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Asemakaavan muutos koskee Rauman kaupungin 1. kaupunginosan osaa korttelia 109. 
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Vireille tulo: Rauman kaupunginhallituksen kaavoitusjaosto on päättänyt 3.2.2015 (KVJ 15 §), että 
Tornelan palvelutalon tontin asemakaavan muutokseen ryhdytään. Asemakaavan muutos kuulutet-
tiin vireille luonnoksen yhteydessä. 
 
[Hyväksyminen: Kaupunginvaltuusto    7.3.2016             29 §]
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Tiivistelmä 

Asemakaavan tavoitteet 
Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan tontilla 684-1-109-2 sijaitsevan palvelutalon muuttami-
nen asuinkerrostaloksi.  
 
Tontilla on palvelukoti, joka kuuluu arkkitehtoniselta ilmeeltään viiden samanhenkisen, vuosien 
1963-66 kuluessa rakennetun pistetalon ryhmään. Palvelutalo poistuu nykyisestä käytöstään, joten 
on tarkoituksenmukaista ottaa rakennus asuntokerrostalokäyttöön.  
 
Asemakaavan yleistavoite on alueen käyttö ja kehittäminen olemassa olevan rakennuskannan 
lähtökohdista. 

Kaavaprosessin vaiheet 
Kaavamuutos käynnistettiin Rauman kaupungin talotoimenjohtajan pyynnöstä. Rauman kaupun-
ginhallituksen kaavoitusjaosto päätti 3.2.2015 (KVJ 15 §), että Tornelan palvelutalon tontin asema-
kaavan muutokseen ryhdytään. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistui 11.5.2015. 
 
Alueelle on laadittu kulttuuriympäristöselvitys. Ennen kaavatyön aloittamista ei katsottu tarpeelli-
seksi laatia muita selvityksiä.  
 
Asemakaavan muutosluonnos oli nähtävillä 13.7.-17.8.2015 Rauman kaupungin palvelupiste 
Pyyrmanissa (Valtakatu 2). 
 
Asemakaavan muutosluonnoksesta pyydettiin lausunnot Rauman kaupungin aluepalopäälliköltä, 
Kasvatus- ja opetuslautakunnalta, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta, Sosiaali- ja terveyslauta-
kunnalta, Tekniseltä lautakunnalta, Ympäristölautakunnalta, Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, 
Satakuntaliitolta, Satakunnan Museolta, Rauman Energia Oy.ltä, Lännen DNA Oy.ltä ja Vakka-
Suomen voima Oy.ltä. 
 
Luonnoksesta ei jätetty yhtään kirjallista mielipidettä sen nähtävilläoloaikana. 
 
Asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä 12.10-16.11.2015 Rauman kaupungin palvelupiste 
Pyyrmanissa (Valtakatu 2). 
 
Ehdotuksesta ei jätetty yhtään kirjallista muistutusta sen nähtävilläoloaikana. 

 

Asemakaava 
Asemakaavassa osoitetaan asuntokerrostalojen korttelialuetta.    
 
 

Asemakaavan toteuttaminen 
Asemakaavan vaikutukset astuvat voimaan kaavan saatua lainvoiman. 
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1 Lähtökohdat 
 

1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

2.2.5. Alueen yleiskuvaus 
Kaava koskee Rauman kaupungin 1. kaupunginosassa Rauman vanhan keskustan 
länsipuolella sijaitsevaa tonttia valtatie 8:n, Steniuksenkadun ja Tornelankujan sisäl-
leen rajaamalla alueella.  
Suunnittelualueella sijaitseva rakennus kuuluu viiden maisemallisesti yhteen sidotun 
kerrostalon ryhmään, maakunnallisesti merkittäväksi kulttuuriympäristöksi luokitellulla 
alueella osana Kuumesairaalan ja sen ympäristön muodostamaa kokonaisuutta (Piipa-
rinen 2014).  
Tornelankujan 1950- ja 1960-luvuilla toteutettu asuinalue on säilynyt sekä kaupunki-
rakenteen että arkkitehtuurin osalta alkuperäisenä. 
 

 
Tornelankujan asuntoaluen punaisen renkaan sisällä (Rauman keskustaajaman kulttuuriympä-
ristöselvitykestä 2014)  
 
Tornelankujan itäpuolella olevat viisi 1960-luvun kerrostaloa ovat julkisivuiltaan 
pääasiassa slammattuja, asbestisementtilevyvuorausta sekä betonipintaa. Poik-
keuksen muodostaa Tornelankujan ja Steniuksen kadun kulmauksessa oleva pel-
tivuorattu talo. Kohteet on sijoitettu maastoon väljästi 1960-luvun funktionalististen 
suunnitteluperiaatteiden mukaisesti. Tornelankujan toisella puolella on kolme 
1950-luvun rivitaloa, joiden julkisivuina on rappaus ja punatiili. 
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Kaava on rajattu koskemaan Tornelankujan kerrostaloryhmän äärimmäisenä kaakos-
sa sijaitsevaa rakennusta, eli tonttia 684-1-109-2.  
 
Kaava-alueen tontilla sijaitsee asemakaavan mukaisesti palvelukoti, ja piha-alue py-
säköintialueineen on saavutettavissa Tornelankujan puolelta. Rakennuksen pohjois- 
itä- ja länsipuolella tontti liittyy maisemallisesti kerrostaloryhmän muodostamaan mil-
jööseen. Alue on vehreä ja hyvin hoidettu. 
 
Kaava-alueen koko on 2926 m². 
 

 
Ilmakuva alueesta. Kaava-alue rajattu punaisella.  
 

2.2.6. Rakennettu ympäristö 
 

Tornelan palvelutalo kuuluu viiden samanhenkisen kerrostalon ryhmään. Kolme näis-
tä kerrostaloista sijaitsee Steniuksenkadun varrella ja kaksi, joista toinen Tornela, on 
saavutettavissa Tornelankujalta. Etelän ja pohjoisen puolen talot on sidottu maise-
mallisesti yhteen niiden välistä itä-länsi -suuntaisena kulkevan laaksomaisen puiston 
ja sitä myöden kulkevan jalankulkureitin avulla. Ryhmän kaikissa rakennuksissa on 
seitsemän maanpäällistä kerrosta, joista maantasossa sijaitseva kerros on käsitelty 
eri tavoin niin, että syntyy vaikutelma maantasosta irrallaan olevista rakennusmas-
soista.  
Suunnittelualueen tontti on nykyisessä kaavassa määritelty sairaaloiden ja muiden 
sosiaalista toimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (Ys1). Palvelutalon län-
sipuolella sijaitseva rakennus sijaitsee asuntokerrostalojen korttelialueella (AK1) ja 
Steniuksenkadun varrella olevat rakennukset yhdistettyjen liike- ja asuntokerrostalo-
jen korttelialueella (ALK). Kaikki viisi samanhenkistä rakennusta on rakennettu pian 
kaavan laatimisen jälkeen 1963-66, josta palvelutalo Tornela viimeisenä. Nykyisen 
asemakaavan mukainen rakentaminen on siis toteutunut kaavan alueella, mutta tarve 
muutokselle on ilmennyt, sillä Tornelan palvelutalo poistuu nykyisestä käytöstään. 
Kaavaa on tarpeen muuttaa niin, että rakennusta voidaan jatkossa käyttää asuinker-
rostalona. 
Suunnittelualue on huomioitu maakunnallisesti arvokkaan aluekokonaisuuden 
osaksi. Alueen ominaisluonne tulee säilyttää. Alue ei kestä täydennysrakentamis-
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ta eikä olemassa olevia rakennuksia tule laajentaa. Rakennusten julkisivukorjauk-
sissa tulee käyttää alkuperäistä vastaavia materiaaleja. 
 

 
Näkymä Tornelankujalta itään. Suunnittelualueeseen kuuluva palvelutalo Tornela kuvassa oi-
kealla puolella, taaimmaisena.  
 

 
Näkymä kaava-alueen pohjoispuolelta, Tornelan palvelutalo kuvassa vasemmalla. 
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Kaavan alueella sijaitseva palvelutalo Tornela Tornelankujalta (vas.) ja itäpuolelta valtatie 8 suunnalta.  

2.2.7. Muinaismuistot  
Kaava-alueella ei ollut tunnettuja muinaisjäännöksiä. 

 

2.2.8. Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt 
Suunnittelualue on huomioitu maakunnallisesti arvokkaan aluekokonaisuuden 
osaksi. Alueen ominaisluonne tulee säilyttää. Alue ei kestä täydennysrakentamis-
ta eikä olemassa olevia rakennuksia tule laajentaa. Rakennusten julkisivukorjauk-
sissa tulee käyttää alkuperäistä vastaavia materiaaleja. Kaava-alueen vehreä ym-
päristö tulee säilyttää osana Tornelankujan asuinalueen kokonaisuutta.  
Kaava-alueen välittömässä läheisyydessä kulkeva valtatie 8 on oletettavasti merkittä-
vin potentiaalinen ympäristöhäiriötekijä, mutta nykyisellään se on varsin onnistuneesti 
erotettu alueesta meluvallein ja kasvillisuuden avulla. 
Aluekokonaisuus on huomioitu myös Vanhan Rauman suoja-alueen rakennusin-
ventoinnissa (Joukio & Niukko, Satakunnan Museo 2012). 
Alue kuuluu UNESCON maailmanperintökohteen, Vanhan Rauman suojavyöhyk-
keelle. 
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Palvelutalo Tornela vasemmalla. Alue on varsin idyllinen laajoine, hoidettuine puistoalueineen. 
 
 

1.2 Suunnittelutilanne 

2.2.9. Maakuntakaava 
 

 
Ote maakuntakaavasta; suunnittelualue jää punaisen renkaan sisään. 

