Asemakaavaehdotuksen selostus
Kunta

Raasepori

Kaavan nimi

Osa korttelia 600
Asemakaava
Asemakaavamuutos koskee korttelia 600, kiinteistötunnus
710-496-1-4.
Asemakaavamuutoksella muodostuu kaupunginosassa 12 teollisuusja varastorakennusten (TY) korttelialue sekä suojaviheralue (EV).

Kaavan laatija
Kaava numero
Piirustusnumero
Vireilletulo
Käsittely

Kaupunkisuunnitteluosasto
7736
6-18
Kuulutus 30.6.2017
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Asemakaavamuutoksen ehdotus
Kaavan hyväksyminen

Kaavoituslautakunta 21.6.2017 § 85
Kaavoituslautakunta 21.6.2017 § 85
Kaavoituslautakunta 21.2.2018 § 28
Kaupunginhallitus 19.3.2017 § 99
Kaupunginvaltuusto 16.4.2018 § 20

1. PERUSTIEDOT

1.1.

Kaava-alueen sijainti
Suunnittelualue sijaitsee valtatie 25:n ja Pehr Sommarin kadun välissä sekä KRautian ja Ab Werneri Oy:n tehtaan välissä.

1.2.

Kaavan nimi ja tarkoitus
Kaavasta käytetään nimeä korttelin 600 muutos.
Asemakaavamuutoksen tarkoitus on mahdollistaa nykyisen kaavan mukaisen
kunnallistekniseen rakentamiseen tarkoitetun erityisalueen ET käyttämistä
teollisuus- ja varastotarkoituksiin. Alue on tarkoitus liittää osaksi Ab Werner Oy:n
toimintaa. Osa alueesta muutetaan suojavieheralueeksi.
Kaavamuutoksella kumotaan se osa kaava-alueesta, joka on osoitettu
erityisalueeksi.

1.3.

Selostuksen sisällysluettelo
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2.

TIIVISTELMÄ

2.1

Kaavaprosessin vaiheet
 Asemakaavamuutos aloitettiin AB Werner Oy:n aloitteesta.
 Vireilletulo kuulutuksella 30.6.2017.
 Kaavoituslautakunta merkitsi osallistumis- ja arviointisuunnitelman tiedoksi
päätti 21.6.2017 § 85.
 Kaavoituslautakunta käsitteli kaavaehdotusta 21.6.2017 § 85 ja päätti
asettaa ehdotuksen julkisesti nähtäville.
 Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 1. - 31.8.2017.
 Kaavoituslautakunta ehdottaa21.2.2018 että kaupunginhallitus ja
edelleen kaupunginvaltuusto hyväksyy asemakaavamuutoksen
kaavakartta piirustus numero6-18, kaavamääräykset sekä
kaavaselostuksen maankäyttö- ja rakennuslain § 52 mukaisesti.

2.2

Asemakaava
Asemakaava käsittää
 Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue, jolla
ympäristö asettaa tominnan laadulle erityisiä vaatimuksia. (TY)
 suojaviheralueen (EV).

2.3

Asemakaavan toteuttaminen
Asemakaavaa voidaan toteuttaa kaavan saatua lainvoiman.

3.
3.1.

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
Selvitys suunnittelualueen oloista
Alueen yleiskuvaus
Kaava-alue sijaitsee Tammisaaren keskustassa ja rajoittuu Pehr Sommarin katuun
(välissä paikoitusalue). Suunnittelualue on rakentamaton ja kokonaisuudessa
umpeenkasvanutta sekametsää. Alueen halki virtaa valtaoja, joka johtaa
lähiympäristön pintavedet Pohjanlahteen. Kaava-alueen pinta-ala on noin 0,92
hehtaaria.
Luonnonympäristö
Metsää ja ryteikköä kasvavalla alueella ei ole merkittäviä luontoarvoja.
Rakennettu ympäristö
Alue on rakentamaton.
Yhdyskuntatekninen huolto
Alueen yhteydessä on vesijohto- ja jätevesijohtoverkosto.
Liikenne
Liikenne alueelle tapahtuu Pehr Sommarin katua pitkin.
Maanomistus
Suunnittelualue on Raaseporin kaupungin omistuksessa.
3

Nykyisen kaavan toteutuminen
Nykyinen asemakaava ei ole toteutunut.
3.1.

Suunnittelutilanne suunnittelualueen oloista

Maakuntakaava
Uudenmaan Maakuntakaava on vahvistettu 8.11.2006. Uudenmaan 2.
vaihemaakuntakaavan merkinnät ja määräykset, vahvistettu 30.10.2014,
korvaavat Uudellamaalla voimassa olevien maakuntakaavojen merkintöjä ja
määräyksiä.

