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kautta. Virkistysalue nimetään Tarvonsaarenpuistoksi. Puiston ja Tarvonsaarenpuisto nimisen 
katualueen väliset rajat tarkistetaan vastaamaan rakentunutta nykytilannetta. 
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1. Tiivistelmä 
 
Kaava-alueen historiaa ja nykytila  
Tontilla 257-1 sijaitsee Onni von Zansenin 1912 suunnittelema konsuli Vladimir Soffronoffin raken-
nuttama aikansa eurooppalaista huvilarakennustyyliä mukaileva asuinrakennus. Rakennus ehti olla 
asuinkäytössä vain noin neljä vuotta, jonka jälkeen rakennus on palvellut mm. hotellina, Lotta- ja 
suojeluskuntajärjestön käytössä ja poliisilaitoksena. Rakennus peruskorjattiin taidemuseoksi vuo-
sina 1992-1993. Tiilirunkoinen sivurakennus rakennettiin vuosien 1921-1922 välisenä aikana ja 
siinä on toiminut mm. kaupunginvankila. Teresia ja Rafael Lönnströmin säätiö päätti vuonna 2014 
luopua taidemuseotoiminnasta ja myydä tontin ja rakennukset.  
 
Suunnittelualueeseen sisältyy Tarvonsaarenpuistona tunnettu virkistysalue sekä tontin kaakkoissi-
vulla sijaitseva jalankululle varattu katualue ja osa Tarvonsaarenpuisto nimistä katualuetta. Tontti 
257-1 on nykyisin Kinorauma Oy:n omistuksessa, puisto- ja katualue on kaupungin omistuksessa. 
Kinorauma Oy on vuokrannut päärakennuksen toisen ja kolmannen kerroksen Digialle ja suunnitte-
lee omaa ravintolaa alakerrokseen. 
 
Asemakaavan muutoksen tavoitteet 
Tavoitteena on muuttaa asemakaavaa siten, että päärakennukselle suunniteltu uusi käyttö  
palvelu-, liike- ja toimistokäytössä mahdollistuu. Hakijan tavoitteena on kahden uuden asunnon 
sijoittaminen piharakennukseen. Tontille tulee osoittaa toimiva ajoyhteys. 
 
Erityisesti tavoitteena on huomioida kiinteistön rakennustaiteelliset ja rakennussuojelulliset arvot. 
 
Kaavatyön edetessä on päädytty laajentamaan kaava-aluetta niin, että puistoalue voidaan nimetä 
Tarvonsaarenpuistoksi ja samalla puiston ja katualueen väliset rajat voidaan tarkistaa vastaamaan 
rakentunutta nykytilannetta. 
 
Kaavaprosessin vaiheet 
Kinorauma Oy on jättänyt anomuksen asemakaavamuutoksesta 18.12.2014. KH:n kaavoitusjaosto 
teki päätöksen asemakaavamuutoksen aloittamisesta 3.2.2015 (KVJ 13§).  
 
Kinorauma Oy on tehnyt Rauman kaupungin kanssa sopimuksen asemakaavan muutoksen käyn-
nistämisestä 2.4.2015 
 
Kaavamuutoksen vireille tulosta on ilmoitettu kuulutuksella 27.5.2015.  
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 28.5.-29.6.2015 ja se lähetettiin kirjeellä 
kaava-alueeseen rajoittuvien tonttien maanomistajille ja sähköisesti viranomaistahoille. Osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin yksi kirjallinen mielipide. 
 
Asemakaavamuutoksen luonnos oli nähtävillä 24.9.- 26.10.2015. Nähtävillä olon aikana kaava-
muutoksen luonnoksesta jätettiin yksi kirjallinen mielipide. 
 
Asemakaavamuutoksen luonnoksesta pyydettiin lausunnot asianomaisilta viranomaistahoilta ja 
lautakunnilta. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma tarkistettiin vastaamaan laajentunutta asemakaavan muutos-
aluetta 24.11.2015. 

 
Kaavoitusjaosto päätti 30.11.2015 (KVJ 150 §) kokouksessaan Sofronoffin huvilan asemakaava-
muutoksen ehdotuksen nähtäville asettamisesta. 
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Sofronoffin huvilan asemakaavamuutos oli ehdotuksena nähtävillä MRA 27 §:n mukaisesti 
10.12.2015 - 11.1.2016. Nähtävillä olon aikana kaavasta ei jätetty muistutuksia. 

 
 
Asemakaava 
Asemakaavamuutoksella tarkistetaan tontin 2-257-1 rajat vastaamaan rakentunutta tilannetta ja 
samalla tontti saa uuden kiinteistötunnuksen 2-257-3. Tontin käyttötarkoitusmerkintä muutetaan 
yleisten rakennusten korttelialueesta (Y) rakennussuojelualueeksi (SR). Uusi käyttötarkoitusmer-
kintä vastaa tontinomistajan tarpeita ja muuttuvaa käyttöä.  
 
Päärakennus ja sivurakennus on merkitty kulttuurihistoriallisesti arvokkaiksi kaupunkikuvan säily-
misen kannalta tärkeiksi rakennuksiksi. Suojelumerkinnän mukaan rakennuksessa suoritettavien 
korjaus ja muutostöiden sekä käyttötarkoituksen tulee olla rakennukseen ja ympäristöön soveltu-
via. Rakennuslupahakemusta käsiteltäessä tulee kuulla museoviranomaista, jos muutetaan raken-
nuksen ulkoasua tai tehdään olennaisia muutoksia rakennuksen sisärakenteisiin. Suojelusmerkin-
tää täsmentämään on laadittu lyhyet rakentamistapaohjeet. 
 
Tontille on osoitettu ajoyhteys jalankululle ja pyöräilylle varatun kadun ja virkistysalueen kautta. 
Samalla virkistysalue on nimetty Tarvonsaarenpuistoksi ja puisto- ja katualueiden väliset rajat on 
korjattu paremmin vastaamaan rakentunutta nykytilannetta. 
 
Tontille 2-257-3 ei ole määritelty erikseen rakennusoikeutta. Käytännössä suojeltujen rakennusten 
jo rakennettu laajuus määrittelee tontin rakennusoikeuden, uusia rakennuksia ei tontille siis saa 
rakentaa. Kaava-alueen pinta-ala on n. 0,43 ha. 

 
Hakijan konsulttina mm. lupa-asioissa on ollut Suunnittelustudio Odea, Outi Aho. 
 
 
Asemakaavan toteuttaminen 
Alueen toteutus käynnistynee heti asemakaavan tultua lainvoimaiseksi. Osa tiloista on tarkoitus 
ottaa uuteen käyttöön jo ennen asemakaavan muutoksen lainvoimaiseksi tuloa ja antaa tälle lupa 
tilapäisellä käyttötarkoituksen muutoksella. 
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Lähtökohdat 

2. Selvitys suunnittelualueen oloista 

2.1. Alueen yleiskuvaus 
Suunnittelualueena on tontti 2-257-1, tontin kaakkoissivulla sijaitseva jalankululle va-
rattu katualue ja Tarvonsaarenpuistona tunnettu virkistysalue sekä osa Tarvonsaa-
renpuisto nimistä katualuetta. Lähiympäristössä on Rauman keskustarakenteeseen 
kuuluvia liike- ja asuinrakennuksia, puistoja ja katuja.   

2.2. Luonnonympäristö 
Suunnittelualue on rakennettua kaupunkiympäristöä, eikä alueella esiinny varsinaisia 
luontotyyppejä tai -arvoja. Puistoalueella on geometrisesti istutettua kasvillisuutta. 
Maasto on kaava-alueella melko tasaista.  

 

2.3. Rakennettu ympäristö 
Kiinteistöön kuuluu alkujaan vuonna 1920 Onni von Zansenin suunnittelema huvila-
tyylinen päärakennus ja vuosina1922-1923 rakennettu piharakennus jonka alkupe-
räistä suunnittelijaa ei varmuudella tiedetä. Molemmat rakennukset edustavat maini-
osti aikakautensa laadukasta rakentamista ja ovat Rauman kaupunkikuvassa tärkei-
tä. 
 
HISTORIA 
Satakunnan Museon vuonna 2013.tekemässä rakennusinventoinnissa kuvataan koh-
teen historiaa seuraavasti: 
”Tontti on muodostettu vuoden 1922 asemakaavassa nimellä Hirvi esiintyvään kortte-
liin vuonna 1912. Vanhassa Raumassa Rännärin tontilla liikettä 1880 - luvulta pitä-
neen Ivan Sofronoffin poika Vladimir rakennutti tontille aikansa eurooppalaista huvila-
rakennustyyliä mukailevan asuinrakennuksen. Sen suunnitteli Onni von Zansen. 
1920 - luvulla kaupungintalon tornista otetussa valokuvassa Sofronoffille rakennettua 
huvilaa ympäröi pelto. Sen itäpuolella sijaitsee puutaloalue ja Rautatien läheisyyteen 
on jo muodostunut teollisuutta sekä asuinalueita. Huvila rakennettiin vuonna 1912 ja  
nykyisin jo purettu hirsirunkoinen, Arvi Leikarin suunnittelema ulkorakennus vuonna 
1914.  
 
Tilirunkoinen sellirakennus rakennettiin vuosien 1921 - 1922 aikana suojeluskunnan 
tai sitä seuranneen kaupunginvankilan käyttöön. Sen pohjoispäätyyn tehtiin jatko-osa 
vuonna 1931. Saattaa olla, että siihen yhdistettiin 1914 rakennettu pienempi raken-
nus tai sitten se oli purettu paikalta ja tilalle tehtiin kokonaan uusi rakennus. Vuosien 
1972 - 1992 välisenä aikana, todennäköisesti Luoteisväylän rakentamisen yhteydes-
sä, jatko-osa purettiin.   
  
V. 1914 Sofronoff muutti talon hotelliksi, joka myöhemmin toimi nimellä Hotel Rauma. 
Vuodesta 1920 tontin rakennukset siirtyivät Rauman suojeluskunnan käyttöön siihen 
asti kunnes viereinen Raumanlinna valmistui. 
  
Huvilarakennus siirtyi 1920 - luvun taitteessa Rauman ikkunalasitehtaan omistuk-
seen, joka sijoitti sinne poliisilaitoksen ja raastuvanoikeuden. Vuosina 1914 - 1922 
rakennetuissa piharakennuksissa toimi kaupunginvankila.  
  
Koko tontti siirtyi myöhemmin Rauman kaupungille, joka kunnosti huvilarakennuk-
seen poliisilaitoksen toimistotilat. Putkat ja tutkintavankila selleineen säilytettiin piha-
rakennuksissa. Niissä oli myös vanginvartijoiden taukotilat. 
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Vuonna 1992 poliisilaitos siirtyi uuteen valtion virastotaloon. Lönnström Säätiö osti 
tontin itselleen Rauman kaupungilta. Rakennukset kunnostettiin samana vuonna 
Markus Bernoullin suunnitelman pohjalta taidemuseon käyttöön toimi- ja näyttelyti-
loiksi. Korjaukset tehtiin vanhaa säilyttäen, mm. huonejakoja pyrittiin palauttamaan 
ennalleen. 
  
