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Asemakaavaan liittyvät asiakirjat:
1.

Luontoselvitys

Tiivistelmä
Asemakaavamuutoksen tavoitteet
Kaavamuutoksen yhteydessä tarkastellaan rakentamisen suhdetta ympäröivään maisemaan ja
kaupunkirakenteeseen. Kaavatyössä tarkastellaan rakennusoikeuden määrää.
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa opetustoimintaa palvelevien rakennusten
korttelialue rivitalojen korttelialueeksi ja yleistenrakennustenkorttelialueeksi.
Säilyttää Tuomistonkadun ja Kiviluhdankadun risteyksessä olevat isot kivet.
Kaavaprosessin vaiheet
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistui 26.11.2015
Kaavoitusjaosto hyväksyi asemakaavaluonnoksen ja rakentamistapaohjeen kokouksessaan
30.11.2015.
Tämän jälkeen luonnoskarttaa ja muuta materiaalia on muutettu ja täydennetty. Asemakaavakartta
on päivätty 17.12.2015.
Kaava kuulutettiin vireille 23.12.2015
Asemakaavamuutoksen luonnos oli nähtävillä 23.12.2015–26.1.2016
Nähtävillä olon aikana kaavaluonnoksesta jätettiin neljä kappaletta kirjallisia mielipiteitä.
Kaavoitusjaosto päätti 2.2.2016 (KVJ 4 §) kokouksessaan Tuomistonkadun
asemakaavamuutoksen nähtäville asettamisesta.
Kaavoitusjaosto myönsi kokouksessaan 2.2.2016 (KVJ 5§) poikkeamisluvan päiväkodin
rakentamiselle. Poikkeaminen myönnettiin voimassa olevassa asemakaavassa osoitetusta
käyttötarkoituksesta ja asemakaavan mukaisesta ja voimassa olevasta tonttijaosta (MRL 58 §,
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81§). Lupaan ei haettu muutosta Turun hallinto-oikeudesta, joten päiväkodin rakentaminen on
mahdollista aloittaa ennen kaavan vahvistumista.
Alue on ollut rakennuskiellossa, koska tontti ei ole voimassa olevan asemakaavan mukainen eikä
tontti ole voimassa olevan tonttijaon mukainen.
Tuomistonkadun asemakaavamuutos oli ehdotuksena nähtävillä MRA 27§:n mukaisesti 11.2. –
14.3.2016. Nähtävillä olon aikana kaavasta jätettiin kaksi muistutusta.
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Yleistä asemakaavasta
Kaava-alueen pinta-ala on 1,85 hehtaaria
Alueella on rakennusoikeutta 2150 kerrosneliömetriä.
Kaava-alueesta lähivirkistysalueena on 0,86 hehtaaria.
Asemakaavamuutoksen alueella ei ole tällä hetkellä asutusta.
Asemakaavan muutos
Asemakaavamuutoksella muodostuu 8. kaupunginosan rivitalojen ja muiden kytkettyjen
asuinrakennusten korttelialuetta, yleisten rakennusten korttelialuetta, yhdyskunta teknistä huoltoa
palvelevien rakennusten ja laitosten aluetta sekä lähivirkistysaluetta.
Poistuva asemakaava
Voimassa olevassa, 13.12.1960 vahvistetussa, asemakaavassa alue on opetustoimintaa
palvelevien rakennusten korttelialue (Yo). Asemakaavassa tehokkuus on e=1,0 ja kerrosluku on
yksi.
Vanhaa 13.12.1960 hyväksyttyä asemakaavaa muutetaan siten, että opetustoimintaa palvelevien
rakennusten korttelialue (Yo) poistuu ja sen paikka korvataan rivitalo tai muiden kytkettyjen
asuinrakennusten korttelialueella (AR). Luonnontilainen puistoalue (VL) säilyy sellaisenaan.
Puistoalueelle on voimassa 12.6.1995 hyväksytty asemakaava, jossa alue on määritelty
lähivirkistysalueeksi (VL) ja ohjeelliseksi leikkikentäksi (vk).
Asemakaavan toteuttaminen
Asemakaavan toteuttaminen alkaa sen saatua lainvoiman.

1. Lähtökohdat
1.1 selvitys suunnittelualueen oloista
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1.1.1 Alueen yleiskuvaus

Ortokuva alueesta
Asemakaavamuutosalue sijaitsee Rauman kahdeksannessa kaupunginosassa, Rauman
keskustasta noin 2,5 kilometriä luoteeseen.
Se rajautuu pohjoisesta Koivuhaankatuun ja idästä Kiviluhdankatuun, etelästä
Tuomistonkatuun ja lännestä Lahdenkatuun.
Kaavamuutosalueen pinta-ala on 1,85 hehtaaria.
Alue on kulttuurivaikutteista lehti- ja sekametsää, mustikkatyypin tuoretta kangasta ja
joutomaata.
1.1.2 Luonnonympäristö

Kaavamuutosalueelle on Ahlman group Oy laatinut luontoselvityksen vuonna 2015.
Selvityksessä todetaan seuraavaa:
Selvitysalueen luontotyypit ovat pienestä pinta-alasta riippumatta varsin monipuolisia, mikä
heijastuu lajistoon selvästi tavanomaista tiheämpänä parimääränä. Alueella pesi yhteensä 13
paria.
Tuomistonkadun pesimälinnusto on hyvin tavanomaista, mutta tiheys on selvästi tyypillistä
korkeampi; noin 650 paria neliökilometriä kohden. Tiheyteen vaikuttaa ns. reunavaikutus,
jonka seurauksena erilaisten elinympäristöjen lajit kohtaavat pienellä alueella. Hyvin pienien
alojen tiheyslaskelmat antavat kuitenkin usein virheellisen lukeman, sillä sattuman osuus on
hyvin suuri. Kokonaisuudessaan Tuomistonkadun tutkimusalueella ei ole sellaisia linnustollisia
arvoja, jotka vaikuttavat alueen maankäytön suunnitteluun.
Tutkimusalue on kasvillisuuden kannalta pienestä pinta-alastaan huolimatta melko
monipuolinen, sillä kulttuurivaikutteisuutta on runsaasti. Elinympäristöt ovat kuitenkin metsäisiä
lehti-,
seka- ja kangasmetsiä, eikä esimerkiksi joutomaita tai kosteikkoja ole. Länsiosassa on
pienileikkikenttäalue, jossa on hyvin niukkaa kasvillisuutta hiekkaisuuden vuoksi.
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Kuviokohtaiset rajaukset
1. Kulttuurivaikutteinen lehti- ja sekametsä
Puustoltaan nuorta lehtimetsää, jossa on myös hieman kuusia. Puusto on monipuolista,
koostuen haavoista, koivuista, raidoista ja tervalepistä. Pensaskerroksessa tavataan runsaasti
lehtipuiden taimia ja pajuja. Aluskasvillisuus on hyvin sekavaa, sillä se muodostuu muun muassa
nokkosista, maitohorsmista, metsäapiloista, hietakastikoista, hiirenvirnoista ja muista lajeista.
Kuvion kaakkoisnurkassa on suuria siirtolohkareita.
Maankäyttösuositus: kuviolla ei ole erityisiä luontoarvoja tai lakien mukaan suojeltavia
luontotyyppejä, joten maankäytölle ei ole esteitä. Kaakkoislaidan siirtolohkareet suositetaan
kuitenkin säilytettävän maisemallisista syistä.
2. Mustikkatyypin (MT) tuore kangas
Mäntyvaltainen mustikkatyypin tuore kangas, jossa on myös muutamia koivuja ja kuusia sekapuina. Pensaskerroksessa on runsaasti kuusia ja pihlajia. Aluskasvillisuuden tyyppilajeja ovat
mustikka ja kielo. Tavanomaisia lajeja ovat myös oravanmarja, metsälauha, kangasmaitikka ja
nuokkuhelmikkä.
Maankäyttösuositus: kuviolla ei ole erityisiä luontoarvoja tai lakien mukaan suojeltavia
luontotyyppejä, joten maankäytölle ei ole esteitä.
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Valokuva alueelta
3. Leikkikenttä / joutomaa
Pieni leikkikenttäalue, jossa on kiipeilytelineitä ja muita rakenteita. Kasvillisuus on hyvin
niukkaa hiekkaisuuden vuoksi. Kuviolla esiintyy kuitenkin muun muassa valkoapilaa,
syysmaitiaista ja lampaannataa sekä reunavyöhykkeillä myös kanervaa.
Maankäyttösuositus: kuviolla ei ole erityisiä luontoarvoja tai lakien mukaan suojeltavia
luontotyyppejä, joten maankäytölle ei ole esteitä.
PÄÄTELMÄT
Tuomistonkadun hyvin pieni tutkimusalue on elinympäristöiltään melko monipuolinen
kulttuurivaikutuksen vuoksi, mutta metsäisyys hallitsee kuitenkin aluetta, eikä esimerkiksi
joutomaita ja kosteikoita ole lainkaan. Rajaukselta löydettiin 74 putkilokasvia (taulukko 2), mikä
on kohtalainen lukema pinta-alaan nähden. Havaituista putkilokasveista yksikään ei lukeudu
valtakunnalliseen tai alueelliseen uhanalaisuusluokitukseen. Alueella ei myöskään ole
arvokkaita tai muuten huomionarvoisia luontotyyppejä, joten maankäytölle ei ole rajoituksia tai
esteitä.
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Valokuva Tuomistonkadun ja Kiviluhdankadun kulmauksessa olevista kivistä

1.1.3 Rakennettu ympäristö
Kaavamuutosalueella ei ole rakennettu muuntajaa ja leikkikenttää lukuun ottamatta.
Muuntajan rakennustaiteellista tai kulttuurihistoriallista arvoa ei ole arvioitu. Alueella ei ole
tiedettävästi muinaismuistokohteita.
Ympäröivällä alueella ei ole suoritettu rakennusinventaariota. Ympäristö on pääasiassa
rakentunut 1900- luvun jälkimmäisellä

Valokuva leikkipuistosta
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Valokuva muuntajakopista
1.2 Suunnittelutilanne

