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- Muodostuu 825 T/kem-1 -alue.
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ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa vaarallisia
kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Kaupunginosan numero.

Kaupunginosan nimi.

Korttelin numero.

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan.

Rakennusala.

Rakennuksen vesikaton ylimmän kohdan korkein sallittu korkeusasema (N2000).
Rakennuksen julkisivun korkeus ei kuitenkaan saa ylittää 55 metriä.

YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ:

- Alue sijaitsee Seveso III direktiivin mukaisella ympäristöriskejä aiheuttavan laitoksen
konsultointivyöhykkeellä. Alueelle kohdistuvista hankkeista tulee pyytää Tukesin lausunto.

- Uusien rakennusten alimman sallitun rakentamiskorkeuden on oltava vähintään
voimassa olevan valtakunnallisen rannikkoalueen alinta rakentamiskorkeutta koskevan
suosituksen mukaisella tasolla.

- Alueen toteutussuunnitelmassa tulee varautua taajamatulvien hallintaan riittävillä
valuma-altailla.

- Alimmalla sallitulla rakentamiskorkeudella tarkoitetaan sitä korkeutta, jolle vesi voi
nousta ilman, että se vaurioittaa rakenteita. Maanvaraisen laatan varaan perustettaessa
alin rakentamiskorkeus sijaitsee kapillaarinousun katkaisevan kerroksen alapinnan
tasolla. Pilaripeurustuksissa ja tuulettuvissa alapohjissa on turvallinen korkeus
vastaavasti sokkelia ja rakennuksen runkorakennetta erottavan kapillaarisen nousun
katkaisevan kerroksen alapuolella. Alimpaan rakentamiskorkeuteen on lisättävä
aaltoiluvara, joka määritellään kunkin rakennuspaikan rantaolosuhteiden mukaan.

- Autopaikkoja on rakennettava seuraavasti:
Teollisuuskortteleiden tonteilla on oltava toimintaan nähden riittävästi auto- ja polku-
pyöräpaikkoja.
T/kem-1 korttelialueella:
1 autopaikka toimistorakennusten ja vastaavien tilojen kerrosalan 50 m2 kohti.
1 autopaikka teollisuusrakennusten tilojen kerrosalan 1000 m2 kohti.

- Hulevesien viivytysrakenteet on mitoitettava niin, että alueen purkuvirtaama säilyy
luonnontilasella tasolla kerran 3 vuodessa toistuvassa ja sitä yleisemmässä
rankkasadetilastossa.

- Liikennöidyillä alueilla muodostuvat hulevedet tulee ensisijaisesti käsitellä niiden laatua
parantavalla suodattavalla menetelmällä. Rakennusluvan yhteydessä on hyväksytettävä
hulevesisuunnitelma, jossa tulee huomioida myös rakentamisenaikaiset hulevesien
hallintajärjestelmät sekä mahdollisten sammutusvesien ja kemikaalivuotojen vaikutus
hulevesien laatuun.

- Alueen valaistus tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että valo aiheuttaa
mahdollisimman vähän häiriötä alueen ulkopuolelle. Häiriövalon minimoimiseksi
käytettävät valaisimet on suunniteltava alaspäin.

- Korttelialueelle on tehtävä sitova tonttijako.
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