Tarkkaa tietoa huvilarakennuksen alkuperäisestä tilajaosta ei joidenkin huoneiden 
osalta ole, mm. toisen kerroksen keskelle piirustuksissa esitetty makuuhuone on saa-
tettu jättää toteuttamatta piirustusten mukaisella tavalla. 
  
Museon toimintaa varten rakennukseen tehtiin uudisrakenteeksi hissitorni. Myös si-
säpihan sisäänkäynti portaikkoineen uudistettiin.” 
 
Tarvonsaarenpuistossa sijaitsee kuvanveistäjä Arvi Tynyksen suunnittelema ja ki-
venhakkaaja K. Reunasen Vehmaan graniitista hakkaaman vuonna 1937 valmistunut 
Vapaussodan muistomerkki – Rauman vapaudenpatsas. 
 

 
Sofronoffin talo, sen piharakennus ja aita muodostavat kokonaisuuden Tarvonsaaren 
puiston luoteisreunalla. 
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Erkkerillä on luotu ilmettä päärakennuksen Valtakadulle antavaan julkisivuun. 
 
 

 
Arkkitehtitoimisto Nallin (Markus Bernoulli) vuonna 1992 tekemä julkisivupiirros lou-
naaseen. 
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2.4. Liikenne 
Luoteisväylä on yksi Rauman vilkkaimmista kaduista. Sen keskivuorokausiliikenne-
määrä on n. 6000 ajon./ vrk/ suunta, ja n. 12 000 ajon./ vrk/ molemmat suunnat. 
 
Liikennöinti Sofronoffin tontille kulkee viereisen kevyen liikenteen reitin ja Tarvonsaa-
renpuiston kautta. Kunnallistekniikan hallinto ja suunnittelu on keväällä 2015 teettänyt 
kohdetontin edessä jalkakäytävällä, pyörätiellä ja puistossa tehdyt kantavuusmittauk-
set. Mittaukset antoivat tuloksen, että nykytilassaan puisto, erityisesti jalkakäytä-
vän/pyörätien puoli ei kestä säännöllistä autoliikennöintiä. 

2.5. Tekninen huolto 
Kaava-alue on jo rakennettujen kunnallisteknisten verkostojen varrella.  

2.6. Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt 
Melu 
Kanalin Länsirannan asemakaavan muutosta (AK01-097) varten on laadittu melusel-
vitys (Promenthor, 18.11.2014). Selvityksen mukaan julkisivuihin kohdistuva melutaso 
ennustetilanteessa Luoteisväylän puoleisilla julkisivuilla on 65 dB(A). Yöajan keski-
äänitasot ovat noin 7. dB päiväaikaa pienempiä. 
 
Konsultointivyöhyke 
Suunnittelualue sijoittuu sataman ja suurteollisuuden läheisyydestä johtuen maakun-
takaavan mukaan vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen suoja-
vyöhykkeelle (konsultointivyöhyke). On kuitenkin huomattava, että kaava-alue on ai-
van ko. vyöhykkeen ulkokehällä. 
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3.  Suunnittelutilanne 

3.1. Maakuntakaava 
Maakuntavaltuusto hyväksyi Satakunnan maakuntakaavan kokouksessaan 
17.12.2009 / 20§. Satakunnan maakuntakaava vahvistettiin ympäristöministeriössä 
30.11.2011. Satakunnan maakuntakaava on saanut lainvoiman korkeimman hallinto-
oikeuden (KHO) päätöksellä 13.3.2013. 
 
Suunnittelualue on maakuntakaavassa osoitettu keskustatoimintojen alueeksi (C)  
Merkinnällä osoitetaan palveluvarustukseltaan kaupunkitasoisten ja vastaavien seu-
dullisten keskusten ydinalueet, joihin sijoittuu keskustahakuisten palvelu, hallinto-, 
asumis- ja muiden toimintojen alueita niihin liittyvine liikennealueineen ja puistoineen. 
Merkinnän osoittamalle alueelle voidaan sijoittaa vähittäiskaupan suuryksiköitä. 

 
Keskustatoimintojen alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä 
huomiota alueen arkkitehtuuriin, ympäristökuvaan, ominaispiirteisiin, viihtyisyyteen ja 
toimivuuteen, jalankulku-, huolto- ja julkisen liikenteen järjestelyjen tarkoituksenmu-
kaisuuteen sekä häiriöttömyyteen. Aluetta suunniteltaessa on varauduttava riittävään 
palvelu – ja liiketilatarjontaan.  
  
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon kulttuuriympäristön 
ominaispiirteiden vaaliminen ja turvattava merkittävien luonto-, maisema- ja kulttuu-
riarvojen säilyminen myös eheyttävän suunnittelun yhteydessä. Yksityiskohtaisem-
massa suunnittelussa vähittäiskaupan suuryksiköt tulee suunnitella siten, että ne ark-
kitehtuuriltaan ja sijoitukseltaan sopeutuvat ympäristöön ja mitoitukseltaan täydentä-
vät keskustan palvelutarjontaa.  
 
Kaava-alue sijaitsee Vanhan Rauman maailmaperintökohteen suojavyöhykkeellä (sv-
3). Suojavyöhykettä on hoidettava siten, että sen arvot maailmanperintökohteena säi-
lyvät. Kaikista aluetta koskevista rakentamissuunnitelmista ja hankkeista tulee Mu-
seovirastolle varata mahdollisuus lausunnon antamiseen.  
 
Entinen Sofronoffin huvila on merkitty kohdemerkinnällä valtakunnallisesti merkittä-
väksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi (kh-21).  

 
Suunnittelualue sijoittuu myös vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan lai-
toksen suojavyöhykkeelle (konsultointivyöhyke) (sv1) sekä matkailun kehittämis-
vyöhykkeelle (mv2).  
 
Sv1 aluetta koskee suunnittelumääräys, jonka mukaan suunnittelussa on otettava 
huomioon alueella sijaitsevista laitoksista tai vaarallisten kemikaalien valmistuksesta, 
varastoinnista tai kuljetuksesta ympäristölle ja alueelle sijoittuville toiminnoille mahdol-
lisesti aiheutuvat riskit. Suunniteltaessa riskille alttiiden toimintojen sijoittamista suoja-
vyöhykkeelle tulee palo- ja pelastusviranomaiselle sekä tarvittaessa Turvatekniikan 
keskukselle (TUKES) varata mahdollisuus lausunnon antamiseen.  
 
Mv2 merkinnällä osoitetaan merkittävät kulttuuriympäristö- ja maisemamatkailun ke-
hittämisen kohdevyöhykkeet. Aluetta koskee suunnittelumääräys, jonka mukaan vyö-
hykkeiden sisällä toteutettavassa alueidenkäytön suunnittelussa on kiinnitettävä eri-
tyistä huomiota matkailuelinkeinojen ja virkistyspalveluiden kehittämiseen. Suunnitte-
lussa on otettava huomioon toteutettavien toimenpiteiden yhteensovittaminen kulttuu-
ri-, maisema- ja luontoarvoihin sekä olemassa oleviin elinkeinoihin ja asutukseen.  
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3.2. Yleiskaava 
Oikeusvaikutteisessa keskustan osayleiskaavassa (hyväksytty 25.8.2003) kaava-alue 
on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi (C) ja puistoalueeksi (VP). Alue on UNES-
CO:n maailmanperintökohteen suojavyöhykkeellä (sv2). 

 
Keskustan osayleiskaavassa kaava-alueen kiinteistö (Lönnströmin taidemuseo) on 
merkitty rakennuslainsäädännön nojalla suojeltavaksi kohteeksi (kohdemerkintä 11).  
 

 
Alueella on vireillä koko kaupungin kattava yleiskaava. Yleiskaavan strategisen vai-
heen Visio 2025 -kartassa alue on merkittykeskustatoimintojen alueeksi (C).  

 

3.3. Asemakaava 
Tontilla 257-1 on voimassa 26.3.2001 vahvistettu asemakaava AK02-300. Tontti on 
merkitty yleisten rakennusten korttelialueeksi. Rakennusoikeutta tai kerroslukua tontil-
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le ei ole määritetty. Tontilla saa olla enintään yksi asunto. Tontin rakennuksia koskeva 
suojelumääräys on seuraava: Kulttuurihistoriallisesti arvokas tai kaupunkikuvan säi-
lymisen kannalta tärkeän rakennuksen rakennusala. Rakennusta ei saa ilman pakot-
tavaa syytä hävittää. Rakennuksessa suoritettavien korjaus- ja muutostöiden sekä 
käyttötarkoituksen muutosten tulee olla rakennukseen ja ympäristöön soveltuvia.  
 
Tontin 257-1 kaakonpuoleisella katu- ja puistoalueella on voimassa 26.11.1990 vah-
vistettu asemakaava 156. 

 

 
 Ote asemakaavayhdistelmästä. 
 

 
 Ote kaavahakemistokartasta (kaava-alue on merkitty punaisella pistekatkoviivalla). 

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

3.6.  Maanomistus 
Tontti 257-1 on Kinorauma Oy:n (hakijan) omistuksessa, puisto- ja katualue on kau-
pungin omistuksessa. 
 
 

4. Asemakaavan muutoksen tavoitteet  

4.1. Hakijan esittämät tavoitteet 
Hakija perustelee asemakaan muutoshakemuksessaan hanketta mm. seuraavasti: 
Kinorauma Oy on ostanut kiinteistön Teresia ja Rafael Lönnströmin säätiöltä. Omista-
javaihdoksen vuoksi museotoiminta kiinteistössä loppuu ja rakennukselle on suunnit-
teilla uutta käyttöä. Päärakennukseen on ensisijaisesti suunnitteilla palvelu-, liike-, 
toimisto- ja neuvottelutiloja. Ns. piharakennukseen on suunnitteilla olemassa olevan 
yhden asunnon lisäksi kaksi uutta asuntoa nykyisiin varasto- ja näyttelytiloihin. 
 
Toissijaisena vaihtoehtona, jos palvelu-, liike-, toimisto- ja neuvottelutiloille ei löydy 
kysyntää, on päärakennuksen muuttaminen asunnoiksi.  
 
Kinorauma Oy hakee kiinteistölle kaavamuutosta, joka sallii suunnitellut käyttötarkoi-
tusmuutokset. 
 

4.2. Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 
Kaavatilanteesta johdetut tavoitteet 
Maakuntakaavan ja keskustan osayleiskaavan mukaan on keskeistä huomioida alu-
een sijainti keskustatoimintojen alueella ja Vanhan Rauman maailmaperintökohteen 
suojavyöhykkeellä. Kohdetontti rakennuksineen on itsessäänkin valtakunnallisesti 
merkittävää kulttuuriympäristöä.  