1.2.1 Maakuntakaava

Ote maakuntakaavasta
Ympäristöministeriö on vahvistanut 30.11.2011 Satakunnan maakuntakaavan (N:o
YM1/5222/2010). Maakuntakaava sai lainvoiman korkeimman hallinto-oikeuden
(KHO) päätöksellä 13.3.2013.
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Maankäyttö- ja rakennuslain 32 §:n nojalla viranomaisten on suunnitellessaan
alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä ja päättäessään niiden toteutumisesta
otettava maakuntakaava huomioon, pyrittävä edistämään kaavan toteuttamista ja
katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta kaavan toteuttamista.
Maakuntakaavassa kaava-alue on taajamatoimintojen aluetta (A).
A

Merkinnällä osoitetaan yksityiskohtaista suunnittelua edellyttävät asumiseen ja muille
taajamatoiminnoille, kuten keskustatoiminnoille, palveluille ja teollisuudelle
rakentamisalueita, pääväyliä pienempiä liikenne-väyläalueita, virkistys- ja
puistoalueita sekä erityisalueita.
Suunnittelumääräys:
Aluetta suunniteltaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota yhdyskuntarakenteen
eheyttämiseen ja täydentämiseen hajanaisesti ja vajaasti rakennetuilla alueilla. Uusi
rakentaminen ja muu maankäyttö on sopeutettava suunnittelulla ympäristöönsä
tavalla, joka vahvistaa taajaman oma-leimaisuutta.
Täydennysrakentamista ja muuta alueiden käyttöä suunniteltaessa on otettava
huomioon alueen kulttuurihistorialliset ja maisemalliset ominaispiirteet sekä viher- ja
virkistysverkko. Alueilla on turvattava yleisten ranta-alueiden varaaminen
maisemarakenteellisesti ja
–kuvallisesti ja luontoarvoiltaan kestäviltä, korkeatasoisilta alueilta, osana alueen
yhtenäistä viher- ja virkistysverkkoa. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa voidaan
taajamatoimintojen alueilla palveluverkon tarpeiden perusteella osoittaa uusia
vähittäiskaupan suuryksiköitä siloin, kun kyseiset yksiköt ovat merkitykseltään
paikallisia. Jollei selvitysten perusteella erityisesti muuta osoiteta, merkitykseltään
paikallinen kaupan suuryksikkö on Porissa kooltaan alle 5000 k-m2 ja muissa
kunnissa alle 3000 k-m2. Päivittäistavarakaupan osalta suuryksikön laajuus
arvioidaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa vaikutustarkastelujen ja
ostovoiman kasvun perusteella.
Alue kuuluu kaupunkikehittämisen kohdevyöhykkeelle (kk). Merkinnällä osoitetaan
kaupunkiseutuja, niiden osia tai muita yhdyskuntia koskevia kehittämispolitiikan
alueidenkäytöllisiä periaatteita. Merkinnällä osoitetaan niitä vyöhykkeitä, joihin
kohdistuu valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai seudullisesti tärkeitä
alueidenkäytöllisiä kehittämistarpeita.
Merkinnän suunnittelumääräyksessä todetaan, että aluerakenteeltaan
monikeskuksisia vyöhykkeitä kehitetään eheyttämällä olemassa olevien keskusten ja
taajamien yhdyskuntarakennetta sekä turvaamalla viher- ja virkistysverkon jatkuvuus
sekä palvelujen saatavuus. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee edistää
elinympäristöjen toimivuutta ja taloudellisuutta hyödyntämällä rakennettuja
verkostoja, vähentämällä liikennetarvetta sekä edistämällä joukkoliikenteen ja
kevytliikenteen edellytyksiä.
Alueen arkeologiset kohteiden, valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden
sekä merkittävien kulttuuriympäristöjen tulee olla alueidenkäytön suunnittelun
lähtökohtina.

Alue kuuluu matkailun kehittämisen vyöhykkeeseen (mv-3). Merkinnällä osoitetaan
merkittävät luontomatkailun kehittämisen kohdevyöhykkeet, joihin kohdistuu
luontomatkailun, luonnon virkistys- käytön, ulkoilu- ym. reitistöjen sekä
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luonnonsuojelun kehittämis- ja yhteensovittamistarpeita.
Yleiskaava
Kaava-alueella on voimassa 25.8.2003 hyväksytty Rauman oikeusvaikutukseton
yleiskaava, jonka mukaan alue on asuntoaluetta (A).

1.2.2 Vireillä oleva yleiskaava

Ote vireillä olevasta yleiskaavasta.
Alueella on vireillä koko kaupungin kattava yleiskaava. Yleiskaavan alustavassa
visiossa suunnittelualue on osoitettu asuntoalueeksi (A).
1.2.3 Osayleiskaava
Alueella ei ole voimassa olevaa osayleiskaavaa.
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1.2.4 Asemakaava

Ote ensimmäisestä asemakaavasta

Ote ajantasa-asemakaavasta. Alue rajattu sinisellä.
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Muutosalueella on voimassa 13.12.1960 hyväksytty asemakaava, jossa alue on
määritelty sekä opetustoimintaa palvelevaksi rakennusten korttelialueeksi (Yo).
Puistoalueelle on tehty asemakaavamuutos 12.6.1995, jolloin alue määriteltiin
lähivirkistysalueeksi (VL) ja ohjeelliseksi leikkikentäksi (vk).
1.2.5 Rakennusjärjestys
Kaupunginvaltuusto hyväksyi Rauman kaupungin rakennusjärjestyksen 30.3.2009.
Rakennusjärjestyksen voimaantulopäivä oli 3.4.2009.
1.2.6 Pohjakartta
Pohjakartan on laatinut Rauman kaupungin teknisen viraston kiinteistö- ja
mittaustoimija se täyttää kaavoitusmittauksista ja kaavojen pohjakartoista JHS
185:ssä annetut vaatimukset.
1.2.7 Maaomistus
Kaavamuutosalue on kokonaan kaupungin omistuksessa.

Ote maanomistuskartasta. Liilat alueet ovat kaupungin omistuksessa.
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2. Asemakaavan muutoksen tavoitteet
2.1 Yleiset tavoitteet
Kaavamuutoksen yhteydessä tulee tarkastella rakentamisen suhdetta ympäröivään maisemaan ja
kaupunkirakenteeseen. Kaavatyössä tarkastellaan rakennusoikeuden määrää.
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa opetustoimintaa palvelevien rakennusten
korttelialue rivitalojen korttelialueeksi ja yleistenrakennustenkorttelialueeksi.
Säilyttää Tuomistonkadun ja Kiviluhdan kadun risteyksessä olevat isot kivet.
2.2 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet
Kaupunginhallitus hyväksyi 14.4.2014 § 221 Marko Yli-Kleemolan laatimaan selvityksen
Syvärauman alueella sijaitsevasta ja korttelia 684-8-830 koskevan esteettömän rivitalohankeen
toteuttamisesta.
Ensimmäisen vaiheen määräaika päättyi 31.12.2014 ja määräaikaa jatkettiin kaupunginhallituksen
päätöksellä uudelleen 31.12.2015 saakka.
Korttelin 684-8-830 osasta on suunnittelutyön aikana kiinnostunut toinenkin osapuoli, joka on
tiedustellut kasvatus- ja opetustoimelta mahdollisia uuden päiväkodin sijoittumisvaihtoehtoja.
Kyseessä on päiväkotiyrittäjä Cor Group Oy:n sisaryhtiö Touhula Varhaiskasvatus Oy, jonka
sijoittuminen ko. alueelle olisi asiakaskunnan kannalta luonteva sijainti. Myös maankäyttöä on näin
ollen mahdollista tehostaa ja tiivistää.
Marko Yli-Kleemola, Touhula Varhaiskasvatus Oy, Rauman kaupungin kasvatus- ja opetustoimi
sekä kiinteistö- ja mittaustoimi ovat keskustelleet vaihtoehdosta, jossa molemmat toimijat voisivat
sijoittua korttelin 684-8-830 alueelle.
Rauman kaupungin kaavoitusyksikkö on laatinut korttelista alustavan, molemmat em. toimijoiden
hankkeet mahdollistavan alustavan luonnoksen tontin käytöstä. Marko Yli-Kleemola ja Touhula
Varhaiskasvatus Oy ovat hyväksyneet kaavoituksen ehdotuksen aluerajausta koskien.
Rakennusten sijoittelu ja muut järjestelyt täsmentyvät asemakaavatyön kautta.
Rauman kaupunki on varannut (KH 570 § 16.11.2015 RAU/979/10.00.02/2015 TEKLA 309 §
10.11.2015RAU/979/10.00.02/2015) noin 3200 neliömetrin suuruisen osan Cor group Oy:n
päiväkoti hankkeelle.
Puistoalueella tehdään tarkennuksia rajoihin.
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Rivitalohankkeen suunnittelijan alustava asemapiirros rivitalotontista
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Päiväkotihankkeen suunnittelijan alustava luonnos päiväkotitontista
2.3 Tavoitteiden tarkentuminen ja prosessin aikana syntyneet tavoitteet
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3. Asemakaavan suunnittelun vaiheet

3.1 Asemakaavan suunnittelun tarve
Esteetön rivitalohanke on asemakaavan vastainen. Hanke edellyttää asemakaavan muuttamista.
Päiväkotihanke ei ole suoranaisesti opetustoimintaa. Asemakaava päivitetään tässä yhteydessä.
Asemakaavalla voidaan turvata maisemallisesti merkittävien kivien säilyttäminen.

3.2 Suunnittelun vaiheet

3.2.1 Valmistelu
Asemakaava kuulutettiin vireille. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistui
26.11.2015.
3.2.2 Asemakaavaluonnos
Kaavoitusjaosto hyväksyi asemakaavaluonnoksen ja rakentamistapaohjeen
kokouksessaan 30.11.2015.
Tämän jälkeen luonnoskarttaa ja muuta materiaalia on muutettu ja täydennetty.
Asemakaavakartta on päivätty 17.12.2015.
Asemakaavan luonnos oli nähtävillä 23.12.2015–26.1.2016.