 
Suunnittelualueella on voimassa 30.11.2011 vahvistettu Satakunnan maakuntakaava, jossa 
suunnittelualuetta koskevat seuraavat merkinnät: 
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A  Merkinnällä osoitetaan yksityiskohtaista suunnittelua edellyttävät asumi-

seen ja muille taajamatoiminnoille, kuten keskustatoiminnoille, palveluille ja 
teollisuudelle rakentamisalueita, pääväyliä pienempiä liikenneväyläalueita, 
virkistys- ja puistoalueita sekä erityisalueita. 
 
Alueen suunnittelumääräyksessä todetaan muun muassa seuraavaa: 
Aluetta suunniteltaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota yhdyskuntaraken-
teen eheyttämiseen ja täydentämiseen hajanaisesti ja vajaasti rakennetuilla 
alueilla.  

  
mv2  Merkinnällä osoitetaan merkittävät kulttuuriympäristö- ja maisemamat-

kailun kehittämisen kohdevyöhykkeet. 
 
kk Merkinnällä osoitetaan kaupunkikehittämisen kohdevyöhyke.  

 
kh2 Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät kult-

tuuriympäristöt. 
 
Alueen suunnittelumääräyksessä todetaan muun muassa seuraavaa: 
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon alu-
een kokonaisuus, erityispiirteet ja ominaisluonne siten, että edistetään nii-
hin liittyvien arvojen säilymistä ja kehittämistä.  

 
Alueen välittömässä läheisyydessä on maakuntakaavassa merkitty myös kaksiajorataiseksi 
parannettava päätie sekä sen läheisyyteen historiallinen tie.   

 

1.2.2.  Yleiskaava  
 

 
Ote Rauman oikeusvaikutteettomasta yleiskaavasta.  
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Alueella on voimassa 25.8.2003 hyväksytty Rauman oikeusvaikutteeton yleiskaava, 
jossa suunnittelualue on asuntoaluetta (A).  
 
A Merkinnällä osoitetaan asuntoalue. 
 
Alueen läheisyyteen on merkitty valtatie / kantatie. 

   

1.2.3.  Strateginen visio 2025 

 
Ote strategisesta visiosta. Suunnittelualue jää punaisen renkaan sisään. 
 
Alueella on vireillä koko kaupungin kattava yleiskaava. Kaavan strategisessa visiossa 
2025 alue sijoittuu asuntoalueelle (A) ja maakunnallisesti merkittävään kulttuuriympä-
ristöön (kh-2). Lisäksi alue on UNESCON maailmanperintökohteen suojavyöhykkeel-
lä. Kaava-alueen itäpuolella kulkee valtatie. 
 
A Merkinnällä osoitetaan asuntoalue. 
 
kh-2 Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö. 
 
sv  Merkinnällä osoitetaan UNESCON maailmanperintökohteen suoja-

vyöhyke. 

1.2.4.  Asemakaava 
Alueella on voimassa 26.11.1966 vahvistettu asemakaava. Asemakaavassa alue on määri-
telty sairaaloiden ja muiden sosiaalista toimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi 
(Ys1). 

 
 

1.2.4.  Rakennusjärjestys 
Kaupunginvaltuusto hyväksyi Rauman kaupungin rakennusjärjestyksen 30.3.2009, 
voimaantulopäivä oli 3.4.2009. 
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1.3 Pohjakartta 
Pohjakartan on laatinut Rauman kaupungin teknisen viraston kiinteistö- ja mittaus-
toimi ja se täyttää kaavoitusmittauksista ja kaavojen pohjakartoista JHS 185:ssa an-
netut vaatimukset. 

1.4  Maanomistus 
Suunnittelualueen maa-alue on kaupungin omistuksessa. 
 

3. Asemakaavan muutoksen tavoitteet  

2.1  Tavoitteet 
Asemakaavan yleistavoite on alueen tehokas käyttö ja kehittäminen olemassa olevan 
rakennuskannan ja maakunnallisesti arvokkaan rakennetun ympäristön lähtökohdis-
ta.  
 

2.2 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 
 
2.2.1. Kaavoista johdetut tavoitteet 
 
Tavoitteeksi asetettu muutos asuinkerrostalojen korttelialueeksi vastaa maakunta-
kaavassa osoitettuihin varauksiin.  
 
Tavoitteeksi asetettu muutos vastaa Rauman oikeusvaikutteettomassa yleiskaavassa 
osoitettuihin varauksiin.  
 
Tavoitteeksi asetettu muutos vastaa Rauman kaupungin alustavassa visiossa 2025 
osoitettuihin varauksiin. 

 
Muutos tukee yhdyskuntarakenteen kehittymistä yleispiirteisten kaavojen tarkoituksen 
mukaisesti.   
 
2.2.2. Kulttuuriympäristöselvityksestä johdetut tavoitteet 
 
Alueen ominaisluonne tulee säilyttää. Alue ei kestä täydennysrakentamista eikä 
olemassa olevia rakennuksia tule laajentaa. Rakennusten julkisivukorjauksissa 
tulee käyttää alkuperäistä vastaavia materiaaleja. 
 
2.2.3. Kaupungin asettamat tavoitteet 
 
Kaupungin tavoitteena on mahdollistaa korttelialueen muuttaminen asuinkerrostalo-
jen korttelialueeksi olemassa olevan rakennuskannan ja maakunnallisesti arvokkaan 
rakennetun ympäristön lähtökohdista.  
 

4. Asemakaavan suunnittelun vaiheet 

3.1 . Asemakaavan suunnittelun tarve 
Korvaava asemakaava on tarpeen laatia, jotta alueen tehokas käyttö ja kehittäminen 
olemassa olevan rakennuskannan lähtökohdista on mahdollista.  
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3.2 . Suunnittelun vaiheet 

3.2.1 Valmistelu 
Kaavamuutos käynnistetään Rauman kaupungin talotoimenjohtajan pyynnöstä. Tarve 
muutokselle perustuu siihen että alueella ei ole enää tarvetta palvelutalona toimivalle 
rakennukselle.   
Alueelle on laadittu rakennusinventointi /Rauman keskustaajaman kulttuuriympäris-
töselvitys: Osa 2. Kulttuuriympäristöt / Pekka Piiparinen 2014.  
 
Ennen kaavatyön aloittamista ei katsottu tarpeelliseksi laatia muita selvityksiä.  
 

 

3.2.2 Asemakaavaluonnos 
Asemakaavasta laadittiin yksi luonnosvaihtoehto kaavan vähäisen laajuuden takia. 
Luonnoksessa mahdollistetaan tontin kehittäminen hakijan ja rakennuksen tulevien 
käyttäjien lähtökohdista.  
Asuinkäyttöä palvelemaan ja sen rinnalle haluttiin antaa mahdollisuus käyttää tiloja 
pienimuotoisen liiketoiminnan harjoittamiseen tai lähipalvelujen tarjoamiseen. Lisäksi 
tontilta osoitetaan palstaviljelylle ohjeellisena varattu osa. 
Paikoitustilaa tontilla on niukasti, mutta sitä kompensoimaan määrättiin järjestämään 
säältä suojattuja polkupyöräpaikkoja, jotka on mahdollista järjestää olemassa olevan 
rakennusmassan sisään. 
 
 
 

 
Palstaviljelylle voidaan osoittaa ohjeellinen sijainti tontin pohjoislaidalta. 
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Liiketilalle tai lähipalvelulle sopiva tila voisi olla esimerkiksi pohjakerroksen sisäänkäynnin 
puoleisessa päädyssä. Autopaikoitusta sekä mahdollisuutta pyörien säilytykseen on lisättävä 
nykyisestään. 
 

3.2.3  Asemakaavaehdotus 
 

Asemakaavasta laadittiin luonnoksen jälkeen ehdotus, jota tarkennettiin Satakunnan 
Museon ja Teknisen lautakunnan lausuntojen mukaan. 

 Yleismääräystä tarkennettiin tarkoituksena entistä enemmän korostaa raken-
nuksen historiallista arvoa ja ohjata tulevia muutoksia nämä arvot huomioon 
ottaviksi. 

 Yleismääräystä selkiytettiin liike- toimisto- ja lähipalveluja koskevan määräyk-
sen osalta. 

 Kiinteistön länsirajalle merkitty ohjeellinen auton säilytyspaikalle varattu osa 
muutettiin auton säilytyspaikan rakennusalaksi. Yleismääräyksiin lisättiin mää-
räys säilytyspaikkarakennelman materiaaleista ja hahmosta. 

 Puustoa koskevaa yleismääräyksen osaa muutettiin sallivammaksi, jolloin eh-
doton puuston säilyttämisvaatimus koskee nyt hyväkuntoista puustoa. 

 Ehdotuksen liitteenä oleva OAS korjattiin laadittujen selvitysten osalta. 
 
 

3.2.4   Hyväksyttävä asemakaava 
  

Ehdotusvaiheen nähtävilläoloaikana ei saatu yhtään kirjallista muistutusta kaavasta. 
Kaavakartalle ei niin ollen tehty yhtään muutoksia ehdotusvaiheen jälkeen, vaan hy-
väksyttävä kaava on sama kuin ehdotusvaiheessa esillä ollut kaavakartta. Materiaalin 
päivityksiä tehtiin ainoastaan selostukseen, johon kirjattiin kaavaprosessin toteutu-
neet vaiheet ehdotuksen osalta, sekä korjattiin muutama kirjoitusvirhe. 
 

3.2.5  Osallistuminen, vuorovaikutusmenettely ja viranomaisyhteistyö 
Rauman kaupunginhallituksen kaavoitusjaosto on päättänyt 3.2.2015 (KVJ 15 §), että 
Tornelan palvelutalon tontin asemakaavan muutokseen ryhdytään.  
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistui 11.5.2015 ja se lähetettiin tiedoksi kaa-
va-alueen kiinteistöjen omistajille, naapureille, eri viranomaisille ja lautakunnille. Li-
säksi osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli tutustuttavissa kaupungin nettisivuilla.  
 
Kaava on laadittu yhteistyössä rakennusvalvonnan ja talotoimen kanssa.  
 