 
Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet 
Alue on osa keskustan kaupunkirakennetta. Tavoitteena on turvata tontin rakennus-
ten merkitys ja ilme osana Rauman keskustan arvorakennuskantaa ja mahdollistaa 
keskustatoimintoja tukevien toimintojen sijoittuminen kiinteistöön. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa mainitut tavoitteet 
OAS suunnitelmassa luetellaan kaavan tavoitteet seuraavasti: 
 Tavoitteena on muuttaa asemakaavaa siten, että päärakennukselle suunniteltu 

uusi käyttö palvelu-, liike- ja toimistokäytössä mahdollistuu. Hakijan toissijaisena 
vaihtoehtona on päärakennuksen muuttaminen asunnoiksi.  

 Kaavatyön yhteydessä tarkastellaan missä määrin kiinteistön rakennuksia voi-
daan käyttää asuinkäytössä. Hakijan tavoitteena on kahden uuden asunnon sijoit-
taminen piharakennukseen.  

 Kaavoituksen yhteydessä määritellään kiinteistöä palvelevien pysäköintipaikkojen 
määrä.  

 Osoittaa ajoyhteys tontille 
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 Erityisesti tavoitteena on huomioida kiinteistön rakennustaiteelliset ja rakennus-
suojelulliset arvot. 

 

4.3.  Tavoitteiden tarkentuminen ja prosessin aikana syntyneet tavoitteet 
 

Kaavaprosessin aikana on yhdeksi kiinteistön uudeksi vuokralaiseksi varmentumassa 
Digia group. Kiinteistöön on myös suunnitteilla mm. ravintola.  
 
Kaavatyön yhteydessä on tavoitteena korjata kiinteistörajat siten, että myös sivura-
kennus sijaitsee kokonaisuudessaan tontilla. Toimiva ajoyhteys tontille, tulee myös 
valmistelun yhteydessä selvittää ja osoittaa. 
 
Kaavatyön edetessä on päädytty laajentamaan kaava-aluetta niin, että puistoalue 
voidaan nimetä Tarvonsaarenpuistoksi ja samalla puiston ja katualueen väliset rajat 
voidaan tarkistaa vastaamaan rakentunutta nykytilannetta. 
 
Osallisten tavoitteet 
Aloitusvaiheen mielipiteet 
Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin yksi mielipide, jossa to-
dettiin, että kiinteistöjä tulee kohdella tasapuolisesti kadunvarsipysäköintiä suunnitel-
taessa. 
 
Luonnosvaiheen mielipiteet 
Asemakaavan muutosluonnoksesta saatiin yksi kirjallinen mielipide, jossa oltiin huo-
lestuneita, että Tarvonsaarenpuiston alue muuttuu rauhattomaksi esim. terassitoi-
minnan takia.  
 
Lyhennelmä saaduista mielipiteistä ja kaavoittajan vastineet niihin on selostuksen 
kohdassa osallistuminen ja yhteistyö. Lisäksi saadut mielipiteet ovat kokonaisuudes-
saan selostuksen liitteenä.  
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5. Asemakaavamuutoksen suunnittelun vaiheet 

5.1. Asemakaavamuutoksen tarve, käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 
Kinorauma Oy on jättänyt anomuksen asemakaavamuutoksesta 18.12.2014. KH:n 
kaavoitusjaosto teki päätöksen asemakaavamuutoksen aloittamisesta 3.2.2015 (KVJ 
13§). Sopimus asemakaavan muutoksen käynnistämisestä on allekirjoitettu 2.4.2015. 

 

Osallistuminen ja yhteistyö 

5.2. Vireilletulo 
Kaavamuutoksen vireilletulosta ilmoitettiin erillisellä kuulutuksella 27.5.2015 sekä 
kaupungin www-sivuilla.  

 
Osallistuminen, vuorovaikutusmenettely 

5.3. Aloitusvaihe 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (19.5.2015) on ollut nähtävillä 28.5.-29.6.2015 ja 
se lähetettiin kirjeellä kaava-alueeseen rajoittuvien tonttien maanomistajille sekä säh-
köisesti viranomaistahoille ja lautakunnille tehdyn suunnitelman (OAS) mukaisesti.  
 
Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin yksi mielipide. As Oy 
Rauman Tarvonsaarenpuisto 5 ei vastusta perushanketta. Parkkipaikkojen lisääntyvä 
käyttö ja mahdollisesti kasvava liikennöinti Tarvonsaaren puiston alueella tulee mieli-
piteen mukaan huomioida. Jos Sofronoffin kiinteistölle myönnetään merkittyjä auto-
paikkoja katualueelta, niitä pitää osoittaa myös Tarvonsaarenpuisto 1:n asukkaille.  
 
Kaavoittajan vastine: 
Asemakaavatyön yhteydessä katualueelta ei nimikoida pysäköintipaikkoja Sofronoffin 
tontin tarpeisiin. Katualueelta ei ylipäätään nimetä kenellekään yksityishenkilölle, ta-
loyhtiölle tai yritykselle autopaikkoja. Nimetyt paikat kuuluvat aina yleishyödyllisel-
le/julkiselle taholle. Tontille osoitetaan ajoyhteys jalankululle ja pyöräilylle varatun ka-
dun ja virkistysalueen kautta. Tämä on välttämätöntä, koska tontin liikennöinti ei voi 
tapahtua Luoteisväylän eikä Valtakadun kautta, jotta liikenneturvallisuus voidaan tur-
vata. 

5.4. Luonnosvaihe 
Asemakaavamuutoksen luonnos oli nähtävillä 24.9.- 26.10.2015. Luonnoksesta jätet-
tiin yksi kirjallinen mielipide. As Oy Rauman Tarvonsaarenpuisto 4 on huolissaan, et-
tä Tarvonsaarenpuiston alue muuttuu rauhattomaksi esim. terassitoiminnan takia. 
Mielipiteen mukaan kaavoittajan on kaavaehdoilla estettävä Sofronoffin kiinteistön 
yrittäjän harjoittamasta sellaista liiketoimintaa, joka häiritsee naapurustoa. As Oy ei 
myöskään hyväksy, että Tarvonsaaren puiston alueesta lohkaistaan alueita jonkin 
yrittäjän kaupallisiin tarpeisiin. Tämä ei koske ajoyhteyttä tontille.  
 
Kaavoittajan vastine: 
Tarvonsaarenpuisto säilyy puistona ja Tarvonsaarenpuiston katualue katualueena. 
Asemakaavan muutos ei siis anna tontin 257-3 toimijalle oikeutta käyttää puistoa tai 
katualuetta kaupallisiin päämääriin. Jos puistoa katua halutaan käyttää esim. ravinto-
latoimintaan liittyvänä terassina, ratkaistaan asia erillisen toimenpideluvalla. Toimen-
pidelupaa käsiteltäessä kuullaan mm. naapurit. Lisäksi toiminnanharjoittajan tulisi 
tehdä maanomistajan (eli kaupungin) kanssa vuokrasopimus. 
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Lausunnot 
Asemakaavan muutosluonnoksesta pyydettiin lausunnot tekniseltä lautakunnalta, 
ympäristölautakunnalta, sosiaali- ja terveyslautakunnalta, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta, kasvatus- ja opetuslautakunnalta, terveydensuojeluviranomaiselta, 
Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, Museovirastolta, Satakunnan Museolta, Sata-
kuntaliitolta, Rauman Energia Oy:ltä ja DNA Oy:ltä. Kaavamuutoksesta lähetettiin 
kommenttipyyntö aluepalopäällikölle. 
 
Seuraavana ovat lyhennelmät lausunnoista ja kaavoittajan vastineet niihin: 
Museovirasto 
Piharakennuksen käytön muuttuessa kolmeksi asunnoksi kaavan yleismääräyksiin 
olisi hyvä lisätä huomio siitä, ettei etupihan osia tule aidata erillisiksi kokonaisuuksik-
si. Muutoin Museovirastolla ei ole huomautettavaa kaavaluonnokseen. 
 
Satakunnan Museo 
Satakunnan Museo katsoo, että pihatalon entiset sellit kannattaisi hyödyntää muuhun 
kuin asuinkäyttöön ja kaksi asuntoa on sovelias määrä rakennukseen. Sellitilojen tu-
levaa käyttöä on vielä syytä pohtia kaavamuutoksen edetessä. Edelleen museo yhtyy 
Museoviraston lausunnossaan esittämään kantaan pihan säilyttämisestä yhtenäise-
nä.  
 
Lisäksi Satakunnan Museo toteaa, että tonttia kolmelta sivulta rajaava muuri on rat-
kaisuna alkuperäinen, rakennukseen verrattava ja tonttikokonaisuuden kannalta niin 
olennainen, että myös se on syytä osoittaa joko kaavaluonnoksessa käytetyllä suoje-
lumerkinnällä (sr14) tai muuria varten laaditulla erillisellä suojelumerkinnällä.  
 
Satakunnan Museolla ei ole muuta huomautettavaa Sofroffin huvilan asemakaavan 
muutosluonnoksesta. 
 
Varsinais-Suomen ELY-keskus 
Rakennetun ympäristön arvojen huomioon ottamisen osalta ELY-keskus viittaa Sata-
kunnan Museon ja Museoviraston lausunnoissa esitettyihin näkökohtiin.  
 
Kaavaluonnoksen ja siihen liittyvän aineiston perusteella ELY-keskuksella ei oman 
toimialansa osalta ole aihetta enempään lausuntoon. 
 
Kaavoituksen vastine Museovirastolta, Satakunnan Museolta ja ELY-keskukselta 
saatuihin lausuntoihin 
Tonttia 257-3 koskevia rakentamistapaohjeita on täydennetty museoviranomaisilta 
saatujen lausuntojen perusteella. Rakentamistapaohjeisiin on nyt kirjattu, että tonttia 
rajaava kivirakenteinen muuri tule säilyttää ja että pihaa ei tule aidata erillisiin osiin. 
Kaavakarttaan kirjatuilla rakentamistapaohjeilla on kaavamääräyksen painoarvo. 
 
Sivurakennuksen ja samalla koko tontin asuntojen enimmäismääräksi on merkitty nyt 
kaksi Satakunnan Museon toivomalla tavalla. Asiasta on myös neuvoteltu tontin 
omistajan kanssa.  
 