Lausunnot ja vastineet
Kaavaluonnoksesta (12.12.2015) pyydettiin lausunnot tekniseltä lautakunnalta,
ympäristölautakunnalta, kasvatus- ja opetuslautakunnalta, sosiaali- ja
terveyslautakunnalta, Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, Satakuntaliitolta,
Pelastusviranomaiselta, terveydensuojeluviranomaiselta, Rauman Energia Oy:ltä ja
DNA Oy:ltä. Osa ei katsonut tarpeelliseksi jättää lausuntoa.
Liitteenä ovat lyhennelmät saaduista lausunnoista ja mielipiteistä keskeisin osin sekä
kaavoittajan vastineet.
Lausunnoissa ehdotettiin joitain teknisiä korjauksia.
Ympäristölautakunnan lausunnon mukaan tulevaa käyttötarkoitusta on syytä
täsmentää niin, että muutoksenalainen korttelialue osoitetaan selkeästi paitsi
rivitalojen korttelialueeksi, niin myös julkisten lähipalvelujen korttelialueeksi
kaavamerkinnällä YL.
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Tekninen lautakunta esitti liikenneturvallisuuden takia liittymiskieltoa osalle
Tuomistonkadun puoleiselle AR-tontille.
Tekniset korjaukset on tehty asemakaavaan. Kaavaa laadittaessa on yleisten
rakennusten korttelialueelle ollut todennäköisenä hankkeena päiväkotitoiminta.
Asemakaavan on kuitenkin syytä mahdollistaa myös muita julkisia toimintoja. Näin
ollen asemakaavan pääkäyttötarkoitusmerkintöjä ei ole syytä tarkentaa.
Liittymäkielto merkintä on lisätty kaavaehdotukseen.
Lausunnot ja vastineet ovat liitteenä.
Mielipiteet ja vastineet
Luonnoksesta jätettiin neljä mielipidettä, joissa oli yhteensä allekirjoittajana 18 eri
henkilöä.
Mielipiteenjättäjät olivat kaava-alueen naapureita. Keskeisimmät asiat mielipiteissä
olivat; kaava heikentää alueen viihtyvyyttä, suosittu virkistyskäytössä oleva alue
menetetään, luontoarvoja menetetään, esitetty rakentaminen on liian massiivista ja
liikenne alueella lisääntyy. Lisäksi katsottiin, että erityisesti rivitalo-rakentamiselle
löytyisi sopivampi paikka muualta.
Mikäli kaavan kokonaisratkaisua ei ole mahdollista muuttaa esitettiin siinä
tapauksessa muutoksia kaavan sisältöön tonttiliittymien, puiden ja rakennusten
massan osalta.
Vastineissa todettiin, että pitkän ajan kuluessa asemakaavamuutosalue on
muodostunut Yo-korttelin osalta yleisesti käytetyksi virkistysalueeksi. Alueelle on ollut
kuitenkin koko ajan mahdollisuus rakentaa.
Alueella ei ole arvokkaita tai muuten huomionarvoisia luontotyyppejä, joten
maankäytölle ei ole rajoituksia tai esteitä. Kaakkoislaidan siirtolohkareet suositetaan
kuitenkin säilytettävän maisemallisista syistä. Asemakaavaluonnoksessa on säilytetty
kyseiset siirtolohkareet.
Päiväkoti ja kaksi uutta rivitaloa lisäävät alueen liikennettä, mutta voidaan katsoa, että
ei sellaisia määriä että ne vaikuttaisivat huomattavasti liikenteen toimivuuteen,
turvallisuuteen tai yleiseen viihtyisyyteen alueella tai sen ympäristössä.
Rakentamattoman tontin rakentaminen heikentää jonkin verran VL-alueen
saavutettavuutta. Viheryhteys eripuolille korttelialuetta säilyy.
Rakentamattomalla tontilla oleva avoin alue ai ole virallinen kaupungin liikunta-alue,
vaikka sillä saattaakin olla paikallista merkitystä liikuntapaikkana. Muita
liikuntapaikkoja on muualla kaupungissa tarjolla.
Asemakaavaluonnoksessa esitetyt rakennusoikeudet ja rakentamistapaohjeet
pyrkivät sovittamaan uudisrakennukset muuhun rakennettuun ympäristöön.
Kaavaluonnoksen mukainen maankäyttö tehostaa maankäyttöä alueella.
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Mielipiteiden perusteella ei ole syytä tehdä kaavaluonnokseen muutoksia.
Mielipiteet ja vastineet ovat liitteenä.

3.2.3 Asemakaavaehdotus

Aikataulutavoitteiden mukaan kaava laaditaan vuoden 2016 alussa.
Cor Group Oy on ilmoittanut, että päiväkoti on tarkoitus avata elokuussa 2016.
Poikkeamislupamenettelyä on käytetty tästä johtuen.
Poikkeamisesta jätettiin yksi muistutus. Asemakaavaluonnoksesta saadut mielipiteet
otettiin huomioon poikkeamislupaa valmisteltaessa.
Kaavoitusjaosto myönsi poikkeamisluvan päiväkodin rakentamiselle kokouksessaan
2.2.2016 (KVJ 5). Alueen rakentamisessa on noudatettava alueelle vireillä olevan
asemakaavamuutoksen ehdotuksen määräyksiä.
Ympäristölautakunta myönsi kokouksessaan 2.2.2016 (YL 25 §) rakennusluvan
päiväkodille. Rakennustöitä ei saa aloittaa ennen kuin kaupunginhallituksen
kaavoitusjaoston 2.2.2016 tekemä poikkeamispäätös on saanut lainvoiman (MRA 89
§).

Kaavoitusjaosto hyväksyi asemakaavamuutosehdotuksen kokouksessaan 2.2.2016
(KVJ 5).
Asemakaavaehdotus oli nähtävillä 11.2–14.3.2016.
Asemakaavaehdotuksesta jätettiin kaksi muistutusta.
Muistutukset ja vastineet:

Ehdotuksesta jätettiin kaksi mielipidettä, joissa oli yhteensä allekirjoittajana 17 eri
henkilöä.
Muistutuksenjättäjät olivat kaava-alueen naapureita. Keskeisimmät asiat
muistutuksissa olivat; kaava heikentää alueen viihtyvyyttä, suosittu virkistyskäytössä
oleva alue menetetään, luontoarvoja menetetään, esitetty rakentaminen on liian
massiivista ja liikenne alueella lisääntyy. Lisäksi katsottiin, että erityisesti rivitalorakentamiselle löytyisi sopivampi paikka muualta.
Mikäli kaavan kokonaisratkaisua ei ole mahdollista muuttaa esitettiin siinä
tapauksessa muutoksia kaavan sisältöön tonttiliittymien, puiden ja rakennusten
massan osalta.
Lisäksi muistutuksissa epäiltiin lisärakentamisen heikentävän alueen infrastruktuurin
toimivuutta.
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Vastineissa todettiin, että pitkän ajan kuluessa asemakaavamuutosalue on
muodostunut Yo-korttelin osalta yleisesti käytetyksi virkistysalueeksi. Alueelle on ollut
kuitenkin koko ajan mahdollisuus rakentaa.
Alueella ei ole arvokkaita tai muuten huomionarvoisia luontotyyppejä, joten
maankäytölle ei ole rajoituksia tai esteitä. Kaakkoislaidan siirtolohkareet suositetaan
kuitenkin säilytettävän maisemallisista syistä. Asemakaavaluonnoksessa on säilytetty
kyseiset siirtolohkareet.
Päiväkoti ja kaksi uutta rivitaloa lisäävät alueen liikennettä, mutta voidaan katsoa, että
ei sellaisia määriä että ne vaikuttaisivat huomattavasti liikenteen toimivuuteen,
turvallisuuteen tai yleiseen viihtyisyyteen alueella tai sen ympäristössä.
Rakentamattoman tontin rakentaminen heikentää jonkin verran VL-alueen
saavutettavuutta. Viheryhteys eripuolille korttelialuetta säilyy.
Rakentamattomalla tontilla oleva avoin alue ai ole virallinen kaupungin liikunta-alue,
vaikka sillä saattaakin olla paikallista merkitystä liikuntapaikkana. Muita
liikuntapaikkoja on muualla kaupungissa tarjolla.
Asemakaavaluonnoksessa esitetyt rakennusoikeudet ja rakentamistapaohjeet
pyrkivät sovittamaan uudisrakennukset muuhun rakennettuun ympäristöön.
Kaavamuutoksen mukainen maankäyttö tehostaa maankäyttöä alueella.
Muistutusten perusteella ei ole syytä tehdä kaavaluonnokseen muutoksia.
Syvärauman vesihuoltoverkosto on pääosin 60-luvulla rakennettua ja kuuluu
putkiston iän puolesta saneerattaviin kohteisiin. Eli kunnallistekniikan alueellinen
peruskunnostus (katu, vesihuolto, kaapelit) tullaan tekemään lähivuosien aikana.
Tontin korkeusasema määräytyy rakennusluvan yhteydessä ja siihen vaikuttaa mm.
tontteja ympäröivien katujen korkeusasemat. Rakennusluvan yhteydessä
suunnitellaan myös tonttien pinta- ja sulamisvesien ohjaus sekä salaojavesien
johtaminen ja tällöin Kiviluhdankadun hulevesiviemärin korkeus tulee arvioitavaksi.
Hulevesien pumppaaminen tontilta ei ole mitenkään poikkeuksellista.
Muistutukset ja vastineet ovat liitteenä.
3.2.4 Osallistuminen, vuorovaikutusmenettely ja viranomaisyhteistyö
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistui 26.11.2015 ja se on lähetetty tiedoksi
kaava-alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajille, eri viranomaisille ja
lautakunnille.
Tuomistonkadun asemakaavamuutosluonnos oli nähtävillä 23.12.2015–26.1.2016
välisen ajan Rauman kaupungin palvelupiste Pyyrmanissa ja Rauman kaupungin
Internet-sivuilla.
Kaavaluonnoksesta pyydettiin lausunnot Satakuntaliitolta, Varsinais-Suomen
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuskuselta (ELY-keskus),
Terveydensuojeluviranomainen, Pelastusviranomaiselta, Kasvatus- ja
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opetuslautakunnalta, Sosiaali- ja terveyslautakunnalta, Tekniseltä lautakunnalta ja
Ympäristölautakunnalta.
Luonnoksesta jätettiin neljä mielipidettä.
Asemakaavaehdotus oli nähtävillä 11.2–14.3.2016.
Ehdotuksesta jätettiin kaksi muistutusta.

4. Asemakaavan kuvaus

4.1 Kaavan rakenne
Asemakaavamuutoksella muodostetaan rivitalojen ja kytkettyjen asuinrakennustenkorttelialue (AR)
Kummassakin tontissa on rakennusoikeutta 650 kerrosneliömetriä. Rakennusten kerrosluku on
yksi. Asuinrakennusten pysäköinti vaatimus on yksi autopaikka jokaista asuntoa kohden. Tontteja
koskevat kaavakartan yhteydessä esitetyt rakentamistapaohjeet.