Asemakaavamuutosluonnos oli nähtävillä MRA 30 §:n mukaisesti 13.7.-17.8.2015 
Rauman kaupungin palvelupiste Pyyrmanissa (Valtakatu 2). 
 
Asemakaavamuutosluonnoksesta pyydettiin lausunnot Rauman kaupungin aluepalo-
päälliköltä, Terveydensuojeluviranomaiselta, Kasvatus- ja opetuslautakunnalta, Kult-
tuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta, Sosiaali- ja terveyslautakunnalta, Tekniseltä lauta-
kunnalta, Ympäristölautakunnalta, Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, Satakuntalii-
tolta, Satakunnan Museolta, Rauman Energia Oy.ltä, Lännen DNA Oy.ltä ja Vakka-
Suomen voima Oy.ltä. 

 
Luonnoksesta ei jätetty yhtään kirjallista mielipidettä sen nähtävillä oloaikana. 
 
Muutoksia aiheuttaneiden lausuvien tahojen kanssa keskusteltiin ehdotukseen tehtä-
vistä muutoksista. Virallisia lausuntoja ei tämän vuoksi nähdä tarpeelliseksi pyytää 
enää ehdotusvaiheessa. 
 

3.2.6  Tiivistelmät luonnosvaiheessa saaduista lausunnoista ja mielipiteistä se-
kä kaavanlaatijan vastineet niihin 

 
 
 
LAUSUNNOT 
 

Rauman kaupunki, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi, kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja :3.7.2015: 
Toteaa sähköpostitse, että kulttuuri- ja vapaa-aikatoimella ei ole huomautettavaa asemakaa-
van muutosluonnoksesta. 
 
Kaavan laatijan vastine: 
Ei kommentteja. 

 
 
 
Rauman kaupunki, tekninen virasto, rakennusvalvonta 2.7.2015: 

Apulaisrakennustarkastaja toteaa sähköpostitse, että rakennusvalvonnalla ei ole huomautet-
tavaa asemakaavamuutoksen luonnoksesta. 
 
Kaavan laatijan vastine: 
Ei kommentteja. 
 
 

 
Satakuntaliitto, maakunta-arkkitehti 16.7.2015:  

Satakuntaliitolla ei ole tarvetta antaa lausuntoa Rauman kaupungin Tornelan asemakaavan 
muutoksesta. 
 
Kaavan laatijan vastine: 
Ei kommentteja. 
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Rauman kaupunki, terveydensuojeluviranomainen, terveysinsinööri 1.7.2015: 
Toteaa sähköpostitse, että sosiaali- ja terveysvirastolla ei ole huomautettavaa asemakaavan 
muutosluonnoksesta. 

 
Kaavan laatijan vastine: 
Ei kommentteja. 

 
 
Rauman kaupunki, ympäristölautakunta 4.8.2015: 

Ympäristölautakunta toteaa ympäristönsuojelupäällikkö Juha Hyvärisen ehdotuksesta lau-
suntonaan, että Ympäristölautakunnalla ei ole asemakaavan muutoksen luonnoksesta huo-
mautettavaa.  
 
Kaavan laatijan vastine: 
Ei kommentteja. 
 

 
Rauman Energia Oy, suunnittelupäällikkö 11.8.2015: 

Suunnittelupäällikkö toteaa sähköpostitse, ettei Rauman Energialla ole lausuttavaa Tornelan 
asemakaavamuutokseen. 
 
Kaavan laatijan vastine: 
Ei kommentteja. 

 
 
 
DNA Oy, tekniikka 20.8.2015: 

Tekniikan vastaava toteaa sähköpostitse, ettei DNA:lla ole huomautettavaa Tornelan asema-
kaavamuutokseen. 
 
Kaavan laatijan vastine: 
Ei kommentteja. 

 
 
Satakunnan Museo, Rakennustutkija 25.8. ja 26.8. 2015 

Rakennustutkija huomauttaa 25.8. OAS:ssa esiintyvästä virheestä, jonka mukaan alueella 
olisi tehty rakennusinventointi, ja ehdottaa kaavaan lisättäväksi suojelumerkintää. 26.8. lähet-
tämällään sähköpostilla rakennustutkija täydentää lausuntoaan toteamalla, että suojelumer-
kinnän sijaan voidaan asiaan ottaa kantaa yleismääräyksessä.  
 
Kaavan laatijan vastine: 
OAS päivitetään siten että virheellinen rakennusinventointi-sana korvataan kulttuuriympäris-
töselvityksellä. Yleismääräystä tarkennetaan tarkoituksena entistä enemmän korostaa raken-
nuksen historiallista arvoa ja ohjata tulevia muutoksia nämä arvot huomioon ottaviksi. 
 

 
Rauman kaupunki, Tekninen lautakunta 25.8.2015 

Tekninen lautakunta saattaa kaavoittajan tietoon seuraavat kaupungingeodeetin kirjaamat 
asiat:  
 
Ensisijaisena kriteerinä kaavaa laatiessa tulisi pitää ostajaehdokkaan kannanottoja asema-
kaavan määräyksistä. 
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Tontin rakennusoikeus muutettavan asemakaavan mukaan on e=0,6; mikä merkitsee 1756 
kem2. Asemakaavamuutoksessa rakennusoikeus on 1616m2. Rakennusoikeuden pienentä-
minen ei vastanne kiinteistökauppa-aietta. Ehdottoman rakennuskiellon sijaan on syytä sallia 
täydentävä erillinen tai laajentamisrakentaminen ja ohjata sellaisen soveltuvuutta olemassa 
olevaan. 
 
Yleismääräys on kl10% :tä koskevalta osaltaan vaikealukuinen. 
 
Määräys puuston säilyttämisestä voitaisiin poistaa tai korvata lievemmällä määräyksellä. 

 
Kaavan laatijan vastine: 
Asemakaava laaditaan ensisijaisesti kaupunkikuvallisten ja rakennustaiteellisten arvojen se-
kä terveellisen elinympäristön ehdoilla. Kaavaprosessissa kuullaan esimerkiksi kaupungin 
omia lautakuntia sekä viranomaisia, jotta kaava täyttäisi vaatimukset kokonaisvaltaisesti. Os-
tajaehdokkaalla ollut on mahdollisuus vaikuttaa kaavan sisältöön luonnosvaiheessa kirjalli-
sella mielipiteellä. Ostajaehdokas ei ole jättänyt mielipidettä. Kaavoittaja on ollut yhteydessä 
ostajaehdokkaaseen. 
 
Asemakaavamuutoksessa määritelty rakennusoikeus vastaa nykytilanteen käytettyä raken-
nusoikeutta. Tämä on tarkoituksenmukaista, koska lisärakentaminen halutaan rajata pois. 
Sen sijaan kiinteistön länsirajalle merkitty ohjeellinen auton säilytyspaikalle varattu osa muu-
tettiin auton säilytyspaikan rakennusalaksi kaavan rakennusalan sitä estämättä. Yleismäärä-
yksiin lisättiin määräys säilytyspaikkarakennelman materiaaleista ja hahmosta. 
 
Yleismääräystä täsmennettiin kl10% -määräyksen osalta. 
 
Hyväkuntoinen puukanta kuuluu olennaisesti alueen luonteeseen. Määräystä muokattiin sal-
livammaksi. 
 
 
 

Varsinais-Suomen ELY-keskus, Ylitarkastaja 4.9.2015: 
Ylitarkastaja toteaa sähköpostitse, ettei ELY-keskuksella ole aihetta antaa lausuntoa kaava-
muutosluonnokseen. Asemakaavaluonnoksen kaavamääräystä on kuitenkin perusteltua vielä 
täydentää Satakunnan Museon esittämällä tavalla. 
 
 
Kaavan laatijan vastine: 

Ei kommentteja. 
 
 
 
Varsinais-Suomen ELY-keskus, Ylitarkastaja 4.9.2015: 

Ylitarkastaja toteaa sähköpostitse, ettei ELY-keskuksella ole aihetta antaa lausuntoa kaava-
muutosluonnokseen. Asemakaavaluonnoksen kaavamääräystä on kuitenkin perusteltua vielä 
täydentää Satakunnan Museon esittämällä tavalla. 
 
 
Kaavan laatijan vastine: 

Ei kommentteja. 
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Sosiaali-ja terveysvirasto, sosiaali- ja terveysjohtaja 7.9.2015 
Sosiaali- ja terveysvirastolla ei ole tarvetta antaa lausuntoa Rauman kaupungin Tornelan 
asemakaavan muutoksesta. 
 
Kaavan laatijan vastine: 
Ei kommentteja. 

 
 
 
 
 
Vakka-Suomen voima Oy, verkkojohtaja 7.9.2015 

Vakka-Suomen voimalla ei ole tarvetta antaa lausuntoa Rauman kaupungin Tornelan ase-
makaavan muutoksesta. 
 
Kaavan laatijan vastine: 
Ei kommentteja. 

 
 
 
Satakunnan pelastuslaitos, palotarkastaja 7.9.2015 

Pelastuslaitoksella ei ole tarvetta antaa lausuntoa Rauman kaupungin Tornelan asemakaa-
van muutoksesta. 
 
Kaavan laatijan vastine: 
Ei kommentteja. 

 

5. Asemakaavan kuvaus 
 

4.1 Kaavan rakenne 
Kaavassa on osoitettu tontin käyttöä koskevat määräykset.  

 
 

 

4.2 Kaavamerkinnät ja –määräykset 
 
 

   Asuinkerrostalojen korttelialue. 
 
 

  3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. 
 
 

  Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. 
 
 

  Osa-alueen raja. 
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  Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja. 

 
 

  Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero. 
 

   Kaupungin- tai kunnanosan numero. 
 
 

   Korttelin numero. 
 
 

 Merkintä osoittaa, kuinka monta prosenttia alueelle salli-
tusta kerrosalasta saadaan käyttää liiketiloja varten. 

 

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

 

 Rakennusala. 
 
 

 Ohjeellinen auton säilytyspaikalle varattu alueen osa. 
 