Tekninen lautakunta 
Tekninen lautakunta päättää saattaa kaavoittajan tietoon mm. seuraavat asiat:  
Tontin 684-2-257-1 rajojen muuttaminen vastaamaan rakentunutta tilannetta edellyt-
tää maakauppaa Rauman kaupungin ja Kinorauma Oy:n välillä. Tämä johtuu siitä, et-
tä tontin koillisosassa sijaitsevan, suojeltavan rakennuksen kivijalka ulottuu noin 3 m2 
alueelta nykyisen tontinrajan ulkopuolelle. Ulkopuolinen osuus on Rauman kaupungin 
omistamaa katualuetta 684-2-9901-0. Maakauppa edellyttää kaupungin erillistä pää-
töstä.  
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Asemakaavoitusta on laadittu yhteistyössä kunnallistekniikan suunnittelun kanssa. 
Liikenteellisesti Sofronoffin tontti sijaitsee yhden Rauman vilkkaimmin liikennöidyn 
kadun, Luoteisväylän varrella. Luoteisväylän liikennemääristä (keskivuorokausiliiken-
ne 6000 ajoneuvoa/vrk/suunta ja noin 12000 ajoneuvoa/vrk/molemmat suunnat) sekä 
Valtakadun valoristeyksen läheisyydestä johtuen suora ajoneuvoliittymä Luoteis-
väylältä tontille ei ole liikenneturvallisuuden takaamiseksi mahdollinen. Tämän vuoksi 
ajoneuvoliikenne tontille tulee ohjata Tarvonsaarenpuiston kautta. Tontille osoitettu 
ajoyhteys kulkee puiston sekä jalankululle ja pyöräilylle varatun katualueen kautta. 
Tällä hetkellä kyseisen katualueen osan ja puiston kantavuus on mitoitettu vain kevy-
elle liikenteelle. Säännöllinen huolto- ja tontille ajo vaatii rakennekerrosten uusimista. 
 
Kaavoitus 
Asemakaavan muutoksen laadinnassa on huomioitu teknisen lautakunnan lausun-
nossa esiin tuodut asiat. 
 
Ympäristölautakunta 
Ympäristölautakunta ehdottaa rakennusvalvontaviranomaisena, että: rakennussuoje-
lualuetta (SR) rajaavan aidan säilyttämisvelvoite on syytä sisällyttää sellaisiin raken-
teisiin, joita ei saa ilman perusteltua syytä hävittää tai muuttaa.  
 
museoviranomaisen kuulemisvelvoite rakennuslupahakemuksen yhteydessä tulee ra-
jata vain sellaisiin hankkeisiin, joitten yhteydessä muutetaan rakennuksen ulkoasua 
ja/tai suoritetaan olennaisia muutoksia rakennusten sisärakenteisiin  
 
Ympäristönsuojeluviranomaisena ympäristölautakunta toteaa, että liikennemelusta 
johtuen rakennukset eivät sovellu asuinkäyttöön parhaalla mahdollisella tavalla. Täs-
sä meluongelma on arvattavasti kuitenkin ensisijaisesti sisätiloihin aiheutuvan melun 
ja sellaisena terveydensuojelun asia. Torjuntavaateet tulevat selvitetyksi myöhem-
män suunnittelun yhteydessä.  
 
Kaavoitus 
Ympäristölautakunnan lausunnon perusteella uuden suojelumerkinnän (sr14) määrä-
ystekstiä on muutettu siten että sen viimeinen virke kuuluu seuraavasti: Rakennuslu-
pahakemusta käsiteltäessä tulee kuulla museoviranomaista, jos muutetaan raken-
nuksen ulkoasua tai tehdään olennaisia muutoksia rakennuksen sisärakenteisiin.  
 
Kaavassa on määritelty melunsuojaustarve Luoteisväylän ja Valtakadun puoleisille 
tontin osille. Kuten ympäristönsuojelupäällikkö lausunnossa toteaa, melusuojauksen 
vaatimustaso riippuu käyttötarkoituksesta ja määräytyy siten vasta myöhemmän 
suunnittelun yhteydessä. 
 
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 
Ei huomautettavaa. 
 
DNA OY 
DNA:lla ei ole huomauttamista kaavamuutoksen sisältöön. Rakennustöissä tulee kui-
tenkin huomioida DNA:n maakaapeli tontin kaakonpuoleisella reunalla. 
 
Rauman Energia Oy 
Ei kommentoitavaa  
 
Saadut lausunnot ovat kokonaisuudessaan selostuksen liitteenä 
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma tarkistettiin vastaamaan laajentunutta asema-
kaavan muutosaluetta 24.11.2015. 

 
Kaavoitusjaosto hyväksyi kaavoittajan vastineet mielipiteisiin ja lausuntoihin kokouk-
sessaan 30.11.2015 (KVJ 150§).  

5.5. Ehdotusvaihe 
Kaavoitusjaosto päätti 30.11.2015 (KVJ 150 §) kokouksessaan asemakaavan muu-
tosehdotuksen nähtäville asettamisesta. 
 
Asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä MRA 27§:n mukaisesti 10.12.2015 - 
11.1.2016. Nähtävillä olon aikana kaavasta ei jätetty muistutuksia 
 

6. Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot 
Nykyisen asemakaavankaavan käyttötarkoitusmerkintä (Y) ei mahdollista Kinorauma 
Oy:n suunnitelmia rakennuksien uudesta käytöstä.  0-vaihtoehto ei siis vastaa kiin-
teistönomistajan tavoitteita. 
 
Asemakaavatyö pohjautuu rakennettuun nykytilanteeseen, eikä vaihtoehtoisia suun-
nitelmia tältä osin ole nähty tarpeellisiksi.  

 

  
 

Suunnittelustudio Odea (Outi Aho) on laatinut alustavia suunnitelmaluonnoksia koh-
detontille. Yllä olevissa kuvissa on esitetty vaihtoehtoiset ajoyhteysjärjestelyt tontille. 
Kaava on laadittu vasemmanpuoleisen suunnitelman mukaan. Siinä muutokset Tar-
vonsaarenpuistoon ovat vähäisemmät. 
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7. Asemakaavan kuvaus 

7.1. Kaavan rakenne 
Kaava-alue käsittää tontin 2-257-1 ja sen kaakkoispuolella sijaitsevan yleiselle jalan-
kululle varatun katualueen, Tarvonsaarenpuistona tunnetun virkistysalueen ja osan 
Tarvonsaarenpuisto nimistä katualuetta. 
 
Asemakaavan muutoksessa tontin käyttötarkoitus muutetaan yleisten rakennusten 
korttelialueesta (Y) rakennussuojelualueeksi (SR). Uudella käyttötarkoitusmerkinnällä 
pyritään keskusta-alueelle sopivaan monikäyttöisyyteen painottaen kiinteistön raken-
nussuojelullisia arvoja. 
 
Tontin kiinteistörajat korjataan siten, että myös piharakennus mahtuu kokonaisuu-
dessaan tontille. Tontin uudeksi kiinteistötunnukseksi tulee 2-257-3. Tontille osoite-
taan ajoyhteys jalankululle ja pyöräilylle varatun kadun sekä puiston kautta. Virkistys-
alue nimetään Tarvonsaarenpuistoksi. Puiston ja Tarvonsaarenpuisto nimisen katu-
alueen väliset rajat tarkistetaan vastaamaan rakentunutta nykytilannetta. 

 

7.2. Mitoitus 
Kaava-alueen pinta-ala on n. 0,43 ha ja tontin 257-3 pinta-ala on 1022 m2. Alustavan 
arvion mukaan Sofronoffin tontti tulee toimimaan noin 30 työntekijän työpaikkana.  
Asemakaavassa ei määritellä tontin rakennusoikeutta. (Kiinteistörekisterin mukaan 
Sofronoffin tontille myönnettyjen rakennuslupien kerrosala on yhteensä 1194 k-m2.) 
 

7.3. Rakennussuojelualue (SR) 
Käyttötarkoitusmerkinnän (SR) mukaan tontti 257-3 on rakennussuojelualuetta. Ton-
tilla sijaitsee päärakennus ja sivurakennus. Molemmat rakennukset on merkitty kult-
tuurihistoriallisesti arvokkaiksi kaupunkikuvan säilymisen kannalta tärkeiksi raken-
nuksiksi. Suojelumerkinnän mukaan rakennuksessa suoritettavien korjaus ja muutos-
töiden sekä käyttötarkoituksen tulee olla rakennukseen ja ympäristöön soveltuvia. 
Rakennuslupahakemusta käsiteltäessä tulee kuulla museoviranomaista, jos muute-
taan rakennuksen ulkoasua tai tehdään olennaisia muutoksia rakennuksen sisära-
kenteisiin.  
 
Tontille ei ole määritelty erikseen rakennusoikeutta. Käytännössä suojeltujen raken-
nusten jo rakennettu laajuus määrittelee tontin rakennusoikeuden, uusia rakennuksia 
ei tontille siis saa rakentaa.   
 
Tontille on rakennettava 3 autopaikkaa. Asemakaavan autopaikkavelvoite on määri-
telty painottaen miljöön arvoa kulttuurihistoriallisesti arvokkaana alueena. Alueen py-
säköintikysymykset tulee ratkaista laajempana kokonaisuutena.  
 
Sivurakennukseen saa rakentaa kaksi asuntoa. Tontilta on varattava leikkiin ja asuk-
kaiden muuhun oleskeluun sopivaa yhtenäistä aluetta vähintään 10% asuinhuoneis-
tojen yhteenlasketusta kerrosalasta.  
 
Vilkasliikenteisestä Luoteisväylästä johtuen alueella on tutkittava melusuojauksen 
tarve ja sen perusteella tehtävä riittävät melusuojaukset. Melusuojauksen vaatimus-
taso riippuu tulevasta käytöstä (vrt. esim. asunto- / toimistotila). 
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Tontilla on noudatettava kaavakartan yhteydessä olevia rakentamistapaohjeita. Ra-
kentamistapaohjeiden sisältö on luettavissa selostuksen kohdasta 7.5. kaavamäärä-
ykset. 

7.4. Muut alueet 
 Kadut 
Kaava-alueeseen sisältyy 291 m2 katualuetta. Tarvonsaarenpuisto niminen katu on 
rakentunut kadun kahta eri puoliskoa liittävältä osaltaan toisin, kuin voimassaolevas-
sa asemakaavassa on osoitettu. Asemakaavan muutoksella korjataan em. kohta vas-
taamaan paremmin rakentunutta nykytilannetta. 
 
Tontin 257-3 kaakkoispuolella sijaitseva jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu 
on myös osa kaava-aluetta. Kevyen liikenteen väylän koillisosalla on huoltoajo ja ton-
tille/ rakennuspaikalle ajo sallittu. 
 
Virkistysalueet 
Kaava-alueeseen sisältyy 2940 m2 puistoa (VP). Puistoalue on otettu mukaan ase-
makaavan muutokseen, jotta alue voidaan nimetä Tarvonsaarenpuistoksi ja jotta Sof-
ronoffin tontille johtavaan ajoyhteyteen saadaan riittävä kääntösäde. Kuten edellä on 
todettu, asemakaavan muutoksen yhteydessä myös tarkistetaan puisto- ja katualuei-
den väliset rajat paremmin vastaamaan rakentunutta nykytilannetta.  

7.5. Kaavamerkinnät ja -määräykset 
Tontilla 257-3 on noudatettava seuraavia rakentamistapaohjeita: 
- Rakennuksessa ei saa tehdä sellaisia muutos- tai korjaustöitä, jotka turmelevat 

julkisivujen, vesikattojen, porrashuoneiden tai kiinteän sisustuksen rakennustai-
teellisia, kaupunkikuvallisia tai historiallisia arvoja.  