Muutoksella muodostetaan yleisten rakennusten korttelialue. (Y) Rakennusoikeutta on 850
kerrosneliömetriä. Korttelin kerrosluku on yksi. Korttelin pysäköintimääräys edellyttää
rakennettavaksi sataa kerrosneliömetriä kohden yhden autopaikan. Korttelia koskee kaavakartan
yhteydessä esitetyt rakentamistapaohjeet.
Alueeseen liittyy lähivirkistysalue, jonka keskellä ohjeellinen leikkikentäksi varattu alueen osa.
Tuomistonkatuun rajoittuvalla osuudella on yhdyskunta teknistä palvelevien rakennusten ja
laitosten alue.

4.2 Korttelialueet
Kaavalla ei muodosteta uusia korttelialueita.

4.3 Kaavamerkinnät ja -määräykset
Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue.

Yleisten rakennusten korttelialue.
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Lähivirkistysalue.

Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten
alue.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Osa-alueen raja.
Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

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

Ohjeellinen leikkikentäksi varattu alueen osa.

Istutettava alueen osa.

Säilytettävä kivi tai kallio.
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Ohjeellinen ajoyhteys.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää
ajoneuvoliittymää.
Merkintä osoittaa, kuinka monta kerrosalaneliömetriä kohti on
rakennettava yksi autopaikka.

Merkintä osoittaa, kuinka monta autopaikkaa asuntoa kohti on
rakennettava.
Merkinnällä varustetulla alueella on noudatettava kaavakartan
yhteydessä olevia rakentamistapaohjeita.

4.4 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen
Luonnonympäristö on otettu huomioon. Suurimmat kivet on pyritty jättämään rakennuspaikkojen
ulkopuolelle.
Viheryhteysalueen läpi on otettu huomioon.
Alueen uudisrakentamisen kaupunkikuvalliseen laatuun on pyritty vaikuttamaan kaavamääräyksillä
ja kaavaan liittyvillä rakentamistapaohjeilla. Määräykset ja ohjeet luovat edellytykset hyvän,
viihtyisän ja kaupunkikuvallisesti eheän asuinalueen muodostumiselle.

4.5 Kaavan vaikutukset
Kaavatyössä on käytetty seuraavia selvityksiä:
Luontoselvitys 2015
Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen / muutoksen suunta
Yhdyskuntarakenne

Kaavalla täydennetään olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta.

Julkiset palvelut
Yksityiset palvelut

Kaava lisää jonkin verran julkisten palvelujen tarvetta kaupungin pohjoisosissa. Kaavaalueella yleisten rakennusten korttelialue.
Alue sijaitsee suhteellisen lähellä keskustaa ja yksityisiä palveluja.

Työpaikat, elinkeinotoiminta

Yleisten rakennusten korttelialueelle sijoittuu todennäköisesti työpaikkoja.

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön / muutoksen suunta
Kaupunkikuva

Kaavalla pyritään mahdollistamaan hyvän ja alueen rakentamisen perinteeseen sopivan
yhtenäisen kaupunkikuvan syntymistä.
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Vaikutukset luontoon ja maisemaan / muutoksen suunta
Luonnonolot

Kaava vähentää olemassa olevan metsän määrää alueella. Näin ollen voidaan katsoa
kaavalla olevan negatiivisia vaikutuksia alueen tämän hetkiseen tilanteeseen. Vanha kaava
mahdollistaa tehokkaamman rakentamisen. Uusi kaava siis mahdollistaa laajemman
viherrakentamisen.

Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen / muutoksen suunta
Liikenne

Kaava lisää liikennettä alueella jonkin verran

Yhdyskuntatekninen huolto

Alueen yhdyskuntatekniikka tukeutuu olemassa oleviin verkostoihin.

Vaikutukset talouteen / muutoksen suunta
Kaavatalous

Alue täydentää kaupunkirakennetta.

Vaikutukset terveyteen / muutoksen suunta
Ympäristöhäiriöt

Kaava lisää liikennettä alueella jonkin verran.
Yleisten rakennusten korttelialueen toiminta saattaa aiheuttaa satunnaisesti melua.

Vaikutukset sosiaalisiin oloihin / muutoksen suunta
Sosiaalinen ympäristö

Uudisrakentaminen vastaa ympäröivien alueiden maankäyttöä. Alueen käyttö lisääntyy.

Vaikutukset kulttuuriin / muutoksen suunta
Kulttuurihistoria

Muuntajarakennus on alueen ainut rakennus. Sen rakennustaiteellista tai kulttuurihistoriallista
arvoa ei ole arvioitu. Kaava mahdollistaa rakennuksen säilymisen. Alueella ei ole tiedettävästi
muinaismuistokohteita.

4.6 Nimistö
Asemakaavamuutos ei vaikuta alueen nimistöön.
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5. Asemakaavan toteutus
Asemakaavan toteuttaminen alkaa sen saatua lainvoiman.
Kaavatyöhön ovat osallistuneet kaavoitusarkkitehti Henri Raitio, kaavoitusavustaja Satu
Sarkoranta, kaavoitusavustaja Jussi Helminen ja kaavoitusharjoittelija Reetta Lehtiranta.
Raumalla __.__.20__

______________________________
Henri Raitio
Kaavoitusarkkitehti

Raumalla ____.____.20____
RAUMAN KAUPUNGIN TEKNINEN VIRASTO / KAAVOITUS

_______________________________
Juha Eskolin
Kaavoitusjohtaja
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Asemakaavan seurantalomake
Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto
Kunta
684 Rauma Täyttämispvm
18.12.2015
Kaavan nimi
TUOMISTONKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS
Hyväksymispvm
Ehdotuspvm
Hyväksyjä
Vireilletulosta ilm. pvm
Hyväksymispykälä
Kunnan kaavatunnus
08-027
Generoitu kaavatunnus
Kaava-alueen pinta-ala [ha]
1,8500
Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]
Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 1,8500

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]
Rakennuspaikat [lkm]
Omarantaiset
Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset
Aluevaraukset
Yhteensä
A yhteensä
P yhteensä
Y yhteensä
C yhteensä
K yhteensä
T yhteensä
V yhteensä
R yhteensä
L yhteensä
E yhteensä
S yhteensä
M yhteensä
W yhteensä

Pinta-ala
[ha]
1,8504
0,6549

Pinta-ala Kerrosala [k- Tehokkuus
[%]
m²]
[e]
100,0
2150
0,12
35,4
1300
0,20

-0,7010

850

0,8597

46,5

0,0414

0,0047

0,3

0,0047

Rakennussuojelu

Pinta-ala
[%]

0,26

Kerrosalan muut. [km² +/-]
2150
1300

17,9

Pinta-ala
[ha]

850

Pinta-alan muut.
[ha +/-]
0,0000
0,6549

0,3311

Maanalaiset
tilat
Yhteensä

Yhteensä

Ei-omarantaiset
Ei-omarantaiset

Kerrosala [kPinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [k-m² +/-]
m²]

Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos
[lkm]
[k-m²]
[lkm +/-]
[k-m² +/-]

Alamerkinnät
Aluevaraukset
Yhteensä
A yhteensä
AR
P yhteensä
Y yhteensä
Y
YO
C yhteensä
K yhteensä
T yhteensä
V yhteensä
VL
R yhteensä
L yhteensä
E yhteensä
ET
S yhteensä
M yhteensä
W yhteensä

Pinta-ala
[ha]
1,8504
0,6549
0,6549

Pinta-ala Kerrosala [k- Tehokkuus
[%]
m²]
[e]
100,0
2150
0,12
35,4
1300
0,20
100,0
1300
0,20
850
850

0,26
0,26

Pinta-alan muut.
[ha +/-]
0,0000
0,6549
0,6549

Kerrosalan muut. [km² +/-]
2150
1300
1300

-0,7010
0,3311
-1,0321

850
850

0,3311
0,3311

17,9
100,0

0,8597
0,8597

46,5
100,0

0,0414
0,0414

0,0047
0,0047

0,3
100,0

0,0047
0,0047

RAUMAN KAUPUNKI
KAAVOITUS

Tuomistonkadun asemakaavamuutos

26.11.2015
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OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Kaavan tavoitteet
Kaavamuutoksen yhteydessä tarkastellaan rakentamisen suhdetta ympäröivään
maisemaan ja kaupunkirakenteeseen. Kaavatyössä tarkastellaan rakennusoikeuden
määrää.
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue rivitalojen korttelialueeksi ja yleistenrakennustenkorttelialueeksi.
Säilyttää Tuomistonkadun ja Kiviluhdankadun risteyksessä olevat isot kivet.
Kaavoitustyön keskeiset kysymykset
- rakentamisen suhde ympäröiviin puistoihin ja kaupunkirakenteeseen
Vaikutusten arviointi
Kaavamuutoksen vaikutuksia ympäristöön arvioidaan asemakaavan laatimisen yhteydessä tarvittavassa laajuudessa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti.

Suunnittelualue
Aloite
Marko Yli-Kleemola on jättänyt hakemuksen Tuomistonkadun Yo-tontin osan muuttamisesta esteettömien rivitalojen mahdollistavaksi asemakaavaksi. Cor group Oy on
jättänyt hakemuksen saman alueen osan muuttamisesta päiväkodin mahdollistavaksi
asemakaavaksi. Kaavoitusjaosto teki päätöksen asemakaavamuutoksen aloittamisesta 10.11.2015 (§ 139).
Suunnittelualue
Suunnittelualue sijaitsee lähellä kaupungin keskustaa Kiviluhdankadun ja Tuomistonkadun kulmassa Syvärauman kaupunginosassa.
Suunnittelutilanne
Maakuntakaavassa kaava-alue on taajamatoimintojen aluetta (A). Rauman oikeusvaikutuksettomassa yleiskaavassa, alue on asuntoaluetta (A).
Muutosalueella on voimassa 13.12.1960 hyväksytty asemakaava, jossa alue on määritelty sekä opetustoimintaa palvelevaksi rakennusten korttelialueeksi (Yo).
Puistoalueelle on tehty asemakaavamuutos 12.6.1995, jolloin alue määriteltiin lähivirkistysalueeksi (VL) ja ohjeelliseksi leikkikentäksi (vk).

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). 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 osallistumisen
riittävyydestä, osallinen voi ottaa yhteyttä Varsinais-Suomen ELY -keskukseen ja esittää neuvottelun
järjestämistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. ELY -keskus arvioi suunnitelman riittävyyttä ja
järjestää neuvottelun kunnan ja osallisten kanssa, jos sen tarpeelliseksi näkee.