 

 Auton säilytyspaikan rakennusala, jolle saa rakentaa auto-
katoksia ja -talleja tontin rakennusoikeuden sitä estämättä. 

 
 

 Leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa. 
 

 Ohjeellinen palstaviljelylle varattu alueen osa. 
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 Merkintä osoittaa kuinka monta asuntokerrosalaneliömet-
riä kohti on rakennettava yksi autopaikka. 

 
 

 Merkintä osoittaa kuinka monta liike- ja toimistoker-
rosalaneliömetriä kohti on rakennettava yksi autopaikka. 

 
 

 Merkintä osoittaa, kuinka monta kerrosalaneliömetriä koh-
ti on rakennettava yksi säältä suojattu polkupyörien käyt-
töä palveleva pyöräpaikka. 

 
YLEISMÄÄRÄYS:  

Kaavassa määrätty kl10% tulee sijoittaa rakennuksen 
pohjakerrokseen. Määräyksen osoittaman kerrosala voi-
daan käyttää myös toimisto- ja lähipalveluja varten.  
 
Rakennuksen rakennusaikaiset tyyli- ja ominaispiirteet 
ovat hyvin säilyneet. Rakennuksen julkisivuihin tai kattee-
seen ei saa tehdä muutoksia, jotka poikkeavat alkuperäi-
sistä ominaispiirteistä.  
 
Rakennusta ei tule laajentaa. 
 
a1 -rakennusalalle rakennettavan rakennuksen tulee olla 
mahdollisimman matala ja kevytrakenteinen, pulpettikat-
toinen ja lautaverhoiltu. 
 
Tonttia ei saa aidata. le -alueen tulee liittyä rakennusryh-
män yhteiseen piha-alueeseen. 
 
Olemassa oleva hyväkuntoinen puusto tulee säilyttää. 

 
 
 
 
 

4.3 Kaavan vaikutukset 
Kaavan muutoksella ei ole negatiivisia tai muuttavia vaikutuksia ympäristöönsä.  

 
 
Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen / muutoksen suunta 
 
Yhdyskuntarakenne Yhdyskuntarakenteellinen tarkastelu on tehty yleiskaavatyön yhteydessä. Siinä alueen pää-

käyttötarkoitus on asuminen. Kaavamuutoksella pyritään turvaamaan kaava-alueen nykyisen 
rakennuskannan käytettävyys. 

 
+ 

Julkiset palvelut Kaavalla ei ole oleellisia vaikutuksia julkisten palvelujen saavutettavuudelle ja käytettävyydel-
le. 

0 

Yksityiset palvelut Alueella on palveluasumista. Uuden kaavan myötä mahdollistetaan pääkäyttötarkoituksen 
(asuminen) lisäksi myös pienimuotoinen yritystoiminta. Kaavalla on oleellista vaikutusta yksi-
tyisille palveluille.  

+ 

Työpaikat, elinkei-
notoiminta 

Kaavalla on edelliseen kohtaan viitaten merkitystä elinkeinotoiminnalle. + 
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Vaikutukset rakennettuun ympäristöön / muutoksen suunta 
 
Kaupunkikuva Alueen yleisilmeen sopivuus ympäristöönsä varmistetaan, kun kaavamääräyksissä huomioi-

daan koko alueen maakunnallisesti merkittävä status.  
+ 

 
Vaikutukset luontoon ja maisemaan / muutoksen suunta 
 
Luonnonolot  Kaavalla ei ole erityisiä vaikutuksia luonnonoloihin. 0 

 
Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen / muutoksen suunta 
 
Liikenne Kaava ei vaikuta oleellisesti liikenneoloihin. 0 

Yhdyskuntatekni-
nen huolto  

Alueen yhdyskuntatekniikka tukeutuu olemassa oleviin verkostoihin.  0 

 
Vaikutukset talouteen / muutoksen suunta 
 
Kaavatalous Alue täydentää kaupunkirakennetta. Kaavataloudellinen tarkastelu on tehty yleiskaavan yh-

teydessä.  
0 

 
Vaikutukset terveyteen / muutoksen suunta 
 
Ympäristöhäiriöt Alueella ei ole häiriytyviä luontokohteita. Kaavan mukainen maankäyttö ei aiheuta ympäristö-

häiriöitä. 
0 

 
Vaikutukset sosiaalisiin oloihin / muutoksen suunta 
 
Sosiaalinen ympä-
ristö 

Alueen käytettävyys ja yleisilme säilyvät kaavan tarkennettujen määräysten seurauksena. + 

 
Vaikutukset kulttuuriin / muutoksen suunta 
 
Kulttuurihistoria Kaavalla turvataan maakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön säilyminen.  + 

 
 

6. Asemakaavan toteutus 

5.1  Asemakaavan toteutus 
Asemakaavan toteuttaminen voi alkaa sen saatua lainvoiman.  

 
Kaavatyöhön ovat osallistuneet kaavoitusarkkitehti Hanna Elo ja kaavoitusavustaja 
Satu Sarkoranta. 

 
 
 
Raumalla 9.12.2015 
RAUMAN KAUPUNGIN TEKNINEN VIRASTO / KAAVOITUS 
 
Hanna Elo   Satu Sarkoranta 
Kaavoitusarkkitehti  Kaavoitusavustaja 
 
 
 
 
Juha Eskolin 
Kaavoitusjohtaja 



Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta 684 Rauma Täyttämispvm 09.06.2015
Kaavan nimi TORNELAN ASEMAKAAVAN MUUTOS
Hyväksymispvm  Ehdotuspvm  
Hyväksyjä  Vireilletulosta ilm. pvm  
Hyväksymispykälä  Kunnan kaavatunnus  
Generoitu kaavatunnus  
Kaava-alueen pinta-ala [ha] 0,2900 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]  
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]  Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]0,2900
 

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 0,2926 100,9 1616 0,55 0,0000 -140
A yhteensä 0,2926 100,0 1616 0,55 0,2926 1616
P yhteensä       
Y yhteensä     -0,2926 -1756
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 0,2926 100,9 1616 0,55 0,0000 -140
A yhteensä 0,2926 100,0 1616 0,55 0,2926 1616
AK 0,2926 100,0 1616 0,55 0,2926 1616
P yhteensä       
Y yhteensä     -0,2926 -1756
YS     -0,2926 -1756
C yhteensä       
K yhteensä       
T yhteensä       
V yhteensä       
R yhteensä       
L yhteensä       
E yhteensä       
S yhteensä       
M yhteensä       
W yhteensä       
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TORNELAN ASEMAKAAVAMUUTOS
POISTUVA ASEMAKAAVA

KAUPUNGINHALLITUS

TEKNINEN VIRASTO / KAAVOITUSRAUMAN KAUPUNKI

KAUPUNGINVALTUUSTO YMPÄRISTÖKESKUS VOIMAANTULO MITTAKAAVA

SUUNNITTELIJA PIIRTÄJÄ PÄIVÄYS

POHJAKARTTA ON  JHS185 2.5.2014 MUKAINEN

TÄMÄ KARTTA ON OLLUT NÄHTÄVILLÄ RAUMAN KAUPUNGIN TEKNISESSÄ VIRASTOSSA

TÄMÄ KARTTA ON RAUMAN KAUPUNGINVALTUUSTON / KAUPUNGINHALLITUKSEN

PÄÄTÖKSEN              /                                   §                   MUKAINEN           KAUPUNGINSIHTEERI / KAUPUNGINLAKIMIES

KAAVATUNNUS

Korkeusjärjestelmä:       N2000
Koordinaattijärjestelmä: ETRS-GK22

500.01 3 m sen kaava-alueen ulkopuolella oleva viiva, jota
vahvistaminen koskee.

500.43 Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.

YS1502.0701 Sairaaloiden ja muiden sosiaalista toimintaa palvelevien
rakennusten korttelialue. Tontille saa rakentaa vanhusten
asuintalon. Tontilla on varattava tarkoituksenmukaista
oleskelutilaa vähintään 10 m2 asukasta kohti, eikä tähän
saa laskea pysäköimisen, pyykinkuivatuksen yms.
vaatimaa tilaa. Tontilla on varattava yksi autopaikka neljää
asukasta kohti sekä yksi autopaikka jokaista
henkilökunnan asuinhuoneistoa kohti.



RAUMAN KAUPUNKI
KAAVOITUS 01 / 1 3.9.2015
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

TORNELAN (tontti 684-1-109-2) ASEMAKAAVAMUUTOKSEN
AK 01-099
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Suunnittelualue

Aloite
Kaavamuutos käynnistetään Rauman kaupungin talotoimenjohtajan pyynnöstä. Rau-
man kaupunginhallituksen kaavoitusjaosto on päättänyt 3.2.2015 (KVJ 15 §), että Tor-
nelan palvelutalon tontin asemakaavan muutokseen ryhdytään. Tarve muutokselle
perustuu siihen, että Tornelan palvelutalo poistuu palvelutalokäytöstään.

Suunnittelualue
· Kaavamuutos koskee Rauman kaupunginsairaalan eteläpuolella, Tornelanku-

jan päässä sijaitsevan Tornelan palvelutalon tonttia.
· Tontin pinta-ala on 2926 m².
· Kaavoitettava alue on kaupungin omistuksessa.

Kaavatilanne
· Suunnittelualueella on voimassa 30.11.2011 vahvistettu Satakunnan maakun-

takaava. Suunnittelualue sijaitsee maakuntakaavassa osoitetun taajamatoi-
mintojen alueen rajapinnassa (A), merkittävän kulttuuriympäristö- ja maise-
mamatkailun kehittämisen kohdevyöhykkeellä (mv2), kaupunkikehittämisen
kohdevyöhykkeellä (kk) sekä maakunnallisesti merkittävällä kulttuuriympäris-
töllä (kh2). Alueelle on maakuntakaavassa merkitty myös kaksiajorataiseksi
parannettava päätie sekä sen läheisyyteen historiallinen tie.