- Tonttia rajaava kivirakenteinen muuri tule säilyttää. 

- Alueella tehtävät toimenpiteet tulee sovittaa suojeltujen rakennusten kaupunkiku-
vallisiin ja rakennustaiteellisiin ominaispiirteisiin. Pihaa ei tule aidata erillisiin osiin 

Asemakaavamääräykset ja -merkinnät ilmenevät parhaiten kaavakartasta. 

7.6. Kaavan vaikutukset 
 

 Kaavan vaikutukset esitettynä taulukkomuodossa 
 

 
Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen / muutoksen suunta 
 
Yhdyskuntarakenne Kaavamuutos ei oleellisesti muuta jo rakennettua yhdyskuntarakennetta alueella. Alueen 

käyttötarkoituksen muutos on keskustarakenteen kannalta perusteltua tilanteessa, jossa 
museotoiminta tontilla on päättynyt. Alueen käyttö tukeutuu jo rakennettuun infraan.  
 
 

+ 
 

Julkiset palvelut Lönnströmin Säätiön lopetettua toimintansa tontilla ei taidemuseotoiminnalle ole ollut jatkajaa. 
 
 

- 

Yksityiset palvelut Asemakaavan muutos mahdollistaa yksityisten palveluiden sijoittumisen tontille. Alueelle on 
suunnitteilla mm. ravintolatoimintaa.  
 
 

+ 

Työpaikat, elinkei-
notoiminta 

Digia on aloittamassa toimintaansa tontin päärakennuksessa. Lisäksi päärakennukseen 
sijoittunee arkkitehtuuritoimisto ja ravintola. Työpaikkojen määrä alueella lisääntyy, alustavan 
arvion mukaan Sofronoffin kiinteistö tulee toimimaan noin 30 työntekijän työpaikkana. 
 
 

+ 
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Vaikutukset rakennettuun ympäristöön / muutoksen suunta 
 
Kaupunkikuva Kyseessä on suojelukaava ja sen mahdollistamat muutokset kaupunkikuvaan ovat pieniä.   

 
0 

 
Vaikutukset luontoon ja maisemaan / muutoksen suunta 
 
Luonnonolot ja 
maisema 

Alue on kokonaan rakennettu, joten kaavan toteutumisella ei ole erityisiä vaikutuksia alueen 
luonnonoloihin eikä maisemaan. 
 

0 

 
Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen / muutoksen suunta 
 
Liikenne ja pysä-
köinti 

Hankkeen aiheuttamat muutokset liikennemääriin ovat marginaalisia ja katuverkon välityskyky 
kestää mahdollisen lisäyksen.  
 
Kohdetontille ajo selkeytyy asemakaavamuutoksen myötä, kun liikenteellisesti ongelmallinen 
liittymä Luoteisväylän kautta suljetaan kokonaan käytöstä. 
 
Kohdetontille on annettu velvoite rakentaa vain kolme autopaikkaa. Autopaikkojen määrä on 
pyritty määrittelemään niin, ettei se vaikeuta miljöön suojelutavoitteiden toteutumista. Kun 
verrataan tilannetta voimassaolevaan asemakaavaan, huomataan, että siinä ei ole tontille 
määritelty autopaikka velvoitetta ensinkään.  
 

0 

Yhdyskuntatekni-
nen huolto  

Kaava-alueen rakentuminen tukeutuu jo rakennettuihin kunnallisteknisiin verkostoihin. 
 
 

+ 

 
Vaikutukset talouteen / muutoksen suunta 
 
Kaavatalous Alue sijoittuu olemassa olevien kunnallisteknisten verkostojen yhteyteen ja sen tehokas käyttö 

on siten yhdyskuntataloudellisesti edullista.  
 

+ 

 
Vaikutukset terveyteen / muutoksen suunta 
 
Ympäristöhäiriöt Kaava-alueen luoteispuolella on vilkasliikenteinen Luoteisväylä. Asemakaavan muutosta 

varten ei ole erikseen laadittu meluselvitystä. Kanalin Länsirannan asemakaavan muutosta 
laaditusta meluselvityksestä saa kuitenkin riittävän kuvan alueen melutilanteesta (Promenthor, 
18.11.2014). Selvityksen mukaan julkisivuihin kohdistuva melutaso ennustetilanteessa Luo-
teisväylän puoleisilla julkisivuilla on 65 dB(A). Yöajan keskiäänitasot ovat noin 7. dB päiväai-
kaa pienempiä. Asemakaavassa on määrätty, että alueella on tutkittava melusuojauksen tarve 
ja sen perusteella tehtävä riittävät melusuojaukset. Melusuojauksen tarkempaa määrittelyä ei 
tässä yhteydessä pidetty mielekkäänä, koska melusuojauksen vaatimustaso riippuu käyttötar-
koituksesta, joka tarkentuu vasta myöhemmän suunnittelun yhteydessä. 
 
Suunnittelualue sijoittuu sataman ja suurteollisuuden läheisyydestä johtuen maakuntakaavan 
mukaan vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen suojavyöhykkeelle 
(konsultointivyöhyke).  
 

0 

 
Vaikutukset sosiaalisiin oloihin / muutoksen suunta 
 
Sosiaalinen ympä-
ristö 
 

Alueen uudet työntekijät, asiakkaat ja asukkaat rikastavat alueen sosiaalista ympäristöä. + 

 
Vaikutukset kulttuuriin / muutoksen suunta 
 
Rakennussuojelu  Kaava-alueen rakennuksille on annettu suojelumerkinnät ja alueen käyttötarkoitusmerkintäkin 

velvoittaa rakennusten ja miljöön suojeluun. Edelleen alueelle on laadittu rakentamistapaoh-
jeet, joissa on mm. määritelty, että rakennuslupahakemusta käsiteltäessä tulee kuulla museo-
viranomaista, jos muutetaan rakennuksen ulkoasua tai tehdään olennaisia muutoksia raken-
nuksen sisärakenteisiin. Toisaalta rakennussuojelu on huomioitu jo nyt lainvoimaisessa ase-
makaavassa. 
 

0 
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7.7. Nimistö 
 

Puistoalue, jolla sijaitsee vapaussodan muistomerkki, Rauman vapaudenpatsas, ni-
metään asemakaavan muutoksen yhteydessä Tarvonsaarenpuistoksi.  
 
Tarvonsaarenpuisto niminen katu koostuu kahdesta puiston itä- ja länsireunalla ole-
vasta osasta ja niitä yhdistävästä katualueesta. Eri puoliskoja yhdistävä kadunosa 
nimetään Tarvonsaarenpuistoksi.  
 
 



22 
 

02-307   

8. Asemakaavan toteutus 

8.1. Rakentamistapaohjeet 
Asemakaavan muutokseen liittyy rakentamistapaohjeet, jotka täsmentävät rakennus-
suojelumerkinnän sisältöä ja tulkintaa. Rakentamistapaohjeet on laadittu neuvotellen 
Satakunnan Museon kanssa.  
 

8.2. Toteuttaminen ja ajoitus  
Käyttötarkoituksen muutoksen edellyttämät toimenpiteiden toteutus käynnistynee vä-
littömästi asemakaavan tultua lainvoimaiseksi.  
 
Ajoyhteys tontille edellyttää kantavuuden parantamista viereisellä kevyen liikenteen 
väylällä ja puistoalueella. Toimenpiteen kustannusten jakamisesta on syytä sopia 
asemakaavan hyväksymismenettelyn yhteydessä. 
 
Osa tiloista on tarkoitus ottaa uuteen käyttöön jo ennen asemakaavan muutoksen 
lainvoimaiseksi tuloa ja antaa tälle lupa tilapäisellä käyttötarkoituksen muutoksella. 

8.3. Toteutuksen seuranta 
Rakennusvalvonta valvoo rakennushankkeen suunnitteluvaihetta ja rakennustyö suo-
ritusta ja rakennuslupahakemusta käsiteltäessä tulee kuulla museoviranomaista, jos 
muutetaan rakennuksen ulkoasua tai tehdään olennaisia muutoksia rakennuksen si-
särakenteisiin.  
 
 
 
*** 
 
Kaavatyöhön ovat osallistuneet kaavoitusarkkitehti Jouni Mäkinen ja kaavoitusavus-
taja Satu Sarkoranta. 
 
Raumalla 19.1.2016 
 
 
 
 
 
 
Jouni Mäkinen 
kaavoitusarkkitehti 
 
 
 
 
 
 
Juha Eskolin 
kaavoitusjohtaja 



Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta 684 Rauma Täyttämispvm 26.11.2015
Kaavan nimi KORTTELI 257, SOFRONOFFIN HUVILA
Hyväksymispvm  Ehdotuspvm  
Hyväksyjä  Vireilletulosta ilm. pvm 27.05.2015
Hyväksymispykälä  Kunnan kaavatunnus 02-307
Generoitu kaavatunnus  
Kaava-alueen pinta-ala [ha] 0,4300 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]  
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]  Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]0,4300
 

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 0,4253 98,9   0,0000  
A yhteensä       
P yhteensä       
Y yhteensä     -0,1019  
C yhteensä       
K yhteensä       
T yhteensä       
V yhteensä 0,2940 69,1   0,0000  
R yhteensä       
L yhteensä 0,0291 6,8   -0,0003  
E yhteensä       
S yhteensä 0,1022 24,0   0,1022  
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 0,4253 98,9   0,0000  
A yhteensä       
P yhteensä       
Y yhteensä     -0,1019  
Y     -0,1019  
C yhteensä       
K yhteensä       
T yhteensä       
V yhteensä 0,2940 69,1   0,0000  
VP 0,2940 100,0   0,0000  
R yhteensä       
L yhteensä 0,0291 6,8   -0,0003  
Kadut 0,0291 100,0   -0,0003  
E yhteensä       
S yhteensä 0,1022 24,0   0,1022  
SR 0,1022 100,0   0,1022  
M yhteensä       
W yhteensä       
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SOFRONOFFIN HUVILAN, ENT. LÖNNSTRÖMIN TAIDEMUSEO, KIIN-
TEISTÖ 684-2-257-1, VALTAKATU 7; ASEMAKAAVAN MUUTOS
 AK 02-307

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Suunnittelualue

Aloite
Kinorauma Oy on jättänyt anomuksen asemakaavamuutoksesta 18.12.2014.
KH:n kaavoitusjaosto teki päätöksen asemakaavamuutoksen aloittamisesta
3.2.2015 (KVJ 13§). Kinorauma Oy on tehnyt Rauman kaupungin kanssa so-
pimuksen asemakaavan muutoksen käynnistämisestä.