Lisätietoja:
Rauman kaupunki
Kaavoitusosasto
Kaavoitusarkkitehti
Henri Raitio
Kaavoitusavustaja
Jussi Helminen

Kanalinranta 3
26100 Rauma
puh. (02) 834 3670

www.rauma.fi

puh. (02) 834 3667

kaavoitus@rauma.fi

henri.raitio@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
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Aikataulu

Syksy 2015

Syksy 2015

Kevät 2016

Kevät 2016

Vaiheet
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Ympäristölautakunta
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Lausunto
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Satakuntaliitto
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Kirjallinen mielipide luonnoksesta

Kirjallinen muistutus ehdotuksesta
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Kaava-aineistoon voi tutustua nähtävilläoloaikoina kaavoituksen internetsivuilla ja palvelupiste Pyyrmanissa, Valtakatu 2. Nähtävilläoloajat kuulutetaan erikseen.
OAS= Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
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TUOMISTONKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS (AK 08-027)
TIIVISTELMÄ LUONNOKSESTA (17.12.2016) SAADUISTA LAUSUNNOISTA JA VASTINEET

Asemakaavamuutoksen luonnos oli nähtävillä 23.12.2015–26.1.2016.
Luonnoksesta jätettiin neljä mielipidettä, joissa oli yhteensä
allekirjoittajina 18 eri henkilöä. Kaavaluonnoksesta (12.12.2015)
pyydettiin lausunnot tekniseltä lautakunnalta, ympäristölautakunnalta,
kasvatus- ja opetuslautakunnalta, sosiaali- ja terveyslautakunnalta,
Varsinais-Suomen ELY:ltä, Satakuntaliitolta, Pelastusviranomaiselta,
terveydensuojeluviranomaiselta, Rauman Energia Oy:ltä ja DNA Oy:ltä.
Seuraavana ovat lyhennelmät saaduista lausunnoista ja mielipiteistä
keskeisin osin sekä kaavoittajan vastineet.
LAUSUNNOT
Tekninen lautakunta 10.2014:
Tekninen lautakunta toteaa lausunnossaan 26.1.2016 seuraavaa;
Suunnittelupäällikkö Riikka Pajuoja 20.1.2016:
Rauman kaupungin rakennusjärjestyksessä määrätään, että tonttien
ajoneuvoliittymä tulee rakentaa liikenteeltään vähäisemmän kadun
puolelle. Rivitalotonttien kohdalla tämä tarkoittaa liittymistä
Kiviluhdankatuun. Eteläisemmällä rivitalotontilla on kuitenkin syytä
merkitä liittymäkielto Tuomistonkadun ja Antinkadun liittymän kohdalle.
Näin varmistutaan tonttiliittymien sijainnista. Kiellolla parannetaan
liittymäalueen turvallisuutta ja estetään tilanteita, joissa tontilta-ajo
koetaan etuajo-oikeutetuksi tasa-arvoisessa risteyksessä.
Kiinteistö- ja mittaustoimi on ilmoittanut tekniset huomautukset
kaavoittajalle. Alueelle tullaan määrittämään luovutusehdot.
Vastine Teknisen lautakunnan lausuntoon:
Liittymäkieltomerkki lisätään asemakaavakarttaan Tuomistonkadun ja
Antinkadun liittymän kohdalle.
Muut tekniset korjaukset on tehty asemakaavaan.

Ympäristölautakunta 26.1.2014:
Rakennustarkastaja Esa Gröndahl 22.12.2015:
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa opetustoimintaa
palvelevien rakennusten korttelialue rivitalojen korttelialueeksi ja
yleistenrakennusten korttelialueeksi (Y).
Tulevaa käyttötarkoitusta on syytä täsmentää niin, että
muutoksenalainen korttelialue osoitetaan selkeästi paitsi rivitalojen
korttelialueeksi, niin myös julkisten lähipalvelujen korttelialueeksi
kaavamerkinnällä YL.

