aihe: Lausuntopyyntö Teerentarhantie 4 (AK:13-013)
 
Hei,
 
Rauman kaupungin kaavoitus pyytää lausuntoanne Teerentarhantie 4 (AK: 13-013) asemakaavan ehdotusvaiheesta. Pyydämme lausuntoja saapuvaksi 14.10.2019 mennessä.
 
Asemakaavan aineisto on tarkasteltavissa kokonaisuudessaan osoitteessa: https://www.rauma.fi/13-013-teerentarhantie-4-asemakaavamuutos/
Mikäli katsotte, että teillä ei ole lausuttavaa kaavasta, 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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Mäkinen Jouni

Lähettäjä: Jarno Bergman, UPM <Jarno.Bergman@upm.com>
Lähetetty: keskiviikko 6. marraskuuta 2019 13:27
Vastaanottaja: Mika P. Nurmi, UPM; Mäkinen Jouni
Aihe: RE: Teerentarhantie JLX (Joustoliitin)

Moro, 
  
Homma OK mikäli mitta on otettu uloimmasta johtimesta. Rakennus sijaitsee kuitenkin johtolinjan 
reunavyöhykkeellä, joten korkeuteen tarvitaan 10 m rajoitus. 
  
Terveisin, 
  
Jarno Bergman | Automation Manager | Tel. +358 2041 43146 | jarno.bergman@upm.com 
UPM Communication Paper | P.O. Box 95, Tikkalantie 1 | 26101 Rauma, FINLAND | www.upm.com 
  
UPM – The Biofore Company 
UPM leads the integration of bio and forest industries into a new, sustainable and innovation-driven future.  
  
Give paper a new life. Be Biofore. Recycle 
  

From: Mika P. Nurmi, UPM <mika.p.nurmi@upm.com>  
Sent: keskiviikko 6. marraskuuta 2019 12.18 
To: Jarno Bergman, UPM <Jarno.Bergman@upm.com> 
Subject: FW: Teerentarhantie JLX (Joustoliitin) 
  
Moi 
  
Tässä tämä mistä puhuttiin. Kommentoitko Jounille. 
  
t. Mika 
  

From: Mäkinen Jouni <Jouni.Makinen@rauma.fi>  
Sent: 06. marraskuuta 2019 12:11 
To: Mika P. Nurmi, UPM <mika.p.nurmi@upm.com> 
Subject: Teerentarhantie JLX (Joustoliitin) 
  
Hei Mika, 
Puhelinkeskusteluun liittyen kysymykseni on sopiiko teille, että JLX:n toivoma kaavamuutos tehdään ja tilapäisellä 
rakennusluvalla rakennettu teollisuushallin jatko-osa saa pysyvän rakennusluvan? 
Liitteenä on kaavakarttaehdotus, johon on merkitty lyhin etäisyys rakennusalan ja voimajohdon välillä (n.18m). 
Kaavaan voidaan merkitä rakentamisen maksimikorkeus (esim. 10m), jos se on tarpeen turvallisuuden 
varmistamiseksi. 
  
Linkki kaava-aineistoon: https://www.rauma.fi/13-013-teerentarhantie-4-asemakaavamuutos/ 
  
Tässä vielä kuva Fingridin ohjeesta Voimajohtojen huomioon ottaminen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä 
maankäytön suunnittelussa: 
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