· Alueella on voimassa 25.8.2003 hyväksytty Rauman oikeusvaikutukseton
yleiskaava. Suunnittelualue sijoittuu asuntoalueelle (A).Alueen läheisyyteen on
merkitty valtatie/kantatie.

· Alueella on vireillä koko kaupungin kattava yleiskaava. Yleiskaavan strategi-
sessa visiossa alue sijoittuu asuntoalueelle (A) sekä maakunnallisesti merkit-
tävään kulttuuriympäristöön (kh-2). Alueen läheisyyteen on merkitty valta-
tie/kantatie.

· Alueella on voimassa 26.11.1966 vahvistettu asemakaava. Asemakaavassa
alue on määritelty sairaaloiden ja muiden sosiaalista toimintaa palvelevien ra-
kennusten korttelialueeksi (Ys1).

Kaavan tavoitteet
· Kaavahankkeen tarkoituksena on mahdollistaa sairaaloiden ja muiden sosiaa-

lista toimintaa palvelevien rakennusten korttelialueen muuttaminen asuinker-
rostalojen korttelialueeksi.

Kaavoitustyön keskeiset kysymykset ja ongelmat
· Ulkoisten muutosten sopeuttaminen olemassa olevaan, iäkkäämpään raken-

nettuun ympäristöön.

Selvitykset
· Alueelle on laadittu kulttuuriympäristöselvitys (Rauman keskustaajaman kult-

tuuriympäristöselvitys osa2).
· Kaavoituksen aikana tehdään lisäselvityksiä, mikäli tarvetta ilmaantuu.
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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 suunni-
telmaan tehtävistä muutoksista esitetään kaavoitusosastolle (yhteystiedot löytyvät tästä lehtises-
tä). Toivomukset on selkeintä esittää kirjallisesti mahdollisimman pian. Mitä varhaisemmassa
vaiheessa esitykset tehdään, sitä helpompi ne on ottaa huomioon.

Jos osallisella ja kaavoittajalla on jyrkästi toisistaan poikkeavat näkemykset esitetyn osallistumi-
sen riittävyydestä, osallinen voi ottaa yhteyttä Lounais-Suomen ympäristökeskukseen ja esittää
neuvottelun järjestämistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Ympäristökeskus arvioi suunni-
telman riittävyyttä ja järjestää neuvottelun kunnan ja osallisten kanssa, jos sen tarpeelliseksi
näkee.

Lisätietoja:
Rauman kaupunki
Kaavoitusosasto

Kanalinranta 3
26100 Rauma

www.rauma.fi

Kaavoitusarkkitehti Hanna Elo puh. 044 4036018 kaavoitus@rauma.fi
Kaavoitusavustaja Satu Sarkoranta puh. (02) 834 3667 kaavoitus@rauma.fi

Kaupunginhallituksen kaavoitusjaosto
Laihonen Jari, puheenjohtaja
Vastavirta Åke, varapuheenjohtaja
Ollila Helena, jäsen
Santala Jyrki, jäsen
Viitanen Sirpa, jäsen

Tomi Suvanto, apulaiskaupunginjohtaja, esittelijä
Kari Koski, kaupunginjohtaja
Juha Eskolin, kaavoitusjohtaja
Mikajuhani Numminen, vs. kaupunginlakimies, sihteeri
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TORNELA  AK 01-099

Aikataulu KEVÄT 2015 KESÄ 2015 SYKSY 2015 SYKSY 2015

Vaiheet
Tiedottaminen osallisille

Aloitus Luonnos nähtävillä 14
vrk

Ehdotus nähtävillä 30
vrk

Hyväksyminen kau-
punginvaltuustossa

Kaupunkilaiset ja muut kiinnostuneet vireilletulokuulutus ja OAS Kuulutus Kuulutus Kuulutus
Alueen maanomistajat OAS tiedoksi Kuulutus Kuulutus Kuulutus
Kaava-alueeseen rajoittuvien tonttien maanomistajat OAS tiedoksi Kuulutus Kuulutus Kuulutus
Tekninen virasto: teknisen toimen johtaja, kaupunginge-
odeetti, talotoimen päällikkö, kunnallistekniikan johtaja,
suunnittelupäällikkö, viheraluepäällikkö, rakennustarkasta-
ja, ympäristönsuojelupäällikkö
Kasvatus- ja opetusjohtaja
Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja
Liikuntatoimenjohtaja
Museonjohtaja
Sosiaali- ja terveysjohtaja
Sosiaalipalvelujen johtaja

OAS tiedoksi ja komment-
teja varten

Kuulutus Kuulutus Kuulutus

Aluepalopäällikkö OAS tiedoksi Lausunto Kuulutus Kuulutus
Kasvatus- ja opetuslautakunta
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Tekninen lautakunta
Ympäristölautakunta

OAS tiedoksi Lausunto Kuulutus Kuulutus

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Satakuntaliitto
Satakunnan Museo

OAS tiedoksi Lausunto Tiedoksi

Rauman Energia Oy
Lännen DNA Oy
Vakka-Suomen voima Oy

OAS tiedoksi Lausunto Kuulutus Tiedoksi

Rauman Latu ry
Rauman seudun lintuharrastajat ry

OAS tiedoksi Kirje Kuulutus Kuulutus

Lehdistö OAS tiedoksi Kuulutus Kuulutus Kuulutus
Kaupunkilaisen vaikutusmahdollisuudet Mielipide OAS:sta

Ehdotuksia kaavaa varten
Kirjallinen mielipide luon-
noksesta

Kirjallinen muistutus eh-
dotuksesta
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Sarkoranta Satu

Lähettäjä: Klimoff Tuomas <tuomas.klimoff@satapelastus.fi>
Lähetetty: 7. syyskuuta 2015 12:24
Vastaanottaja: Kaavoitus
Kopio: Suonpää Juha
Aihe: VS: Lausuntopyyntö

Hei, 
  
esitetty asemakaavamuutos ei muuta tilannetta siten että pelastuksella olisi tarvetta antaa lausuntoa. 
  
Terv, 
  
  
Satavarmaa turvallisuutta - lähellä sinua 
  
Tuomas Klimoff | palotarkastaja |   
Satakunnan pelastuslaitos 
  
Rauman toimialue | Sahankatu 4 | 26100  RAUMA 
Puh. vaihde 02 621 1500 | Matkapuh. 044 701 7302 
tuomas.klimoff@satapelastus.fi | http://www.satapelastus.fi 
  
  
  
Lähettäjä: Kaavoitus [mailto:Kaavoitus@rauma.fi]  
Lähetetty: 7. syyskuuta 2015 8:57 
Vastaanottaja: asiakaspalvelu@vsv.fi; Opetustoimenvirasto; Kirjaamo Sote; Suonpää Juha; Klimoff Tuomas 
Aihe: VL: Lausuntopyyntö 
  
Hei! 
  
Rauman kaupungin kaavoitus on pyytänyt lausuntoanne Tornelan (AK 01-099) asemakaavamuutoksen luonnoksesta 
17.8.2015 mennessä. Asemakaavamuutoksen aineisto on tarkasteltavissa kokonaisuudessaan osoitteessa 
http://www.rauma.fi/palvelut/nahtavilla-olevat-kaavat 
  
Pyydämme toimittamaan lausunnon tämän päivän (7.9.2015) aikana ja mikäli katsotte, että lausuttavaa ei ole, riittää 
vastaukseksi lyhyt sähköposti siitä, että lausuntoa ei anneta. 
  
  
  
Ystävällisin terveisin, 
Rauman kaupungin kaavoitus 
_________________________ 
  
RAUMAN KAUPUNKI 
Tekninen virasto, Kaavoitus 
Kanalinranta 3, PL 104, 26101 Rauma 
Puhelin (02) 834 11 (vaihde) 
Faksi (02) 834 3677 
kaavoitus@rauma.fi 
http://www.rauma.fi/ 
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Sarkoranta Satu

Lähettäjä: Jokinen Tapani <Tapani.Jokinen@dna.fi>
Lähetetty: 20. elokuuta 2015 15:49
Vastaanottaja: Sarkoranta Satu
Aihe: VS: Lausuntopyyntö

DNA:lla ei ole huomautettavaa kaavamuutokseen. 
  
terv. Tapani 
  
Tapani Jokinen 
Tekniikka/Siirtoverkot 
DNA OY,  
Puh. (02) 8313553 
         0447313553 
tapani.jokinen@dna.fi 
Logomo Byrå, Köydenpunojankatu 14 
PL 836, 20100, Turku 
http://www.dna.fi 

 
  
  
  
Lähettäjä: Sarkoranta Satu [mailto:Satu.Sarkoranta@rauma.fi]  
Lähetetty: 1. heinäkuuta 2015 13:25 
Vastaanottaja: Suonpää Juha; 'tuomas.klimoff@satapelastus.fi'; Kirjaamo Kovi; Kulttuuri-Vapaa-aikakeskus; 
Kirjaamo Sote; Tevin konttuur; Hyvärinen Juha; Gröndahl Esa; Aarniketo Kai; Terveysvalvonta; kirjaamo.varsinais-
suomi@ely-keskus.fi; Satakuntaliitto; Satakunnan museo (Nummelin Liisa); Satakunnan museo (Koivisto Leena); 
Rauman Energia Oy; Jokinen Tapani; matti.lehtonen@voimatel.fi; asiakaspalvelu@vsv.fi 
Aihe: Lausuntopyyntö 
  
Hei! 
  