29.1.2016

Ympäristönsuojelupäällikkö Juha Hyvärinen 23.12.2015:
Asemakaava opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueena ei
ole toteutunut ja alue on tältä osin käytännössä luonnontilainen
metsikkö. Jäljelle jäisi edelleen metsää ja varsinainen Liminkan
leikkipuisto, mutta viheraluetta ja sen tuomaa väljyyttä maisemallisesti ja
lähivirkistysalueena menetetään. Alueella on runsaasti siirtolohkareita.
Kaakkoisnurkassa olevat suurimmat ja ilmeikkäimmät säilyisivät
luonnonmuistomerkinomaisena.
Ympäristölautakunta esittää luonnokseen täsmennyksen
rakennustarkastajan ehdotuksen mukaisesti.
Vastine ympäristölautakunnan lausuntoon:
Kaavamerkintöjä ei ole syytä tarkentaa.
Kaavaa laadittaessa on yleisten rakennusten korttelialueelle ollut
todennäköisenä hankkeena päiväkotitoiminta. Asemakaavan on
kuitenkin syytä mahdollistaa myös muita julkisia toimintoja. Näin ollen
asemakaavan pääkäyttötarkoitusmerkintöjä ei ole syytä tarkentaa.
Terveydensuojeluviranomainen:
Ei antanut lausuntoa.
Pelastusviranomainen:
Ei antanut lausuntoa.
Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.1.2016:
Päiväkodin sijoittuminen ko. alueelle olisi asiakaskunnan kannalta
luonteva sijainti. Myös maankäyttöä on näin ollen mahdollista tehostaa
ja tiivistää. Marko Yli-Kleemola, Touhula Varhaiskasvatus Oy, Rauman
kaupungin kasvatus- ja opetustoimi sekä kiinteistö- ja mittaustoimi ovat
keskustelleet vaihtoehdosta, jossa molemmat toimijat voisivat sijoittua
korttelin 684-8-830 alueelle.
Kasvatus- ja opetustoimen kannalta yksityisen päiväkodin sijoittaminen
Tuomistonkadulle on erittäin järkevää, koska päiväkotipaikkojen kysyntä
kaupungin pohjoispuolella on runsasta. Samalla kaupungin omien päiväkotien peruskorjaus- ja investointitarve vähenee kaupungin
pohjoisosissa säästäen veronmaksajien euroja. Yksityisen päiväkodin
toiminta rahoitetaan palvelusetelillä, joka on päätetty ottaa käyttöön
1.8.2016 alkaen. Tuomistonkadulla sijaitseva tontti on iso ja molempien
toimijoiden kannalta tontin puolittaminen on mielekästä, koska tällöin
maavuokrakustannukset pysyvät kohtuullisina ja samalla kaupungin
omistamien maiden maakäyttö tehostuu. Kasvatus- ja opetustoimi toivoo
kaavan saavan pikaisesti lainvoiman, jotta uusi päiväkoti olisi valmiina
aloittamaan toimintansa elokuussa 2016.
Vastine kasvatus- ja opetuslautakunnan lausuntoon:
Kaavaluonnoksen mukainen maankäyttö tehostaa maankäyttöä
alueella.
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Aikataulutavoitteiden mukaan kaava laaditaan vuoden 2016 alussa.
Toteuttamisaikatauluun voi vaikuttaa myös
muutoksenhakumahdollisuus.
Satakuntaliitto 14.1.2016:
Satakuntaliitto toteaa, että asemakaavan muutos on laadittu
asiantuntevasti eikä Satakuntaliitolla ole Satakunnan maakuntakaavan
nojalla lausuttavaa lausunnolla olevasta Rauman kaupungin
Tuomistonkadun asemakaavan muutoksen luonnoksesta.
Satakuntaliitto esittää seuraavia teknisiä tarkennuksia koskien
selostusta: Ote Satakunnan maakuntakaavasta tulee olla mittakaavassa
1:100 000 ja maakuntakaavaa koskevassa
kohdassa tulisi olla esillä kaikki suunnittelualueelle sijoittuvat
Satakunnan maakuntakaavan merkinnät. Suunnittelualue sijoittuu
maakuntakaavassa myös kaupunkikehittämisen kohdevyöhykkeelle (kk)
ja matkailun kehittämisvyöhykkeelle (mv3). Lisäksi viimeinen
kulttuuriympäristöjä koskeva kappale tulee poistaa kokonaan.
Näillä teknisillä tarkennuksilla Satakuntaliitto ei katso lausuntopyynnön
lähettämistä enää muutoksen ehdotusvaiheessa tarpeelliseksi.
Vastine Satakuntaliiton lausuntoon:
Satakuntaliiton esittämät korjaukset on tehty selostukseen.
Varsinais-Suomen ELY-keskus 25.1.2016:
ELY-keskus katsoo, ettei sillä toimialansa osalta ole aihetta lausunnon
antamiseen.
Rauman Energian 7.1.2016:
Rauman Energia Oy toteaa, ettei se anna lausuntoa.
DNA Oy:n lausunto 11.1.2016:
DNA Oy:lla ei ole huomautettavaa asemakaavaluonnoksesta.
MIELIPITEET
Ari Nisukangas mielipide 12.1.2016:
En ymmärrä, että yksi pieni puisto Syväraumassa pitää tuhota (Rauman
kaupungin 8. kaupunginosan korttelia 830 sekä lähivirkistysaluetta.)
Rivitalon (Marko Yli-Kleemola) voisi rakentaa Pohjoiskehälle. On
pyörätiet, uusi kauppa, tilaa enemmän sekä olisi turvallisempaa. Tällä
hetkellä puisto on kovassa käytössä, on perhepäivähoitajat, tavalliset
lapsiperheet käyvät keinuttelemassa, pikkulapset leikkii taskuleikkejä
puistossa, tekevät majoja, pelaa piiloa (ei voi eksyä) sen verran pieni.
Oravat pesii, Räkättirastaat pesii, Lepakot lentelee (ehkä pesii)
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Käpytikka käy koputtelemassa kesäisin sekä kyyhky käy ääntelemässä
puun oksilla. Eli ottakaa järki käteen ja säilyttäkää puisto (on ollut jo yli
50v. luonnonvaraisena, niin toivon sen jatkuvan myös seuraavat 50v.)
Vastine Ari Nisukankaan mielipiteeseen:
Asemakaavamuutoksen luonnoksessa olevassa yleisten rakennusten
korttelialueella (Y) ja rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten
korttelialueella (RA) on tällä hetkellä voimassa 13.12.1960 vahvistunut
asemakaava, jossa kyseinen alue on määritelty opetustoimintaa
palvelevaksi rakennusten korttelialueeksi (Yo). Voimassa olevassa
asemakaavassa tehokkuus on e=1,0 ja kerrosluku on yksi.
Voimassa oleva kaava mahdollistaa siis huomattavasti
asemakaavamuutoksessa laajempaa rakentamista.
Asemakaavamuutoksen luonnoksessa osoitettu lähivirkistysalue on
voimassa olevassa 12.6.1995 hyväksytyssä kaavassa lähivirkistysalue.
Asemakaavaa on tarkennettu vain puistossa olevan muuntajan osalta.
Se on merkitty yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja
laitosten alueeksi. Voimassa olevassa asemakaavassa olevan
lähivirkistysalueen osalta tilanne ei siis juuri muutu. Alue tietysti liittyy
tällä hetkellä rakentamattomaan Yo-tonttiin.
Pitkän ajan kuluessa asemakaavamuutosalue on muodostunut Yokorttelin osalta yleisesti käytetyksi virkistysalueeksi. Alueelle on ollut
kuitenkin koko ajan mahdollisuus rakentaa.
Osana asemakaavoitusta toteutettiin luontoselvitys, jonka tarkoituksena
oli selvittää tutkimusalueen pesimälinnusto, mahdolliset liito-oravan
reviirit sekä kasvillisuus. Selvityksen mukaan hyvin pieni tutkimusalue on
elinympäristöiltään melko monipuolinen kulttuurivaikutuksen vuoksi,
mutta metsäisyys hallitsee kuitenkin aluetta, eikä esimerkiksi joutomaita
ja kosteikoita ole lainkaan. Rajaukselta löydettiin 74 putkilokasvia, mikä
on kohtalainen lukema pinta-alaan nähden. Havaituista putkilokasveista
yksikään ei lukeudu valtakunnalliseen tai alueelliseen
uhanalaisuusluokitukseen. Alueella ei myöskään ole arvokkaita tai
muuten huomionarvoisia luontotyyppejä, joten maankäytölle ei ole
rajoituksia tai esteitä. Kaakkoislaidan siirtolohkareet suositetaan
kuitenkin säilytettävän maisemallisista syistä.
Asemakaavaluonnoksessa on säilytetty kyseiset siirtolohkareet.
Rakentamattoman tontin rakentaminen heikentää jonkin verran VLalueen saavutettavuutta. Viheryhteys eripuolille korttelialuetta säilyy.
Rakentamattomalla tontilla oleva avoin alue ai ole virallinen kaupungin
liikunta-alue, vaikka sillä saattaakin olla paikallista merkitystä
liikuntapaikkana. Muita liikuntapaikkoja on muualla kaupungissa tarjolla.
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Asemakaavaluonnoksessa esitetyt rakennusoikeudet ja
rakentamistapaohjeet pyrkivät sovittamaan uudisrakennukset muuhun
rakennettuun ympäristöön.
Kaavaluonnoksen mukainen maankäyttö tehostaa maankäyttöä alueella.
Rauman kaupunginhallitus on varannut tontin ensimmäisen kerran
Marko Yli-Kleemolalle 14.4.2014. (KH 221 § 14.4.2014)
Kaupungingeodeetti Juhani Korpisen valmistelutekstin mukaan Marko
Yli-Kleemola on ehdottanut esteettömän rivitalon rakentamista yleisen
rakennuksen tontille korttelissa 684-8-830. Esteetön rivitalohanke tähtää
tässä tapauksessa omatoimiseen asumiseen. Tavoitteena myös on, että
asunnoista on esteetön yhteys samaan korttelikokonaisuuteen
kuuluvalle viheralueella. Marko Yli-Kleemolan mukaan alueelta on
riittävä yhteys lähikauppaan. Geodeetin valmistelutekstin mukaan
Kasvatus- ja opetustoimella ei ollut tarvetta korttelin 684-8-830 tontille.
Kaupunginhallitus jatkoi varauksen määräaikaa 17.11.2014. (KH 590 §
17.11.2014)
Korttelin 684-8-830 osasta on varauksen aikana kiinnostunut toinenkin
osapuoli, joka on tiedustellut kasvatus- ja opetustoimelta mahdollisia
uuden päiväkodin sijoittumisvaihtoehtoja. Kyseessä on päiväkotiyrittäjä,
joka on Cor Group Oy:n sisaryhtiö Touhula Varhaiskasvatus Oy.
Toimijan sijoittuminen ko. alueelle on asiakaskunnan kannalta
luontevaa.
Muuttunut tilanne edellytti Marko Yli-Kleemolan suunnitteluvarauksen
muuttamista ja Cor Group Oy:lle puolestaan omaa
suunnitteluvarauspäätöstä. (KH 569 § 16.11.2015)
Mielipiteen perusteella ei ole syytä tehdä kaavaluonnokseen muutoksia.
Pasi K. Pohjala 11.1.2016:
Huomioita koskien kaavoitustyön keskeisiä kysymyksiä: rakentamisen
suhde ympäröiviin puistoihin ja kaupunkirakenteeseen; erityisesti
huomioiden, että 12.6.1995 vahvistetussa asemakaavan muutoksessa,
ko. alue on määritelty lähivirkistysalueeksi ja leikkikentäksi. Alueella
olevan Tuomistonkatu 7 kiinteistön jäsenenä minä Pasi K. Pohjala
korostaisin Rauman Kaupungin kaavoituksen suunnittelussa seuraavia
tärkeitä huomioita, ja lisäselvittelyjä. Korostaisin erityisesti, että kortteliin
suunnitellun päiväkodin toiminnan vaikutuksia alueen
liikennejärjestelyihin tulisi erityisen yksityiskohtaisesti paremmin
selvittää. Onkin nyt hyvin huomattavaa, että päiväkodin rakentamista
hakeva COR Group pääasiallisesti toimii hyvin kaukana Oulussa, ja
päiväkodin suunnittelija on Oulussa toimiva Avario (arkkitehti Matti
Haikola). On siten hyvin kyseenalaista, mikäli tällaiset kaukana Oulussa
toimivat yritykset ovat osanneet tarkoin huomioida tärkeitä käytännöllisiä
kysymyksiä koskien arkipäivän liikennejärjestelyjä alueella: siten
korostaisin, että nyt paikallisesti Rauman kaavoituksessa selvitettäisiin
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erityisen yksityiskohtaisesti suunnitellun päiväkodin toiminnan vaikutusta
liikennejärjestelyihin tällä alueella. Päiväkodin toiminta aiheuttaa alueelle
huomattavasti lisää autoilua joka työpäivä, ja tuollaisen lisääntyvän
liikenteen vaikutusta pitäisikin nyt hyvin tarkoin selvittää alueen
kaavoitusta harkittaessa. Luoteisväylän rakentaminen oli parikymmentä
vuotta sitten tämän alueen hyvin suuri liikenteellinen järjestely. Nyt onkin
huomattavaa, että 12.6.1995 vahvistettu asemakaavan muutos määritteli
tämän korttelin lähivirkistysalueeksi ja leikkikentäksi; ja tällaiset toiminnat
tietystikään eivät aiheuta tälle alueelle ja lähistön kaduille jatkuvaa
päivittäistä huomattavan vilkasta autoliikennettä. Nyt suunniteltu
päiväkoti ko. kortteliin, aiheuttaisi alueelle huomattavan vilkasta
autoliikennettä joka työpäivä, ja jatkuvasti myös raskaampaa liikennettä
huoltoa ja kuljetuksia varten; ja tämän alueen liikennejärjestelyjä ei ole
varmaankaan tuollaista liikennettä varten tarpeellisesti huomioitu.
Luoteisväylän ja Lahdenkadun risteyksen alueen liikenne huomattavasti
lisääntyisi, ja saattaisi aiheuttaa hyvin pulmallisia risteyksen
kehittämisen kysymyksiä. Myös huomattavasti lisääntyvä liikenne
Lahdenkadulla, ja monilla Lahdenkadun risteyksillä, olisi kaavan
suunnittelussa erityisen tärkeä kysymys, selviteltäessä suunnitellun
päiväkodin vaikutusta alueen kaupunkirakenteeseen. Tällä alueella,
Tuomistonkadulla, pitkään asuneena ja varttuneena, minullakin on
huomattavan paljon arkipäiväisen elämisen käsitystä alueen
kaupunkirakenteesta alueen asukkaiden jokapäiväisessä elämisessä
vuosien varrelta, ja eri vuodenaikoina.
Lähivirkistysalueena ja urheilualueena tämä kortteli on Syvärauman
alueella erityisen tärkeässä jatkuvassa käytössä, ja suunniteltu
päiväkodin ja rivitalojen rakentaminen hyvin olennaisesti muuttaisivat
koko aluetta ja hyvin monien Syvärauman asukkaitten asumista, laajalla
Syvärauman alueella. Laajan alueen asukkaat menettäisivät tämän
puiston alueen, joka on hyvin tärkeä ympärivuotinen
virkistysmahdollisuus tällä kaupunkialueella. Nyt alue tärkeästi edistää
myös urheilun mahdollisuuksia, ja suunniteltu kaavan muutos myös
menettäisi alueen tärkeän urheilukentän. Korttelissa 1:483 onkin
erityisesti hyvin rakennettu urheilukenttä ”alueen isojen kivien vieressä”,
joka on usein ahkerassa urheilun käytössä. Rauman kaupunki erityisesti
rakensi tämän urheilukentän huomattavalla maanrakennuksen projektilla
noin neljäkymmentä vuotta sitten, ja tämä hyvin rakennettu kenttä on
siten yleensä ollut hyväkuntoinen kesän urheilukenttä ja useana talvena
on hyvä jäädytetty talviurheilukenttä. (Aiempina vuosina alueen
naapurustossa mm. Rauman Lukon ”Stenvallin Helkko” ja Pallo-Iirojen
”Koivusen Kalevi” tärkeästi opastivat, kannustivat ja edistivät
naapurustossamme urheilun harrastusta, ja urheilumahdollisuuksia,
myös tämän urheilukentän parantamista. Myöhemmin, aiempi
luokkatoverini ”Koivusen Sami” on ollut raumalaisessa jalkapallossa eräs
menestyneistä seudun urheilun harrastajista.) Laajalle Syvärauman
alueelle tämä urheilukenttä onkin erityisen tärkeä mahdollisuus
harrastaa kesän ja talven urheilua kunnollisesti rakennetulla kentällä;
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tämä urheilukenttä on Syvärauman alueella erityisen tärkeä
urheilumahdollisuus, jonka Rauman Kaupunki viisaasti aiemmin rakensi.
Rauman Lukon kotimainen jääkiekkomenestys on myös jatkuvasti
hienoa. Laajemmalti, Suomen urheilumenestys rakentuu jatkuvassa
paikallisessa urheilun harrastuksessa: Suomen U20 jääkiekkojoukkueen
juuri saavuttama maailmanmestaruus onkin suomalaisen laajan
urheiluharrastuksen erityisen hieno menestys, ja on saavuttanut paljon
laajempaa kuuluisuutta, ja maailmanmestaruus nyt voimakkaasti
rakentaa Suomen tulevaisuutta, Suomen 100 vuoden juhlinnan aikana.
Raumalla Syvärauman alueella tämä urheilukenttä on alueen urheilun
harrastuksen tärkeä paikka, ja urheilukentän poistuminen alueelta
olisikin erityisen valitettava menetys alueen urheilussa, ja laajalti
vaikuttaisi Raumalla Syvärauman alueen elämiseen ja tulevaisuuden
mahdollisuuksiin.
Vastine Pasi K. Pohjalan mielipiteeseen:
Asemakaavamuutoksen luonnoksessa olevassa yleisten rakennusten
korttelialueella (Y) ja rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten
korttelialueella (RA) on tällä hetkellä voimassa 13.12.1960 vahvistunut
asemakaava, jossa kyseinen alue on määritelty opetustoimintaa
palvelevaksi rakennusten korttelialueeksi (Yo). Voimassa olevassa
asemakaavassa tehokkuus on e=1,0 ja kerrosluku on yksi.
Voimassa oleva kaava mahdollistaa siis huomattavasti
asemakaavamuutoksessa laajempaa rakentamista.
Asemakaavamuutoksen luonnoksessa osoitettu lähivirkistysalue on
voimassa olevassa 12.6.1995 hyväksytyssä kaavassa lähivirkistysalue.
Asemakaavaa on tarkennettu vain puistossa olevan muuntajan osalta.
Se on merkitty yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja
laitosten alueeksi. Voimassa olevassa asemakaavassa olevan
lähivirkistysalueen osalta tilanne ei siis juuri muutu. Alue tietysti liittyy
tällä hetkellä rakentamattomaan Yo-tonttiin.
Pitkän ajan kuluessa asemakaavamuutosalue on muodostunut Yokorttelin osalta yleisesti käytetyksi virkistysalueeksi. Alueelle on ollut
kuitenkin koko ajan mahdollisuus rakentaa.
Osana asemakaavoitusta toteutettiin luontoselvitys, jonka tarkoituksena
oli selvittää tutkimusalueen pesimälinnusto, mahdolliset liito-oravan
reviirit sekä kasvillisuus. Selvityksen mukaan hyvin pieni tutkimusalue on
elinympäristöiltään melko monipuolinen kulttuurivaikutuksen vuoksi,
mutta metsäisyys hallitsee kuitenkin aluetta, eikä esimerkiksi joutomaita
ja kosteikoita ole lainkaan. Rajaukselta löydettiin 74 putkilokasvia, mikä
on kohtalainen lukema pinta-alaan nähden. Havaituista putkilokasveista
yksikään ei lukeudu valtakunnalliseen tai alueelliseen
uhanalaisuusluokitukseen. Alueella ei myöskään ole arvokkaita tai
muuten huomionarvoisia luontotyyppejä, joten maankäytölle ei ole
rajoituksia tai esteitä. Kaakkoislaidan siirtolohkareet suositetaan
kuitenkin säilytettävän maisemallisista syistä.
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Asemakaavaluonnoksessa on säilytetty kyseiset siirtolohkareet.
Päiväkoti ja kaksi uutta rivitaloa lisäävät alueen liikennettä, mutta
voidaan katsoa, että ei sellaisia määriä että ne vaikuttaisivat
huomattavasti liikenteen toimivuuteen, turvallisuuteen tai yleiseen
viihtyisyyteen alueella tai sen ympäristössä.