Suunnittelualue
Suunnittelualueena on tontti 2-257-1, tontin kaakkoissivulla sijaitseva jalanku-
lulle varattu katualue ja Tarvonsaarenpuistona tunnettu virkistysalue sekä osa
Tarvonsaarenpuisto nimistä katualuetta. Tontti 257-1 on nykyisin Kinorauma
Oy:n omistuksessa, puisto- ja katualue on kaupungin omistuksessa.

Lähiympäristössä on Rauman keskustarakenteeseen kuuluvia liike- ja asuin-
rakennuksia, puistoja ja katuja.

Suunnittelualueen nykytila
· Tontilla 257-1 sijaitsee Onni von Zansenin 1912 suunnittelema konsuli

Vladimir Soffronoffin rakennuttama aikansa eurooppalaista huvilara-
kennustyyliä mukaileva asuinrakennus. Rakennus ehti olla asuinkäy-
tössä vain noin neljä vuotta, jonka jälkeen rakennus on palvellut mm.
hotellina, Lotta- ja suojeluskuntajärjestön käytössä ja poliisilaitoksena.
Rakennus peruskorjattiin taidemuseoksi vuosina 1992-1993.  Tiilirun-
koinen sivurakennus rakennettiin vuosien 1921-1922 välisenä aikana
ja siinä on toiminut mm. kaupunginvankila.

· Maakuntakaavassa (vahvistettu 30.11.2011) alue sijoittuu keskusta-
toimintojen alueelle (C). Entinen Sofronoffin huvila on merkitty kohde-
merkinnällä valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriym-
päristöksi (kh-21).

· Oikeusvaikutteisessa keskustan osayleiskaavassa (hyväksytty
25.8.2003) korttelialueen pääkäyttötarkoitukseksi on osoitettu keskus-
tatoimintojen alue (C). Tekeillä olevassa Yleiskaavan strategisessa
vaiheessa Visio 2025 alue on osoitettu niin ikään keskustatoimintojen
alueeksi (C).

· Suunnittelualue sijaitsee Vanhan Rauman maailmaperintökohteen
suojavyöhykkeellä.

· Tontilla 257-1 on voimassa 26.3.2001 vahvistettu asemakaava AK02-
300. Tontti on merkitty yleisten rakennusten korttelialueeksi. Raken-
nusoikeutta tai kerroslukua tontille ei ole määritetty. Tontilla saa olla
enintään yksi asunto. Tontin rakennuksia koskeva suojelumääräys on
seuraava: Kulttuurihistoriallisesti arvokas tai kaupunkikuvan säilymisen
kannalta tärkeän rakennuksen rakennusala. Rakennusta ei saa ilman
pakottavaa syytä hävittää. Rakennuksessa suoritettavien korjaus- ja
muutostöiden sekä käyttötarkoituksen muutosten tulee olla rakennuk-
seen ja ympäristöön soveltuvia.

· Kaava-alueeseen sisältyvällä  katualueella ja puistoalueella on voi-
massa 26.11.1990 vahvistettu asemakaava nro 156.

· Tarvonsaarenpuistossa sijaitsee kuvanveistäjä Arvi Tynyksen suunnit-
telema ja kivenhakkaaja K. Reunasen Vehmaan graniitista hakkaaman
vuonna 1937 valmistunut vapaussodan muistomerkki – Rauman va-
paudenpatsas.
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Kaavan tavoitteet
· Tavoitteena on muuttaa asemakaavaa siten, että päärakennukselle

suunniteltu uusi käyttö palvelu-, liike- ja toimistokäytössä mahdollistuu.
Hakijan toissijaisena vaihtoehtona on päärakennuksen muuttaminen
asunnoiksi.

· Kaavatyön yhteydessä tarkastellaan missä määrin kiinteistön raken-
nuksia voidaan käyttää asuinkäytössä. Hakijan tavoitteena on kahden
uuden asunnon sijoittaminen piharakennukseen.

· Kaavoituksen yhteydessä määritellään kiinteistöä palvelevien pysä-
köintipaikkojen määrä.

· Osoittaa ajoyhteys tontille
· Erityisesti tavoitteena on huomioida kiinteistön rakennustaiteelliset ja

rakennussuojelulliset arvot.
· Suunnittelun edetessä tavoitteeksi on lisäksi otettu virkistysalue ni-

meäminen Tarvonsaarenpuistoksi sekä puiston ja Tarvonsaarenpuisto
nimisen katualueen välisten rajojen tarkistaminen vastaamaan raken-
tunutta nykytilannetta.

Vaikutusten arviointi ja selvitykset
· Ympäristövaikutusten arviointi tehdään asemakaavan laatimisen yh-

teydessä.
· Kiinteistölle on tehty rakennusinventointi (Olli Joukio ja Kirsi Niuk-

ko/Satakunnan Museo) vuonna 2013.

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 suunnitelmaan
tehtävistä muutoksista esitetään kaavoitusosastolle (yhteystiedot löytyvät tästä lehtisestä). Toivomuk-
set 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 osallistumisen
riittävyydestä, osallinen voi ottaa yhteyttä Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
seen (ELY) ja esittää neuvottelun järjestämistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Ympäristökes-
kus arvioi suunnitelman riittävyyttä ja järjestää neuvottelun kunnan ja osallisten kanssa, jos sen tar-
peelliseksi näkee.
Lisätietoja:
Rauman kaupunki
Kaavoitusosasto

Kanalinranta 3
26100 Rauma

www.rauma.fi

Kaavoitusarkkitehti  Jouni Mäkinen puh. (02) 834 3665 kaavoitus@rauma.fi
Kaavoitusavustaja  Satu Sarkoranta puh. (02) 834 3662 kaavoitus@rauma.fi
Kaavoitusjaosto
Jari Laihonen, puheenjohtaja
Åke Vastavirta, varapuheenjohtaja
Helena Ollila, jäsen
Jyrki Santala, jäsen
Sirpa Viitanen, jäsen

Tomi Suvanto, apulaiskaupunginjohtaja, esittelijä
Kari Koski, kaupunginjohtaja
Juha Eskolin, kaavoitusjohtaja
Mikajuhani  Numminen, lakimies, sihteeri
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VALTAKATU 7, ENT. LÖNNSTRÖMIN TAIDEMUSEO AK 02-307

Tavoiteaikataulu Kevät 2015 Kesä 2015 Syksy 2015 Talvi  2016
Vaiheet
Tiedottaminen osallisille Aloitus Luonnos nähtävillä

14 päivää
Ehdotus nähtävillä
30 päivää

Hyväksyminen kau-
punginvaltuustossa

Kaupunkilaiset ja muut kiinnostuneet Vireilletulokuulutus Kuulutus Kuulutus Kuulutus
Alueen maanomistajat Vireilletulokuulutus, OAS Kuulutus Kuulutus Kuulutus
Kaava-alueeseen rajoittuvien tonttien maanomistajat Vireilletulokuulutus, OAS Kirje Kuulutus Kuulutus
Tekninen virasto: teknisen toimen johtaja, kaupun-
gingeodeetti, talotoimen päällikkö, kunnallistekniikan
johtaja, liikenneinsinööri, viheraluepäällikkö, raken-
nustarkastaja, 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 Kommenttipyyntö Kuulutus Kuulutus
Kasvatus- ja opetuslautakunta
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Tekninen lautakunta
Ympäristölautakunta

OAS tiedoksi Lausunto Kuulutus Kuulutus

Terveydensuojeluviranomainen OAS tiedoksi Lausunto
Satakuntaliitto
Satakunnan Museo
Museovirasto
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskus (ELY)

OAS tiedoksi Lausunto Tiedoksi

Rauman Energia Oy
DNA Oy

OAS tiedoksi Lausunto Kuulutus Tiedoksi

Rauman ikäihmisten neuvosto
Rauman nuorisovaltuusto
Rauman Vammaisneuvosto

Kuulutus Kuulutus Kuulutus Kuulutus

Lehdistö OAS tiedoksi Kuulutus Kuulutus Kuulutus

Kaupunkilaisen vaikutusmahdollisuudet Mielipide OAS:sta
Ehdotuksia kaavaa varten

Kirjallinen mielipide luon-
noksesta

Kirjallinen muistutus eh-
dotuksesta

OAS= Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
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Rauman kaupunki
Kanalinranta 3
26100 Rauma

Viite AK 02-307

Asia RAUMA, Sofronoffin huvilan, ent. Lönnströmin taidemuseon (AK 02-307) 
asemakaavamuutos 

Rauman kaupunki on pyytänyt Museoviraston lausunnon entisen Lönnströmin taidemuseon 
asemakaavamuutoksesta. Kaavassa huomioidaan rakennusten suojelu sekä kiinteistön 
käyttötarkoituksen muutos ja ajoyhteydet tontille.

Piharakennuksen käytön muuttuessa kolmeksi asunnoksi kaavan yleismääräyksiin olisi 
hyvä lisätä huomio siitä, ettei etupihan osia tule aidata erillisiksi kokonaisuuksiksi. Muutoin 
Museovirastolla ei ole huomautettavaa kaavaluonnokseen.

Yli-intendentti Helena Taskinen

Intendentti Kaija Kiiveri-Hakkarainen

Tiedoksi Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Porin kaupunki/Satakunnan Museo
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Otteen oikeaksi todistaa: 

299 § Sofronoffin huvilan asemakaavan muutosluonnos (AK 02-307) 
 

TEKLA 299 § 27.10.2015 RAU/1279/10.02.03/2014 
 
Esityslistan liitteet: 
1. Sijaintikartta 
2. Asemakaavan muutosluonnos 
 
Maanmittausinsinööri Ari-Pekka Asikainen 26.10.2015: 
 
Rauman kaupungin kaavoitusyksikkö on pyytänyt teknisen 
lautakunnan lausuntoa Sofronoffin huvilan (AK 02-307) asemakaavan 
muutosluonnoksesta. 
 
Kiinteistö- ja mittaustoimi 
 
Kaavatyö 
 
Asemakaavamuutoksella tarkistetaan tontin 684-2-257-1 rajat vastaa-
maan rakentunutta tilannetta. Tontin uudeksi kiinteistötunnukseksi tulee 
684-2-257-3.  
 
Tontin käyttötarkoitusmerkintä muutetaan vastaamaan tontinomistajan 
tarpeita ja muuttuvaa käyttöä. Tontin päärakennukselle uusi suunniteltu 
käyttötarkoitus on käyttöpalvelu-, liike- ja toimistokäyttö. Myös suojelu-
merkintöjen sisältö tarkistetaan. 
 
Tontille ei ole määritelty erikseen rakennusoikeutta. Käytännössä suojel-
tujen rakennusten jo rakennettu laajuus määrittelee tontin rakennusoi-
keuden, uusia rakennuksia ei tontille siis saa rakentaa. Kaava-alueen 
pinta-ala on n. 1200 m². 
 
Tontille 684-2-257-3 osoitetaan ajoyhteys jalankululle ja pyöräilylle vara-
tun kadun ja virkistysalueen (VL) kautta. 
 
Tonttijako 
 
Tontin 2-257-3 tonttijako laaditaan sitovana ja se sisältyy asemakaavaan.  
 