Rauman kaupungin kaavoitus pyytää lausuntoanne Tornelan (AK 01-099) asemakaavamuutoksen luonnoksesta 
17.8.2015 mennessä. Asemakaavamuutoksen aineisto on tarkasteltavissa kokonaisuudessaan osoitteessa 
http://www.rauma.fi/palvelut/nahtavilla-olevat-kaavat 
  
  
Ystävällisin terveisin, 
Rauman kaupungin kaavoitus 
_________________________ 
  
RAUMAN KAUPUNKI 
Tekninen virasto, Kaavoitus 
Kanalinranta 3, PL 104, 26101 Rauma 
Puhelin (02) 834 11 (vaihde) 
Faksi (02) 834 3677 
kaavoitus@rauma.fi 
http://www.rauma.fi/ 
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JAKELU SÄHKÖPOSTITSE: 
Aluepalopäällikkö 
Kasvatus- ja opetuslautakunta 
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 
Sosiaali- ja terveyslautakunta 
Tekninen lautakunta 
Ympäristölautakunta 
Terveydensuojeluviranomainen 
Satakunnan Museo 
Satakuntaliitto 
Varsinais-Suomen ELY-keskus 
Vakka-Suomen Voima Oy 
Rauman Energia Oy 
DNA Oy 
Rauman Latu ry 
Rauman seudun lintuharrastajat ry 



1

Sarkoranta Satu

Lähettäjä: Knaapi Tuomo <tuomo.knaapi@ely-keskus.fi>
Lähetetty: 4. syyskuuta 2015 12:57
Vastaanottaja: Kaavoitus
Kopio: Elo Hanna
Aihe: Tornela

Rauman kaupungin kaavoitus on pyytänyt ELY –keskuksen lausuntoa Tornelan asemakaavan 
muutosluonnoksesta. 
(VARELY/3181/2015) 
 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ( ELY-keskus ) katsoo, ettei sillä ole aihetta lausunnon antamiseen 
kysymyksessä olevasta kaavanmuutosluonnoksesta. 

Asemakaavaluonnoksen kaavamääräystä on kuitenkin perusteltua vielä täydentää Satakunnan Museon 
esittämällä tavalla. 
 
 
Tuomo Knaapi 
ylitarkastaja 
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
Alueiden käytön yksikkö 
0295 022880 
tuomo.knaapi@ely-keskus.fi 
 
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
Itsenäisyydenaukio 2, Turku 
Postiosoite: PL 523, 20101 Turku 
S-posti: kirjaamo.varsinais-Suomi@ely-keskus.fi 
 



1

Sarkoranta Satu

Lähettäjä: Strander Soile
Lähetetty: 3. heinäkuuta 2015 9:48
Vastaanottaja: Kaavoitus
Aihe: VL: Lausuntopyyntö

Hei, 
 
Lausuntopyynnön aikarajojen puitteissa emme asiaa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan listalle saa, joten 
totean näin virkamiestyönä, että kulttuuri- ja vapaa-aikatoimella ei ole huomautettavaa Tornelan 
asemakaavamuutoksen luonnoksesta. 
 
terveisin 
 
 
Soile Strander 
Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja 
Puh. 02 – 834 3070 
soile.strander@rauma.fi 
 
RAUMAN KAUPUNKI 
Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi, hallinto 
Nortamonkatu 5, 26100 RAUMA 
Faksi 02 834 3552 
 

 
 
 
 
 
Lähettäjä: Sarkoranta Satu  
Lähetetty: 1. heinäkuuta 2015 13:25 
Vastaanottaja: Suonpää Juha; 'tuomas.klimoff@satapelastus.fi'; Kirjaamo Kovi; Kulttuuri-Vapaa-aikakeskus; 
Kirjaamo Sote; Tevin konttuur; Hyvärinen Juha; Gröndahl Esa; Aarniketo Kai; Terveysvalvonta; kirjaamo.varsinais-
suomi@ely-keskus.fi; Satakuntaliitto; Satakunnan museo (Nummelin Liisa); Satakunnan museo (Koivisto Leena); 
Rauman Energia Oy; DNA (Jokinen Tapani); matti.lehtonen@voimatel.fi; asiakaspalvelu@vsv.fi 
Aihe: Lausuntopyyntö 
 
Hei! 
 
Rauman kaupungin kaavoitus pyytää lausuntoanne Tornelan (AK 01-099) asemakaavamuutoksen luonnoksesta 
17.8.2015 mennessä. Asemakaavamuutoksen aineisto on tarkasteltavissa kokonaisuudessaan osoitteessa 
http://www.rauma.fi/palvelut/nahtavilla-olevat-kaavat 
 
 
Ystävällisin terveisin, 
Rauman kaupungin kaavoitus 
_________________________ 
 
RAUMAN KAUPUNKI 
Tekninen virasto, Kaavoitus 
Kanalinranta 3, PL 104, 26101 Rauma 
Puhelin (02) 834 11 (vaihde) 
Faksi (02) 834 3677 
kaavoitus@rauma.fi 
http://www.rauma.fi/ 
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JAKELU SÄHKÖPOSTITSE: 
Aluepalopäällikkö 
Kasvatus- ja opetuslautakunta 
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 
Sosiaali- ja terveyslautakunta 
Tekninen lautakunta 
Ympäristölautakunta 
Terveydensuojeluviranomainen 
Satakunnan Museo 
Satakuntaliitto 
Varsinais-Suomen ELY-keskus 
Vakka-Suomen Voima Oy 
Rauman Energia Oy 
DNA Oy 
Rauman Latu ry 
Rauman seudun lintuharrastajat ry 
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Sarkoranta Satu

Lähettäjä: Suunnittelu <Suunnittelu@raumanenergia.fi>
Lähetetty: 11. elokuuta 2015 13:36
Vastaanottaja: Sarkoranta Satu
Aihe: VS: Lausuntopyyntö

Hei, 
  
Rauman Energialla (sähköverkko/kaukolämpö) ei lausuttavaa Tornelan asemakaavamuutokseen liittyen. 

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

  
Lähettäjä: Sarkoranta Satu [mailto:Satu.Sarkoranta@rauma.fi]  
Lähetetty: 1. heinäkuuta 2015 13:25 
Vastaanottaja: Suonpää Juha <juha.suonpaa@satapelastus.fi>; 'tuomas.klimoff@satapelastus.fi' 
<tuomas.klimoff@satapelastus.fi>; Kirjaamo Kovi <Kirjaamo.Kovi@rauma.fi>; Kulttuuri-Vapaa-aikakeskus 
<kuvake@rauma.fi>; Kirjaamo Sote <Kirjaamo.Sote@rauma.fi>; Tevin konttuur <tevinkonttuur@rauma.fi>; 
Hyvärinen Juha <Juha.Hyvarinen@rauma.fi>; Gröndahl Esa <Esa.Grondahl@rauma.fi>; Aarniketo Kai 
<Kai.Aarniketo@rauma.fi>; Terveysvalvonta <Terveysvalvonta@rauma.fi>; kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi; 
Satakuntaliitto <kirjaamo@satakunta.fi>; Satakunnan museo (Nummelin Liisa) <liisa.nummelin@pori.fi>; 
Satakunnan museo (Koivisto Leena) <leena.koivisto@pori.fi>; Suunnittelu <Suunnittelu@raumanenergia.fi>; DNA 
(Jokinen Tapani) <tapani.jokinen@dnaoy.fi>; matti.lehtonen@voimatel.fi; VSV Asiakaspalvelu 
<asiakaspalvelu@vsv.fi> 
Aihe: Lausuntopyyntö 
  
Hei! 
  
Rauman kaupungin kaavoitus pyytää lausuntoanne Tornelan (AK 01-099) asemakaavamuutoksen luonnoksesta 
17.8.2015 mennessä. Asemakaavamuutoksen aineisto on tarkasteltavissa kokonaisuudessaan osoitteessa 
http://www.rauma.fi/palvelut/nahtavilla-olevat-kaavat 
  
  
Ystävällisin terveisin, 
Rauman kaupungin kaavoitus 
_________________________ 
  
RAUMAN KAUPUNKI 
Tekninen virasto, Kaavoitus 
Kanalinranta 3, PL 104, 26101 Rauma 
Puhelin (02) 834 11 (vaihde) 
Faksi (02) 834 3677 
kaavoitus@rauma.fi 
http://www.rauma.fi/ 
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JAKELU SÄHKÖPOSTITSE: 
Aluepalopäällikkö 
Kasvatus- ja opetuslautakunta 
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 
Sosiaali- ja terveyslautakunta 
Tekninen lautakunta 
Ympäristölautakunta 
Terveydensuojeluviranomainen 
Satakunnan Museo 
Satakuntaliitto 
Varsinais-Suomen ELY-keskus 
Vakka-Suomen Voima Oy 
Rauman Energia Oy 
DNA Oy 
Rauman Latu ry 
Rauman seudun lintuharrastajat ry 







1

Sarkoranta Satu

Lähettäjä: Elo Hanna
Lähetetty: 27. elokuuta 2015 8:39
Vastaanottaja: Sarkoranta Satu
Aihe: VL: Tornelan (684-1-109-2) asemakaavan muutosluonnos

 
Alla lisäys Satakunnan Museon lausuntoon. 
 
Hanna Elo 
Kaavoitusarkkitehti 
044 4036018 
hanna.elo@rauma.fi 
 
RAUMAN KAUPUNKI 
Tekninen virasto, kaavoitus 
Kanalinranta 3 26100 Rauma  
     
 
Lähettäjä: Nummelin Liisa [mailto:liisa.nummelin@pori.fi]  
Lähetetty: 26. elokuuta 2015 15:53 
Vastaanottaja: Elo Hanna 
Kopio: Knaapi Tuomo (tuomo.knaapi@ely-keskus.fi); Roslöf Susanna (susanna.roslof@satakunta.fi) 
Aihe: Tornelan (684-1-109-2) asemakaavan muutosluonnos 
 
Satakunnan Museo on antanut 25.8.2015 päivätyn lausunnon asiakohdassa mainitun asemakaavan muutoksen 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Museon lausunto koski ainoastaan OAS:aa. Koska OAS on tullut nähtäville 
aiemmin, ovat tällä hetkellä nähtävillä oleva asemakaavamuutoksen luonnos sekä kaavaselostusluonnos jääneet 
huomioimatta lausunnossa. OAS:in pohjalta museo esitti joko kaavamuutosalueen ainoan rakennuksen osoittamista 
suojelumerkinnällä tai vaihtoehtoisesti rakennuksen inventoimista ja arvojen tarkempaa selvittämistä 
kaavamääräysten  pohjaksi.  
 