Rakentamattoman tontin rakentaminen heikentää jonkin verran VLalueen saavutettavuutta. Viheryhteys eripuolille korttelialuetta säilyy.
Rakentamattomalla tontilla oleva avoin alue ai ole virallinen kaupungin
liikunta-alue, vaikka sillä saattaakin olla paikallista merkitystä
liikuntapaikkana. Muita liikuntapaikkoja on muualla kaupungissa tarjolla.
Asemakaavaluonnoksessa esitetyt rakennusoikeudet ja
rakentamistapaohjeet pyrkivät sovittamaan uudisrakennukset muuhun
rakennettuun ympäristöön.
Kaavaluonnoksen mukainen maankäyttö tehostaa maankäyttöä alueella.
Rauman kaupunginhallitus on varannut tontin ensimmäisen kerran
Marko Yli-Kleemolalle 14.4.2014. (KH 221 § 14.4.2014)
Kaupungingeodeetti Juhani Korpisen valmistelutekstin mukaan Marko
Yli-Kleemola on ehdottanut esteettömän rivitalon rakentamista yleisen
rakennuksen tontille korttelissa 684-8-830. Esteetön rivitalohanke tähtää
tässä tapauksessa omatoimiseen asumiseen. Tavoitteena myös on, että
asunnoista on esteetön yhteys samaan korttelikokonaisuuteen
kuuluvalle viheralueella. Marko Yli-Kleemolan mukaan alueelta on
riittävä yhteys lähikauppaan. Geodeetin valmistelutekstin mukaan
Kasvatus- ja opetustoimella ei ollut tarvetta korttelin 684-8-830 tontille.
Kaupunginhallitus jatkoi varauksen määräaikaa 17.11.2014. (KH 590 §
17.11.2014)
Korttelin 684-8-830 osasta on varauksen aikana kiinnostunut toinenkin
osapuoli, joka on tiedustellut kasvatus- ja opetustoimelta mahdollisia
uuden päiväkodin sijoittumisvaihtoehtoja. Kyseessä on päiväkotiyrittäjä,
joka on Cor Group Oy:n sisaryhtiö Touhula Varhaiskasvatus Oy.
Toimijan sijoittuminen ko. alueelle on asiakaskunnan kannalta
luontevaa.
Muuttunut tilanne edellytti Marko Yli-Kleemolan suunnitteluvarauksen
muuttamista ja Cor Group Oy:lle puolestaan omaa
suunnitteluvarauspäätöstä. (KH 569 § 16.11.2015)

Mielipiteen perusteella ei ole syytä tehdä kaavaluonnokseen
muutoksia.
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Sari ja Perttu Suominen:
Tuomistonkadun puistoalueella on Raumalla pitkät perinteet. Sen
kasvillisuus ja eläimistö on varsin rikas ja monipuolinen ja arvokas
sinällään. On harvinaista, että näinkin lähellä keskustaa on tällainen
virkistysalue ja se on taannut vuosikymmenten ajan turvallisen ja
monipuolisen leikkipaikan Syväraumassa asuville lapsille. Lisäksi sekä
puisto että metsäalue ovat aktiivisesti alueenperhepäivähoitajien
käytössä. Myös koirat ovat yleinen näky kyseisellä virkistysalueella.
Ostimme talon ja tontin vuonna 2010 kesällä ja valinnan kriteerinä oli
ensisijaisesti sijainti. Myyjät kertoivat, että viereinen tontti on kaavoitettu
puistoalueeksi (1995) joten sille ei tulla rakentamaan. Tämä tieto oli
hyvin olennainen osa ostopäätöstä, olimmehan viisihenkinen lapsiperhe
ja kasvuympäristö oli ihanteellinen lapsillemme. Tonttimme reunasta on
suora yhteys vieressä olevaan metsään ilman tien ylityksiä. Tontti, jolla
talomme sijaitsee, on oma ja rakennusoikeutta on jäljellä. Nuorin
lapsistamme on vasta 7- vuotias ekaluokkalainen ja aloittelee
ympäristön tutkimista omatoimisesti. Asemakaavamuutos vaikuttaisi
olennaisesti paitsi asumisviihtymiseen myös lastemme koulumatkan
turvallisuuteen. Autoilijoiden määrä kotikulmillamme lisääntyisi
räjähdysmäisesti vanhemmista, jotka kuljettavat lapsiaan päiväkotiin.
Asuinalueellamme on tällä hetkellä runsaasti lapsiperheitä.
Asemakaavamuutos myös heikentäisi olennaisesti tontin ja talon
jälleenmyyntiarvoa. Rakennusvaihe toisi myös omat riskinsä 60- luvulla
rakennetun talomme perustuksiin ja rakenteisiin. Maasto on kallioinen.
Näillä perusteilla vastustamme asemakaavamuutosta ja
uudisrakentamista Tuomistonkadulla. Metsätontti on suhteellisen pieni ja
suunniteltujen talojen rakentaminen toisi ahtauden tunteen rakennusten
välille. Rauma laajenee jatkuvasti Pohjoiskehän suuntaan, mistä
löytynee tilaa suurillekin rakennuksille. Mielestämme ei ole välttämätöntä
tuhota tätä tärkeää virkistysaluetta!
Vastine Sari ja Perttu Suomisen mielipiteeseen:
Asemakaavamuutoksen luonnoksessa olevassa yleisten rakennusten
korttelialueella (Y) ja rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten
korttelialueella (RA) on tällä hetkellä voimassa 13.12.1960 vahvistunut
asemakaava, jossa kyseinen alue on määritelty opetustoimintaa
palvelevaksi rakennusten korttelialueeksi (Yo). Voimassa olevassa
asemakaavassa tehokkuus on e=1,0 ja kerrosluku on yksi.
Voimassa oleva kaava mahdollistaa siis huomattavasti
asemakaavamuutoksessa laajempaa rakentamista.
Asemakaavamuutoksen luonnoksessa osoitettu lähivirkistysalue on
voimassa olevassa 12.6.1995 hyväksytyssä kaavassa lähivirkistysalue.
Asemakaavaa on tarkennettu vain puistossa olevan muuntajan osalta.
Se on merkitty yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja
laitosten alueeksi. Voimassa olevassa asemakaavassa olevan
lähivirkistysalueen osalta tilanne ei siis juuri muutu. Alue tietysti liittyy
tällä hetkellä rakentamattomaan Yo-tonttiin.