Rakennussuojelualue (SR) 
 
Tontin 684-2-257-1 rajojen muuttaminen vastaamaan rakentunutta tilan-
netta edellyttää maakauppaa Rauman kaupungin ja Kinorauma Oy:n vä-
lillä. Tämä johtuu siitä, että tontin koillisosassa sijaitsevan, suojeltavan 
rakennuksen kivijalka ulottuu noin 3 m² alueelta nykyisen tontinrajan ul-
kopuolelle. Ulkopuolinen osuus on Rauman kaupungin omistamaa katu-
aluetta 684-2-9901-0. Maakauppa edellyttää kaupungin erillistä päätöstä.  
 
Kunnallistekniikan suunnitteluyksikkö 
 
Asemakaavoitusta on laadittu yhteistyössä kunnallistekniikan suunnitte-
lun kanssa. Liikenteellisesti Sofronoffin tontti sijaitsee yhden Rauman 
vilkkaimmin liikennöidyn kadun, Luoteisväylän varrella. Luoteisväylän lii-
kennemääristä (keskivuorokausiliikenne 6000 ajoneuvoa/vrk/suunta ja 
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noin 12000 ajoneuvoa/vrk/molemmat suunnat) sekä Valtakadun valoris-
teyksen läheisyydestä johtuen suora ajoneuvoliittymä Luoteisväylältä ton-
tille ei ole liikenneturvallisuuden takaamiseksi mahdollinen. Tämän vuoksi 
ajoneuvoliikenne tontille tulee ohjata Tarvonsaarenpuiston kautta. Tontille 
osoitettu ajoyhteys kulkee puiston sekä jalankululle ja pyöräilylle varatun 
katualueen kautta. Tällä hetkellä kyseisen katualueen osan ja puiston 
kantavuus on mitoitettu vain kevyelle liikenteelle. Säännöllinen huolto- ja 
tontille ajo vaatii rakennekerrosten uusimista. 
 
Teknisen toimen johtaja Seppo Heikintalo 26.10.2015: 
 
Ehdotus:  Tekninen lautakunta päättää saattaa kaavoittajan tietoon yl-

lä mainitut asiat. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietojen antaja: 
maanmittausinsinööri Ari-Pekka Asikainen 
puh. 044 403 6001 
ari-pekka.asikainen@rauma.fi 
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160 § Sofronoffin talon (ent. Lönnströmin taidemuseo, 684-2-257-1, valtakatu 7) asemakaa-
van muutos (ak 02-307)  

 
YL 160 § 6.10.2015 RAU/1279/10.02.03/2014 

 
Rakennustarkastaja Esa Gröndahl 28.9.2015: 
 
ALOITE 
 
KH:n kaavoitusjaosto on Kinorauma Oy:n anomuksesta päättänyt  
asemakaavan muuttamisesta tontilla 2-257-1.  
 
Kaavoitusaineisto on tutustuttavissa osoitteessa:  
http://www.rauma.fi/palvelut/nahtavilla-olevat-kaavat  
 
SUUNNITTELUALUE 
 
Suunnittelualueena on tontti 2-257-1 ja sen kaakkoispuolella sijaitseva 
yleiselle jalankululle varattu alueenosa sekä osa Tarvonsaarenpuistoalu-
eesta. Alue sijaitsee Luoteisväylän, Valtakadun ja Tarvonsaarenpuiston 
ja naapuritontin(2-257-2) rajaamalla alueella. Lähiympäristössä on Rau-
man keskustarakenteeseen kuuluvia liike- ja asuinrakennuksia, puistoja 
ja katuja. 
 
SUUNNITTELUALUEEN NYKYTILA 
 
Tontilla 257-1 sijaitsee Onni von Zansenin 1912 suunnittelema, konsuli 
Vladimir Soffronoffin rakennuttama, aikansa eurooppalaista huvilaraken-
nustyyliä mukaileva asuinrakennus. Rakennus ehti olla asuinkäytössä 
vain nelisen vuotta, jonka jälkeen rakennus on palvellut mm. hotellina, 
Lotta- ja suojeluskuntajärjestön käytössä ja poliisilaitoksena. 
 
Rakennus peruskorjattiin Lönnströmin taidemuseoksi vuosina 1992-1993. 
Tiilirunkoinen sivurakennus rakennettiin vuosien 1921-1922 välisenä ai-
kana ja siinä on aikanaan toiminut mm. kaupunginvankila. 
 
Maakuntakaavassa (vahvistettu 30.11.2011) alue sijoittuu keskustatoi-
mintojen alueelle (C). Entinen Sofronoffin huvila on maakuntakaavassa 
merkitty valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäris-
töksi (kh-21). 
 
Oikeusvaikutteisessa keskustan osayleiskaavassa (hyväksytty 
25.8.2003) korttelialueen pääkäyttötarkoitukseksi on osoitettu keskusta-
toimintojen alue (C). Tekeillä olevassa yleiskaavan strategisessa 
vaiheessa ”Visio 2025” alue on osoitettu niin ikään keskustatoimintojen 
alueeksi (C). 
 
Suunnittelualue sijaitsee Vanhan Rauman maailmaperintökohteen 
suojavyöhykkeellä. Muutoksenalaisella tontilla on voimassa 26.3.2001 
vahvistettu asemakaava AK 02-300, jossa tontti on osoitettu yleisten ra-
kennusten korttelialueeksi. Rakennusoikeutta tai kerroslukua tontille ei 
ole määritetty. Tontilla saa olla enintään yksi asunto. Tontin rakennuksia 
koskeva suojelumääräys on seuraava:  
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- kulttuurihistoriallisesti arvokas tai kaupunkikuvan säilymisen 
kannalta tärkeän rakennuksen rakennusala. Rakennusta ei saa ilman 
pakottavaa syytä hävittää  
 

- rakennuksessa suoritettavien korjaus- ja 
muutostöiden sekä käyttötarkoituksen muutosten tulee olla rakennuk-
seen ja ympäristöön soveltuvia 

 
ASEMAKAAVAN MUUTOS 
 
Asemakaavamuutoksella tarkistetaan tontin 2-257-1 rajat vastaamaan 
rakentunutta tilannetta ja samalla tontin (1.) kiinteistötunnus muutetaan 
muotoon 2-257-3, (2.) käyttötarkoitusmerkintä muutetaan yleisten raken-
nusten korttelialueesta (Y) rakennussuojelualueeksi (SR). Uusi käyttötar-
koitusmerkintä vastaa tontinomistajan tarpeita ja muuttuvaa käyttöä. 
 
Pää- ja sivurakennukset on merkitty kulttuurihistoriallisesti arvokkaiksi ja 
kaupunkikuvan säilymisen kannalta tärkeiksi rakennuksiksi. Suojelumer-
kinnän mukaan rakennuksessa suoritettavien korjaus- ja muutostöiden 
sekä käyttötarkoituksen tulee olla rakennukseen ja ympäristöön soveltu-
via. Rakennuslupahakemusta käsiteltäessä tulee kuulla museoviran-
omaista. Suojelumerkintää täsmentämään on laadittu lyhyet rakentamis-
tapaohjeet. 
 
Tontille on osoitettu ajoyhteys jalankululle ja pyöräilylle varatun kadun ja 
virkistysalueen kautta. Tontille ei ole määritelty erikseen rakennusoikeut-
ta. Käytännössä suojeltujen rakennusten jo rakennettu laajuus määritte-
lee tontin rakennusoikeuden. Uusia rakennuksia ei tontille siis saa raken-
taa. 
 
ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN 
 
Alueen toteutus käynnistynee heti asemakaavan tultua lainvoimaiseksi. 
Osa tiloista on tarkoitus ottaa uuteen käyttöön jo ennen asemakaavan 
muutoksen lainvoimaiseksi tuloa ja antaa tälle lupa tilapäisellä käyttötar-
koituksen muutosluvalla.  
 
LAUSUNTOPYYNTÖ 
 
Rauman kaupungin kaavoitus pyytää asemakaavan muutoksesta ympä-
ristölautakunnan lausuntoa 26.10.2015 mennessä. Rakennusvalvonta to-
teaa kaavamuutoksesta seuraavaa:  
 
- rakennussuojelualuetta (SR) rajaavan aidan säilyttämisvelvoite on 

syytä sisällyttää sellaisiin rakenteisiin, joita ei saa ilman perusteltua 
syytä hävittää tai muuttaa  
 

- museoviranomaisen kuulemisvelvoite rakennuslupahakemuksen yh-
teydessä tulee rajata vain sellaisiin hankkeisiin, joitten yhteydessä 
muutetaan rakennuksen ulkoasua ja/tai suoritetaan olennaisia muu-
toksia rakennusten sisärakenteisiin  
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Ympäristönsuojelupäällikkö Juha Hyvärinen 28.9.2015: 
 
Vilkasliikenteisestä Luoteisväylästä johtuen alueella on tutkittava me-
lusuojauksen tarve ja sen perusteella tehtävä riittävät melusuojaukset. 
Melusuojauksen vaatimustaso riippuu tulevasta käytöstä, ollen tietysti 
asumiskäyttöä ajatellen kriittisempi. Kanalin Länsirannan asemakaavan 
muutosta varten on laaditun meluselvityksen perusteella on arvioitu, että 
melutaso Luoteisväylän puoleisilla julkisivuilla on 65 dB(A). Yöajan keski-
äänitasot ovat noin 7 dB päiväaikaa pienempiä. Melusuojauksen tarkem-
paa määrittelyä ei tässä yhteydessä pidetty mielekkäänä, koska me-
lusuojauksen vaatimustaso riippuu käyttötarkoituksesta, joka tarkentuu 
vasta myöhemmän suunnittelun yhteydessä. 
 
Alue on kokonaan rakennettu, joten kaavan toteutumisella ei ole erityisiä 
vaikutuksia alueen luonnonoloihin eikä maisemaan. 
 
Ympäristönsuojelupäällikkö Juha Hyvärinen vs. tulosalueen päällikkönä 
29.9.2015:  
 
Ehdotus:  Ympäristölautakunta lausuntonaan asemakaavaluonnok-

sesta ehdottaa rakennusvalvontaviranomaisena, että:  
 

- rakennussuojelualuetta (SR) rajaavan aidan säilyttämis-
velvoite on syytä sisällyttää sellaisiin rakenteisiin, joita ei 
saa ilman perusteltua syytä hävittää tai muuttaa  
 

- museoviranomaisen kuulemisvelvoite rakennuslupaha-
kemuksen yhteydessä tulee rajata vain sellaisiin hank-
keisiin, joitten yhteydessä muutetaan rakennuksen ulko-
asua ja/tai suoritetaan olennaisia muutoksia rakennus-
ten sisärakenteisiin  

 
 ja toteaa lausuntonaan ympäristönsuojeluviranomaisena,  
 että: 
 

- liikennemelusta johtuen rakennukset eivät sovellu 
asuinkäyttöön parhaalla mahdollisella tavalla. Tässä 
meluongelma on arvattavasti kuitenkin ensisijaisesti si-
sätiloihin aiheutuvan melun ja sellaisena terveydensuo-
jelun asia. Torjuntavaateet tulevat selvitetyksi myöhem-
män suunnittelun yhteydessä.   