Maakuntakaavan mukaan alue on varattu
- taajamatoimintojen alueeksi. Aluetta suunnitellaan asumisen, ympäristöönsä
soveltuvien työpaikkatoimintojen sekä näihin liittyvien palveluiden ja
toimintojen alueena

Yleiskaava
Alue sisältyy Tammisaaren lähiseutukaavaan, yleiskaava on oikeusvaikutukseton.
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Asemakaava
Alueella on seuraava asemakaava voimassa:
- asemakaava 817-72, hyväksytty 17.10.2005

Asemakaavan mukaan alue on osoitettu erityisalueeksi (ET).
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Rakennusjärjestys
Raaseporin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 7.6.2010 ja
se astui voimaan 19.8.2011.
Suojelualueet
Valtatie 25:n pohjoispuolella valtaojan suulla on Natura 2000-alue FI0100005 ja
luonnonsuojelualue YSA012861.
Maaperä
Erillinen rakennettavuusselvitys on tehty korttelialueelle. Selvitys sisältyy erillään kaavaaineiston.
Kaavan laatimisessa on käytetty kaupungin pohjakartta, jota on ajantasaistettu
tarkoitusta varten.
4.
4.1.

ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET
Asemakaavan tarve ja suunnittelun käynnistäminen
Kaavan laatimiseen ryhdyttiin Oy Werner Ab:n aloitteesta.

4.2.

Osallistuminen ja yhteistyö
Osallisia kaavaprosessissa ovat
- Alueen ja siihen rajoittuvien alueiden maanomistajat ja maanvuokraajat
- Alueen ja sen välittömän lähiympäristön asukkaat ja yritykset
- Kaupunkikuvan kannalta kaikki kaupungin asukkaat.
Osallistumisen järjestäminen
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lähetetty osallisille.
- Asemakaavaehdotus on asetettu nähtäville 30 vuorokauden ajaksi kaupungin
virallisella ilmoitustaululla ja kaupungin kotisivuilla 1.-31.8.2017 (MRA 27 §).
Viranomaisyhteistyö
- Ennen kaavan lopullista käsittelyä toimitetaan aineisto kommentoitavaksi Uudenmaan
ELY-keskukselle.

4.3.

Asemakaavan tavoitteet
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa nykyisen kaavan mukaisen
kunnallistekniseen rakentamiseen tarkoitetun erityisalueen ET käyttämistä teollisuus- ja
varastotarkoituksiin. Alue on tarkoitus liittää osaksi Ab Werner Oy:n toimintaa.

5.

ASEMAKAAVAN KUVAUS

5.1. Kaavan rakenne
Kaava koostuu
 teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueen (TY)
 suojaviheralueen (EV).
Korttelialue on tarkoitus toimia naapuritontilla olevan Oy Werner Ab:n kehystehtaan
varastoalueena.

5.2.

Kaavan vaikutukset
Ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön
Ei vaikutusta.
Maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon
Alueella on riski sulfidipitoisen maan esiintymisestä, jota koskien on kaavamääräys, että
ennen maanrakennus-/rakennustöiden aloittamista on selvitettävä löytyykö tontilla
happamia sulfidipitoisia maita. Kaivu- ja rakennustoimenpiteiden yhteydessä mahdolliset
sulfidipitoiset maalajit tulee työstää/käsitellä niin, etteivät ne aiheuta vahinkoa vesistöille.
Korttelialueen hulevedet suodattuvat itse korttelialueelle sekä suojaviheralueelle eivätkä
kulkeudu pohjoiseen kulkeutuvan valtaojan kautta mereen.
Kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonarvoihin
Ei vaikutusta.
Alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä
liikenteeseen
Kaava-alue sijoittuu liike- ja teollisuusrakennusten korttelialueiden sekä valtatie 25:n ja
rautatien väliin. Länteen rajoittuu kehystehtaan laitokset ja itäpuolella on K-Rautian
rakennusliikekokonaisuus suojeviheralueen takana. Kaava täydentää ja vahvistaa alueella
ennestään olevia toimintoja.
Kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön
Ei vaikutusta.

5.3.

Kaavamerkinnät ja -määräykset
Kaavamerkinnät ja –määräykset ilmenevät kaavakartalta ja niitä käsitelty myös kohdassa
5.1 Kaavan rakenne.

5.4.

Nimistö
Kaavassa ei anneta uusia kadunnimiä.

6.
6.1.

ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat
Rakentamisessa noudatetaan lainsäädäntöä ja kaavamääräysten lisäksi Raaseporin
kaupungin rakennusjärjestystä.

6.2.

Toteutuksen ajoitus
Kaavaa voidaan toteuttaa kaavan saatua lainvoiman.
Kaavan toteutuksen seurannasta vastaa kaupunki.
Raasepori 21.2.2018
Simon Store
Kaupunkisuunnitteluarkkitehti