Kaavaluonnoksen yleismääräyksessä rakennuksen ominaisluonteen säilymiseen on otettukin kantaa: Rakennuksen 
julkisivukorjauksissa tulee käyttää alkuperäistä vastaavia materiaaleja. Rakennusta ei tule laajentaa.   
 
Täydennyksenä aiempaan lausuntoonsa museo ehdottaa lisättäväksi yleismääräykseen esim. Porissa 1950- ja 60-
luvun kerrostalojen ominaisluonteen vaalimiseksi käytetyn, hieman kattavamman määräyksen sisältöä: 
Rakennuksen rakennusaikaiset tyyli- ja ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Rakennuksen julkisivuihin tai katteeseen 
ei saa tehdä muutoksia, jotka poikkeavat alkuperäisistä ominaispiirteistä. 
 
Mikäli Tornelankujan muillakin tonteilla tulee tarvetta asemakaavan muutokseen, on nyt laadittava asemakaavan 
muutos mallina seuraaville. Koska alueen rakennusten säilyminen ei liene uhattuna, voitaneen suojelun sijasta 
rakennuksiin ja ympäristöön kohdistuvan muutoksen ohjausta pitää riittävänä keinona arvokkaan ympäristön 
vaalimiseksi. 
 
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 
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Sarkoranta Satu

Lähettäjä: kirjaamo@satakunta.fi
Lähetetty: 16. heinäkuuta 2015 15:34
Vastaanottaja: Kaavoitus
Aihe: Rauman kaupungin Tornelan (tontti 684-1-109-2) asemakaavan muutos

 
Asia: Rauman kaupungin Tornelan (tontti 684-1-109-2) asemakaava 
Asianumero: SL/167/03.02.00/2015 
Käsittelijä: Roslöf Susanna 
Käsittelijän puhelinnumero: 044 711 4334 
 
Ohessa tiedoksi... 
 
Satakuntaliitolla ei ole tarvetta Satakunnan maakuntakaavan perusteella antaa lausuntoa Rauman kaupungin 
Tornelan asemakaavan muutoksesta (AK 01-099). 
 
Ystävällisin terveisin, 
Susanna Roslöf 
SATAKUNTALIITTO 
 
Tämä viesti on lähetetty asiankäsittelyjärjestelmästä, tähän viestiin ei voi vastata sähköpostilla. 
 
Lisätietoja antaa tarvittaessa asian käsittelijä. 



1

Sarkoranta Satu

Lähettäjä: Kirjaamo Sote
Lähetetty: 7. syyskuuta 2015 13:59
Vastaanottaja: Kaavoitus
Aihe: VL: Lausuntopyyntö

Antti Parpo vastasi, ettei sote anna kaavaluonnoksesta lausuntoa. 
 
terveisin 
 
Anita Hämäläinen 
toimistosihteeri 
Puh. 02 835 2621, 044 403 2621 
anita.hamalainen@rauma.fi 
 
RAUMAN KAUPUNKI 
Sosiaali- ja terveysvirasto 
Steniuksenkatu 2, 26100 Rauma 
PL 283, 26101 Rauma 
 

 
 
 
 
Lähettäjä: Parpo Antti  
Lähetetty: 7. syyskuuta 2015 11:39 
Vastaanottaja: Kirjaamo Sote 
Aihe: VS: Lausuntopyyntö 
 
Sote ei lausu asiasta 
 
Antti Parpo 
Sosiaali- ja terveysjohtaja 
Rauman kaupunki 
Sposti: antti.parpo@rauma.fi 
Puh. +358 44 403 2600   
 
Lähettäjä: Kirjaamo Sote  
Lähetetty: 7. syyskuuta 2015 11:18 
Vastaanottaja: Parpo Antti 
Aihe: VL: Lausuntopyyntö 
 
Hei, 
onko meiltä annettu/tulossa lausunto? Lausuntoa tai vastausta (,että ei anneta lausuntoa) odotetaan viimeistään 
tänään. 
t. Anita  
 
Lähettäjä: Kaavoitus  
Lähetetty: 7. syyskuuta 2015 8:57 
Vastaanottaja: asiakaspalvelu@vsv.fi; Opetustoimenvirasto; Kirjaamo Sote; Suonpää Juha; 
'tuomas.klimoff@satapelastus.fi' 
Aihe: VL: Lausuntopyyntö 
 
Hei! 
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Otteen oikeaksi todistaa: 

223 § Asemakaavan muutos; tontti 684-1-109-2; Tornelankuja 6 (Tornela) 
 
TEKLA 223 § 25.8.2015 RAU/163/10.02.03/2015 
 

Esityslistan liite: 
1.  sijainti- ja kohdekartta 
2.  asemakaavan muutosehdotus 
 
Kaupungingeodeetti Juhani Korpinen 5.8.2015: 
 
Rauman kaupungin kaavoitusyksikkö pyytää mm. teknisen lautakunnan 
lausuntoa ns. Tornelan tontin asemakaavan muutosluonnoksesta. 
 
Kiinteistön myyntiaie 
 
Rauman kaupunginhallitus on päättänyt myydä kyseessä olevan kerros-
talokiinteistön saatujen tarjousten perusteella. Ostajana on Tejara Oy. 
Kiinteistökaupan esisopimuksen ehtona on tontin käyttötarkoituksen 
muuttaminen asemakaavassa ja muutoksen hyväksymispäätöksen lain-
voimaisuus. Käyttötarkoitukseksi tulee asuinkäyttö. Nykyinen asemakaa-
va sallii sairaaloiden ja muiden sosiaalista toimintaa palvelevien raken-
nusten rakentamisen (Ys1). 
 
Rakennusoikeus ym. ehdot 
 
Kiinteistö- ja mittaustoimea koskee kohteen myynnin valmistelijana ja 
myyntipäätöksen täytäntöön panijana paitsi käyttötarkoitus myös asema-
kaavamuutoksen ehdot siten, ettei niistä muodostu estettä lopullisen 
kaupan tekemiselle. Ensisijaisena kriteerinä ovat kuitenkin ostajan kan-
nanotot asemakaavan määräyksistä. Ostajaa onkin pidettävä asemakaa-
van muuttamisprosessissa sellaisena asianosaisena, jota tulee kuulla. 
 
Tontin rakennusoikeus nykyisen asemakaavan mukaan on e=0,6, mikä 
merkitsee 1756 kerros-m2:n rakennusoikeutta. Asemakaavamuutoksessa 
rakennusoikeus on 1616 kerros-m2. Rakennusoikeuden pienentäminen 
ei vastanne kiinteistökauppa-aietta. 
 
Nykyisen asemakaava sallii kiinteistö- ja huoneistorekisterin tietojen mu-
kaan vielä 140 kerros-m2:n lisärakentamisen. Asemakaavamuutoksessa 
ehdotetun rakennuksen ehdottoman laajentamiskiellon sijaan on syytä 
sallia täydentävä erillinen tai laajentamisrakentaminen ja ohjata sellaisen 
soveltuvuutta olemassa olevaan rakennuksen arkkitehtuuriin. Ko. ehdos-
ta voidaan myös luopua ja jättää soveltuvuusarviointi suoraan maankäyt-
tö- ja rakennuslain nojalla rakennusluvan yhteydessä tehtäväksi.  
 
Kymmenen prosenttia rakennusoikeudesta saa käyttää liiketilojen raken-
tamiseen (kl10%). Mahdollisuus ei rajoita koko rakennusoikeuden käyt-
tämistä myyntiaikeen mukaiseen asuinkäyttöön. Asemakaavamuutoksen 
määräysten luettavuutta vaikeuttaa se, että yleismääräyksissä puhutaan 
paitsi liiketiloista myös toimistotiloista ja lähipalveluista. Yleismääräystä 
tulee täsmentää tai poistaa kokonaan. 
 
Olemassa olevan puuston säilyttämisvelvollisuuden sijaan suositustavoit-
teena voitaneen pitää tontin puustoisuuden säilyttämistä puustoa tarvitta-



RAUMAN KAUPUNKI 
Tekninen lautakunta 
 

PÖYTÄKIRJANOTE 
Kokouspäivämäärä 
25.8.2015 
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Otteen oikeaksi todistaa: 

essa uudistamalla. Tavoite kannattaa jättää maankäyttö- ja rakennuslain 
mukaisessa puunkaatolupaprosessissa arvioitavaksi kulloisenkin tilan-
teen mukaisesti.  Asemakaavan yleismääräys voidaan poistaa. 
 
 
Kunnallistekninen suunnitteluyksikkö 
 
Kunnallisteknisellä suunnitteluyksiköllä ei ole asemakaavan muutosluon-
noksesta huomautettavaa. 
 
Teknisen toimen johtaja Seppo Heikintalo 19.8.2015: 
 
Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää saattaa kaavoittajan tietoon yl-

lä mainitut asiat. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietojen antaja: 
kaupungingeodeetti Juhani Korpinen 
puh. 02 834 4760 
juhani.korpinen@rauma.fi 
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Sarkoranta Satu

Lähettäjä: Eriksson Riku
Lähetetty: 1. heinäkuuta 2015 15:25
Vastaanottaja: Kaavoitus
Kopio: Laitala Tiina
Aihe: VL: Lausuntopyyntö

Tornelan asemakaavan muuttaminen palvelutalokäytöstä asuinkerrostalokäyttöön. 
Muutoksesta ei ole huomauttamista, koska Tornelan rakennus  kuuluu kerrostalojen lähistöön ja on ilmeisesti 
alkuaan ollutkin asuinkerrostalo. 
 