 
Päätös:  Hyväksyttiin 
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Sarkoranta Satu

Lähettäjä: Eriksson Riku
Lähetetty: 2. marraskuuta 2015 13:56
Vastaanottaja: Kaavoitus
Aihe: VS: Lausuntopyyntö

Emme anna lausuntoa Sofronoffin huvilan (AK 02-307) asemakaavan muutosluonnoksesta. 
 
Riku Eriksson 
Terveysinsinööri 
puh. 044 7072932 
riku.eriksson@rauma.fi 
  
RAUMAN KAUPUNKI 
Sosiaali- ja terveysvirasto, terveysvalvonta 
Lensunkatu 9, 26100 RAUMA 
 

 
 
Lähettäjä: Törmälehto Sirkka  
Lähetetty: 24. syyskuuta 2015 12:48 
Vastaanottaja: Eriksson Riku 
Aihe: VL: Lausuntopyyntö 
 
 
 
Lähettäjä: Kaavoitus  
Lähetetty: 24. syyskuuta 2015 12:46 
Vastaanottaja: DNA (Jokinen Tapani); matti.lehtonen@voimatel.fi; Rauman Energia Oy; kirjaamo.varsinais-
suomi@ely-keskus.fi; Satakunnan museo (Nummelin Liisa); Satakunnan museo (Koivisto Leena); Satakuntaliitto; 
Terveysvalvonta; Kirjaamo Kovi; Kulttuuri-Vapaa-aikakeskus; Kirjaamo Sote; Korpinen Juhani; Hyvärinen Juha; 
Gröndahl Esa; Aarniketo Kai; Kirjaamo Tevi; Asikainen Ari-Pekka; Kolehmainen Antti; Pajuoja Riikka 
Aihe: Lausuntopyyntö 
 
Hei! 
 
Rauman kaupungin kaavoitus pyytää lausuntoanne Sofronoffin huvilan (AK 02-307) asemakaavan 
muutosluonnoksesta 26.10.2015 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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Otteen oikeaksi todistaa:

65 § Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto Sofronoffin huvilan asemakaavan muu-
tosluonnoksesta

KUVALA 65 § 14.10.2015 RAU/1279/10.02.03/2014

Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Soile Strander 7.10.2015:

Rauman kaupungin kaavoitus pyytää kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan
lausuntoa Sofronoffin huvilan (AK 02-307) asemakaavan muutosluon-
noksesta 26.10.2015 mennessä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaan kaavan tavoitteena on
muuttaa asemakaavaa siten, että päärakennukselle suunniteltu uusi käyt-
tö palvelu-, liike- ja toimistokäytössä mahdollistuu. Hakijan toissijaisena
vaihtoehtona on päärakennuksen muuttaminen asunnoiksi. Kaavatyön
yhteydessä tarkastellaan missä määrin kiinteistön rakennuksia voidaan
käyttää asuinkäytössä. Hakijan tavoitteena on myös kahden uuden
asunnon sijoittaminen piharakennukseen. Kaavoituksen yhteydessä
määritellään kiinteistöä palvelevien pysäköintipaikkojen määrä sekä osoi-
tetaan ajoyhteys tontille.

Asemakaavamuutoksen aineisto on tarkasteltavissa kokonaisuudessaan
osoitteessa http://www.rauma.fi/palvelut/nahtavilla-olevat-kaavat.

Ehdotus: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa lausuntonaan, ettei
sillä ole huomautettavaa Sofronoffin huvilan asemakaavan
muutosluonnoksesta.

Päätös: Hyväksyttiin.

Lisätietojen antaja:
Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Soile Strander
Puh. 02 834 3070
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Sarkoranta Satu

Lähettäjä: Jokinen Tapani <Tapani.Jokinen@dna.fi>
Lähetetty: 25. syyskuuta 2015 8:18
Vastaanottaja: Kaavoitus
Aihe: VS: Lausuntopyyntö

DNA:lla ei ole huomauttamista kaavamuutoksen sisältöön. Huomioitava kuitenkin kaava-alueella mahdollista 
rakentamista tehdessä DNA:n oleva maakaapelin säilyminen ehjänä. 
  
terv. Tapani 

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

 
  
  
  
Lähettäjä: Kaavoitus [mailto:Kaavoitus@rauma.fi]  
Lähetetty: 24. syyskuuta 2015 12:46 
Vastaanottaja: Jokinen Tapani; matti.lehtonen@voimatel.fi; Rauman Energia Oy; kirjaamo.varsinais-suomi@ely-
keskus.fi; Satakunnan museo (Nummelin Liisa); Satakunnan museo (Koivisto Leena); Satakuntaliitto; 
Terveysvalvonta; Kirjaamo Kovi; Kulttuuri-Vapaa-aikakeskus; Kirjaamo Sote; Korpinen Juhani; Hyvärinen Juha; 
Gröndahl Esa; Aarniketo Kai; Kirjaamo Tevi; Asikainen Ari-Pekka; Kolehmainen Antti; Pajuoja Riikka 
Aihe: Lausuntopyyntö 
  
Hei! 
  
Rauman kaupungin kaavoitus pyytää lausuntoanne Sofronoffin huvilan (AK 02-307) asemakaavan 
muutosluonnoksesta 26.10.2015 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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Sarkoranta Satu

Lähettäjä: Lehtonen Matti - Voimatel Oy <Matti.Lehtonen@voimatel.fi>
Lähetetty: 6. lokakuuta 2015 12:55
Vastaanottaja: Sarkoranta Satu
Kopio: tapani.jokinen@dna.fi
Aihe: Sofronoffin huvila
Liitteet: Valtakatu 7.pdf

Lausuntopyyntö Sofronoffin huvila . 
Rauman kaupunki on pyytänyt Dna Oy:lta lausuntoa otsikkoasiassa. 
Dna:lla on tontin kaakonpuoleisella reunalla maakaapeli joka 
on huomioitava mahdollisissa maanrakennustöissä.  
 
T. matti 
 
 

 
Matti Lehtonen 
Verkostosuunnittelija 
 
Voimatel Oy 
Sinkokatu 1, 26100 Rauma 
GSM: +358 44 793 9648 
matti.lehtonen@voimatel.fi  
www.voimatel.fi 
Tutustu esitteeseemme 
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  MP100 120 m -94  (509856)

    TELLU5 139 m -02  (3872050)

    TELLU5 237 m -05  (3881488)

    FYOVD2PMU12SML 237 m -05  (3881487)

    VM200 136 m -02  (3872051)

  MP100 530 m -94  (509857)

    FYOHBMPMU24SML 2107 m -94  (3825788)

    FYOVD2PMU96SML 1128 m -01  (3867007)

  MP100 530 m -94  (509858)

  MP100 530 m -94  (509859)

  MP100 530 m -94  (509860)

  MP100 275 m -94  (509848)

  MP100 117 m -94  (599153)

  LVJ50 110 m -96  (3836053)

  MP100 33 m -09  (493594)

  MP100 33 m -09  (493595)

  LVJ400x0,6 226 m -96  (3839417)

  LVJ52x0,8 61 m -96  (3897439)

  LVJ20x0,6 155 m -96  (3836044)

  LVJ150x0,6 440 m -96  (3839416)  LVJ20 31 m -96  (3836041)

  LVJ20 31 m -96  (3836042)

  MMS50 80 m -96  (3812931)
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Kartta vain kaapelinnäyttöä varten.
Kartta on tuhottava työn jälkeen.
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Sarkoranta Satu

Lähettäjä: Suunnittelu <Suunnittelu@raumanenergia.fi>
Lähetetty: 25. syyskuuta 2015 12:20
Vastaanottaja: Kaavoitus
Aihe: VS: Lausuntopyyntö

Hei, 
  
Ei kommentoitavaa tähän. 

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

  
Lähettäjä: Kaavoitus [mailto:Kaavoitus@rauma.fi]  
Lähetetty: 24. syyskuuta 2015 12:46 
Vastaanottaja: DNA (Jokinen Tapani) <tapani.jokinen@dnaoy.fi>; matti.lehtonen@voimatel.fi; Suunnittelu 
<Suunnittelu@raumanenergia.fi>; kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi; Satakunnan museo (Nummelin Liisa) 
<liisa.nummelin@pori.fi>; Satakunnan museo (Koivisto Leena) <leena.koivisto@pori.fi>; Satakuntaliitto 
<kirjaamo@satakunta.fi>; Terveysvalvonta <Terveysvalvonta@rauma.fi>; Kirjaamo Kovi <Kirjaamo.Kovi@rauma.fi>; 
Kulttuuri-Vapaa-aikakeskus <kuvake@rauma.fi>; Kirjaamo Sote <Kirjaamo.Sote@rauma.fi>; Korpinen Juhani 
<Juhani.Korpinen@rauma.fi>; Hyvärinen Juha <Juha.Hyvarinen@rauma.fi>; Gröndahl Esa 
<Esa.Grondahl@rauma.fi>; Aarniketo Kai <Kai.Aarniketo@rauma.fi>; Kirjaamo Tevi <Kirjaamo.Tevi@rauma.fi>; 
Asikainen Ari-Pekka <Ari-Pekka.Asikainen@rauma.fi>; Kolehmainen Antti <Antti.Kolehmainen@rauma.fi>; Pajuoja 
Riikka <Riikka.Pajuoja@rauma.fi> 
Aihe: Lausuntopyyntö 
  
Hei! 
  
Rauman kaupungin kaavoitus pyytää lausuntoanne Sofronoffin huvilan (AK 02-307) asemakaavan 
muutosluonnoksesta 26.10.2015 mennessä. Asemakaavamuutoksen aineisto on tarkasteltavissa kokonaisuudessaan 
osoitteessa http://www.rauma.fi/palvelut/nahtavilla-olevat-kaavat 
  
  
Ystävällisin terveisin, 
Rauman kaupungin kaavoitus 
_________________________ 
  
RAUMAN KAUPUNKI 
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Poistuvia asemakaavamääräyksiä ja -merkintöjä: 

VP5.01 Puisto.

YA012 Yleisten rakennusten korttelialue.
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POISTETTAVA KAAVA

A082 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

A090 Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.

02-307

1:1000

KORTTELI 257
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

sr1A17101 Kulttuurihistoriallisesti arvokkaan tai kaupunkikuvan
säilymisen kannalta tärkeän rakennuksen rakennusala.
Rakennusta ei saa ilman pakottavaa syytä hävittää.
Rakennuksessa suoritettavien korjaus- ja muutostöiden
sekä käyttötarkoituksen muutosten tulee olla rakennukseen
ja ympäristöön soveltuvia.