Riku Eriksson 
Terveysinsinööri 
puh. 044 7072932 
riku.eriksson@rauma.fi 
  
RAUMAN KAUPUNKI 
Sosiaali- ja terveysvirasto, terveysvalvonta 
Lensunkatu 9, 26100 RAUMA 
 

 
 
Lähettäjä: Laitala Tiina  
Lähetetty: 1. heinäkuuta 2015 15:16 
Vastaanottaja: Eriksson Riku 
Kopio: Törmälehto Sirkka 
Aihe: VL: Lausuntopyyntö 
 
Hei! 
 
Haluatko vilkaista? Minusta meillä ei ole tähän mitään sanomista. Jos olet samaa mieltä, laita kaavoitukseen 
sähköposti, niin ei asia jää turhaan roikkumaan. 
 
Tiina 
 
Tiina Laitala 
Ympäristöterveydenhuollon johtaja 
Puh. 044 707 2930 
tiina.laitala@rauma.fi 
 
RAUMAN KAUPUNKI 
Ympäristöterveydenhuolto 
PL 283, 26101 RAUMA 

 
 
 
Lähettäjä: Sarkoranta Satu  
Lähetetty: 1. heinäkuuta 2015 13:25 
Vastaanottaja: Suonpää Juha; 'tuomas.klimoff@satapelastus.fi'; Kirjaamo Kovi; Kulttuuri-Vapaa-aikakeskus; 
Kirjaamo Sote; Tevin konttuur; Hyvärinen Juha; Gröndahl Esa; Aarniketo Kai; Terveysvalvonta; kirjaamo.varsinais-
suomi@ely-keskus.fi; Satakuntaliitto; Satakunnan museo (Nummelin Liisa); Satakunnan museo (Koivisto Leena); 
Rauman Energia Oy; DNA (Jokinen Tapani); matti.lehtonen@voimatel.fi; asiakaspalvelu@vsv.fi 
Aihe: Lausuntopyyntö 
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Hei! 
 
Rauman kaupungin kaavoitus pyytää lausuntoanne Tornelan (AK 01-099) asemakaavamuutoksen luonnoksesta 
17.8.2015 mennessä. Asemakaavamuutoksen aineisto on tarkasteltavissa kokonaisuudessaan osoitteessa 
http://www.rauma.fi/palvelut/nahtavilla-olevat-kaavat 
 
 
Ystävällisin terveisin, 
Rauman kaupungin kaavoitus 
_________________________ 
 
RAUMAN KAUPUNKI 
Tekninen virasto, Kaavoitus 
Kanalinranta 3, PL 104, 26101 Rauma 
Puhelin (02) 834 11 (vaihde) 
Faksi (02) 834 3677 
kaavoitus@rauma.fi 
http://www.rauma.fi/ 
 

 
 
 
 
JAKELU SÄHKÖPOSTITSE: 
Aluepalopäällikkö 
Kasvatus- ja opetuslautakunta 
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 
Sosiaali- ja terveyslautakunta 
Tekninen lautakunta 
Ympäristölautakunta 
Terveydensuojeluviranomainen 
Satakunnan Museo 
Satakuntaliitto 
Varsinais-Suomen ELY-keskus 
Vakka-Suomen Voima Oy 
Rauman Energia Oy 
DNA Oy 
Rauman Latu ry 
Rauman seudun lintuharrastajat ry 
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Sarkoranta Satu

Lähettäjä: Jussila Juho <juho.jussila@vsv.fi>
Lähetetty: 7. syyskuuta 2015 12:58
Vastaanottaja: Kaavoitus
Kopio: Heinonen Mikko; Kuusisto Timo
Aihe: VL: Lausuntopyyntö Tornela AK 01-099

Hei, 
Vakka-Suomen Voima Oy:lla ei anna erillistä lausuntoa Tornelan asemakaavamuutoksesta. Muutoksella ei ole 
vaikutusta Vakka-Suomen Voimalle. 
 
Ystävällisin terveisin, 
 
Juho Jussila 
Verkkojohtaja 
_____________________ 
Vakka-Suomen Voima Oy 
Vihtorinkatu 2  
PL 11  
23801 Laitila 
Puh. (02) 850 6213 
Gsm 050 338 5384  
www.vsv.fi 
 
 
Lähettäjä: Kaavoitus [mailto:Kaavoitus@rauma.fi]  
Lähetetty: 7. syyskuuta 2015 8:57 
Vastaanottaja: VSV Asiakaspalvelu <asiakaspalvelu@vsv.fi>; Opetustoimenvirasto 
<Opetustoimenvirasto@rauma.fi>; Kirjaamo Sote <Kirjaamo.Sote@rauma.fi>; Suonpää Juha 
<juha.suonpaa@satapelastus.fi>; 'tuomas.klimoff@satapelastus.fi' <tuomas.klimoff@satapelastus.fi> 
Aihe: VL: Lausuntopyyntö 
 
Hei! 
 
Rauman kaupungin kaavoitus on pyytänyt lausuntoanne Tornelan (AK 01-099) asemakaavamuutoksen luonnoksesta 
17.8.2015 mennessä. Asemakaavamuutoksen aineisto on tarkasteltavissa kokonaisuudessaan osoitteessa 
http://www.rauma.fi/palvelut/nahtavilla-olevat-kaavat 
 
Pyydämme toimittamaan lausunnon tämän päivän (7.9.2015) aikana ja mikäli katsotte, että lausuttavaa ei ole, riittää 
vastaukseksi lyhyt sähköposti siitä, että lausuntoa ei anneta. 
 
 
 
Ystävällisin terveisin, 
Rauman kaupungin kaavoitus 
_________________________ 
 
RAUMAN KAUPUNKI 
Tekninen virasto, Kaavoitus 
Kanalinranta 3, PL 104, 26101 Rauma 
Puhelin (02) 834 11 (vaihde) 
Faksi (02) 834 3677 
kaavoitus@rauma.fi 
http://www.rauma.fi/ 
 

 



RAUMAN KAUPUNKI 
Ympäristölautakunta 
 

PÖYTÄKIRJANOTE 
Kokouspäivämäärä 
4.8.2015 
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Otteen oikeaksi todistaa: 

125 § Tornelan (AK 01-099) asemakaava 
 

YL 125 § 4.8.2015 RAU/163/10.02.03/2015 
 
Ympäristönsuojelupäällikkö Juha Hyvärinen 24.7.2015: 
 
Rauman kaupungin kaavoitus on pyytänyt ympäristölautakunnan lausun-
non Tornelan asemakaavamuutoksen luonnoksesta 17.8.2015 mennes-
sä. Kaavahankkeen tarkoituksena on mahdollistaa sairaaloiden ja mui-
den sosiaalista toimintaa palvelevien rakennusten korttelialueen muutta-
minen asuinkerrostalojen korttelialueeksi - mahdollistetaan tontilla 684-1-
109-2 sijaitsevan palvelutalon muuttaminen asuinkerrostaloksi.  
 
Kaavoitusaineisto on tutustuttavissa osoitteessa 
http://www.rauma.fi/node/46073/ 
 
Ympäristöhäiriöstä oleellisin on viereisen VT8:n tiemelu.  
 
Rakennustarkastaja Esa Gröndahl 20.7.2015 
 
Rakennusvalvonnan osalta ei ole huomautettavaa. 
 
Ympäristönsuojelupäällikkö Juha Hyvärinen 20.7.2015: 
 
Ehdotus:  Ympäristölautakunnalla ei ole asemakaavan muutoksen 

luonnoksesta huomautettavaa. 
 
Päätös: Hyväksyttiin 
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Sarkoranta Satu

Lähettäjä: Aarniketo Kai
Lähetetty: 2. heinäkuuta 2015 15:31
Vastaanottaja: Sarkoranta Satu
Kopio: Gröndahl Esa
Aihe: VS: Lausuntopyyntö

Rakennusvalvonnalla ei ole huomautettavaa asemakaavamuutoksen luonnoksesta 
 
Kai Aarniketo, apulaisrakennustarkastaja 
 
Lähettäjä: Sarkoranta Satu  
Lähetetty: 1. heinäkuuta 2015 13:25 
Vastaanottaja: Suonpää Juha; 'tuomas.klimoff@satapelastus.fi'; Kirjaamo Kovi; Kulttuuri-Vapaa-aikakeskus; 
Kirjaamo Sote; Tevin konttuur; Hyvärinen Juha; Gröndahl Esa; Aarniketo Kai; Terveysvalvonta; kirjaamo.varsinais-
suomi@ely-keskus.fi; Satakuntaliitto; Satakunnan museo (Nummelin Liisa); Satakunnan museo (Koivisto Leena); 
Rauman Energia Oy; DNA (Jokinen Tapani); matti.lehtonen@voimatel.fi; asiakaspalvelu@vsv.fi 
Aihe: Lausuntopyyntö 
 
Hei! 
 
Rauman kaupungin kaavoitus pyytää lausuntoanne Tornelan (AK 01-099) asemakaavamuutoksen luonnoksesta 
17.8.2015 mennessä. Asemakaavamuutoksen aineisto on tarkasteltavissa kokonaisuudessaan osoitteessa 
http://www.rauma.fi/palvelut/nahtavilla-olevat-kaavat 
 
 
Ystävällisin terveisin, 
Rauman kaupungin kaavoitus 
_________________________ 
 
RAUMAN KAUPUNKI 
Tekninen virasto, Kaavoitus 
Kanalinranta 3, PL 104, 26101 Rauma 
Puhelin (02) 834 11 (vaihde) 
Faksi (02) 834 3677 
kaavoitus@rauma.fi 
http://www.rauma.fi/ 
 

 
 
 
 
JAKELU SÄHKÖPOSTITSE: 
Aluepalopäällikkö 
Kasvatus- ja opetuslautakunta 
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 
Sosiaali- ja terveyslautakunta 
Tekninen lautakunta 
Ympäristölautakunta 
Terveydensuojeluviranomainen 
Satakunnan Museo 
Satakuntaliitto 
Varsinais-Suomen ELY-keskus 
Vakka-Suomen Voima Oy 
Rauman Energia Oy 
DNA Oy 
Rauman Latu ry 
Rauman seudun lintuharrastajat ry 