29.1.2016

Pitkän ajan kuluessa asemakaavamuutosalue on muodostunut Yokorttelin osalta yleisesti käytetyksi virkistysalueeksi. Alueelle on ollut
kuitenkin koko ajan mahdollisuus rakentaa.
Osana asemakaavoitusta toteutettiin luontoselvitys, jonka tarkoituksena
oli selvittää tutkimusalueen pesimälinnusto, mahdolliset liito-oravan
reviirit sekä kasvillisuus. Selvityksen mukaan hyvin pieni tutkimusalue on
elinympäristöiltään melko monipuolinen kulttuurivaikutuksen vuoksi,
mutta metsäisyys hallitsee kuitenkin aluetta, eikä esimerkiksi joutomaita
ja kosteikoita ole lainkaan. Rajaukselta löydettiin 74 putkilokasvia, mikä
on kohtalainen lukema pinta-alaan nähden. Havaituista putkilokasveista
yksikään ei lukeudu valtakunnalliseen tai alueelliseen
uhanalaisuusluokitukseen. Alueella ei myöskään ole arvokkaita tai
muuten huomionarvoisia luontotyyppejä, joten maankäytölle ei ole
rajoituksia tai esteitä. Kaakkoislaidan siirtolohkareet suositetaan
kuitenkin säilytettävän maisemallisista syistä.
Asemakaavaluonnoksessa on säilytetty kyseiset siirtolohkareet.
Päiväkoti ja kaksi uutta rivitaloa lisäävät alueen liikennettä, mutta
voidaan katsoa, että ei sellaisia määriä että ne vaikuttaisivat
huomattavasti liikenteen toimivuuteen, turvallisuuteen tai yleiseen
viihtyisyyteen alueella tai sen ympäristössä.
Rakentamattoman tontin rakentaminen heikentää jonkin verran VLalueen saavutettavuutta. Viheryhteys eripuolille korttelialuetta säilyy.
Rakentamattomalla tontilla oleva avoin alue ai ole virallinen kaupungin
liikunta-alue, vaikka sillä saattaakin olla paikallista merkitystä
liikuntapaikkana. Muita liikuntapaikkoja on muualla kaupungissa tarjolla.
Asemakaavaluonnoksessa esitetyt rakennusoikeudet ja
rakentamistapaohjeet pyrkivät sovittamaan uudisrakennukset muuhun
rakennettuun ympäristöön.
Kaavaluonnoksen mukainen maankäyttö tehostaa maankäyttöä alueella.
Rauman kaupunginhallitus on varannut tontin ensimmäisen kerran
Marko Yli-Kleemolalle 14.4.2014. (KH 221 § 14.4.2014)
Kaupungingeodeetti Juhani Korpisen valmistelutekstin mukaan Marko
Yli-Kleemola on ehdottanut esteettömän rivitalon rakentamista yleisen
rakennuksen tontille korttelissa 684-8-830. Esteetön rivitalohanke tähtää
tässä tapauksessa omatoimiseen asumiseen. Tavoitteena myös on, että
asunnoista on esteetön yhteys samaan korttelikokonaisuuteen
kuuluvalle viheralueella. Marko Yli-Kleemolan mukaan alueelta on
riittävä yhteys lähikauppaan. Geodeetin valmistelutekstin mukaan
Kasvatus- ja opetustoimella ei ollut tarvetta korttelin 684-8-830 tontille.
Kaupunginhallitus jatkoi varauksen määräaikaa 17.11.2014. (KH 590 §
17.11.2014)
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Korttelin 684-8-830 osasta on varauksen aikana kiinnostunut toinenkin
osapuoli, joka on tiedustellut kasvatus- ja opetustoimelta mahdollisia
uuden päiväkodin sijoittumisvaihtoehtoja. Kyseessä on päiväkotiyrittäjä,
joka on Cor Group Oy:n sisaryhtiö Touhula Varhaiskasvatus Oy.
Toimijan sijoittuminen ko. alueelle on asiakaskunnan kannalta
luontevaa.
Muuttunut tilanne edellytti Marko Yli-Kleemolan suunnitteluvarauksen
muuttamista ja Cor Group Oy:lle puolestaan omaa
suunnitteluvarauspäätöstä. (KH 569 § 16.11.2015)
Rakennushankkeeseen ryhtyvä vastaa siitä, että rakentaminen
suoritetaan siten, ettei vaurioita synny ympäröiviin rakennuksiin. Mikäli
rakentaminen suoritetaan asianmukaisesti, rakennukseenne ei kohdistu
vaurioriskiä.
Mielipiteen perusteella ei ole syytä tehdä kaavaluonnokseen muutoksia.
Aino ja Kari Hietarinne, Päivi Granö ja Matti Raunio, Seppo Elkiö,
Margit Westerlund-Tanner ja Pasi Tanner, Susanna ja Jouni
Lipsula, Marita Engren, Anna-Maija Högman-Suutari ja Juhani
Suutari, Sirkka ja Reijo Hakolehto:
Allekirjoittaneilla ei ole huomautettavaa suunnitellun päiväkodin
rakentamisesta. Sen sijaan kahdelle rivitaloille katsomme löytyvän
muitakin tonttivaihtoehtoja Rauman pohjoisosasta. Tuomistonkadun
puisto on ollut vuosikymmenten ajan monipuolisesti asukkaiden,
erityisesti lasten ja koiranulkoiluttajien aktiivisessa käytössä.
Syvärauman alueella ei ole muita helposti saavutettavia ja lapsille
soveltuvia metsämäisiä virkistysalueita. Myös siirtolohkareiden
kaavanmukainen säilyttäminen koko kivikkoalueeltaan on tärkeää sekä
maisemallisesti että alueen kulttuurihistorian kannalta. (vrt. kadun nimi,
syväraumalaisten leikkipaikkamuistot). Päiväkodin, leikkipuiston ja
rakentamattoman puistoalueen yhdistelmä tuottaisi lapsiystävällisen ja
pedagogisesti antoisan ympäristön.
Mikäli tonttia 1:482 ei vastoin toiveitamme kaavoiteta virkistysalueeksi
(VL ja/ tai vk) tai säilytetä Yo- kaavana, ehdotamme seuraavia
muutoksia.
Muutosehdotukset koskevat: 1)kulkuteiden sijoittelua, 2)säilytettävää
puustoa sekä 3)rakennusten massaa.
1)Kulkutiet ja tonteille suunnitellut liittymät
Suunnitelman mukaan tontille 1:482 on sijoitettu kaksi rivitaloa
autokatoksineen. Liittymät tonteille (2kpl) on suunniteltu Kiviluhdankadun
puolelta. Tonttikaavaan on myös suunniteltu tonttia kiertävä ulkoilureitti.
Ehdotamme, että kulku rivitalotonteille tapahtuu Tuomistonkadulta
käyttäen samaa liittymää ja pihatietä kuin päiväkodin kulku on
suunniteltu.
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Perustelu: Tuomistonkatu on alueen liikenteellinen pääväylä. Kulku
tonteille on luontevaa kahden tontin väliin sijoitettavalta tieltä. Rivitalot
on sijoitettu niin, että teiden siirtäminen päiväkodin puolelle onnistuu
ilman rakennussijoittelun muutoksia. Ratkaisu säästäisi yhtenäisen
viherkaistaleen Tuomistonkadulta lähtien ja Kiviluhdankadun
siirtolohkareiden kautta tontin pohjoisrajalle kulkevaan kaistaleeseen
asti. Rivitaloista (esteettömän asumisen mahdollistavia) on lyhyempi
reitti ja luontevaa kulkea esim. lähimpään kauppaan Tuomistonkadun
puolelta. Ilman mittavaa päiväkodin tien aitaamista, asukkaat joka
tapauksessa käyttäisivät päiväkodille menevää tietä kulkiessaan mm.
kauppaan tai Lahdenkadulle linja-autopysäkille. Raumalla on useita
esimerkkejä, joissa päiväkodin ja asuintalojen kulkureitit ovat yhteisiä
(esim. Pyynpään päiväkoti ja alueen kerrostalot).
Suunniteltu 1:482 tonttia kiertävä ulkoilureitti on ylimitoitettu ja tarpeeton,
se myös rajoittaa ympäristön vihersuunnittelua. Lähistön kaduilla voi
halutessaan liikkua pyörätuoleilla. Alueella jo tällä hetkellä kuljetaan
lastenvaunuilla, rollaattoreilla ja pyörätuoleilla ilman suurempaa
liikenteestä koituvaa vaaraa. Liikuntarajoitteisten ulkoilun eristäminen
omalle tontille ei ole eettisesti perusteltua.
2)Säilytettävä puusto
Siirtolohkareiden ympärillä oleva puusto on alueelle tyypillistä ja
maisemallisesti tärkeää. Toivomme sen säilyttämistä. Vallitseva
rakentamistapa näyttää olevan sellainen, että koko puusto kaadetaan.
Tonteilla on kuitenkin vanhaa puustoa, esimerkiksi iäkkäitä mäntyjä
(esim. 1:482- tontin koillisreunalla, myös tulevan päiväkodin ympärillä).
Toivomme, että rakennuttaja pyrkii terveiden mäntyjen ja muiden puiden
säilyttämiseen. Myös puusto Kiviluhdankadun varressa toivotaan
säilytettäväksi. Yleensä näissä tapauksissa on kyse vain tahdosta ja
huomaavaisuudesta.
3)Rakennusten massa
Päiväkoti ja rivitalot on sijoitettu tonteille luontevasti valoisat
ilmansuunnat huomioiden. Rivitaloihin on suunniteltu 2x6 asuntoa, joka
on mielestämme paljon tonttien kokoon nähden. Rivitalojen pienempi
massoitus tarjoaisi valoisamman ja rauhallisemman asumisen.
Vastine Hietarinteen, Granön, ym. mielipiteeseen:
Asemakaavamuutoksen luonnoksessa olevassa yleisten rakennusten
korttelialueella (Y) ja rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten
korttelialueella (RA) on tällä hetkellä voimassa 13.12.1960 vahvistunut
asemakaava, jossa kyseinen alue on määritelty opetustoimintaa
palvelevaksi rakennusten korttelialueeksi (Yo). Voimassa olevassa
asemakaavassa tehokkuus on e=1,0 ja kerrosluku on yksi.
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Voimassa oleva kaava mahdollistaa siis huomattavasti
asemakaavamuutoksessa laajempaa rakentamista.
Asemakaavamuutoksen luonnoksessa osoitettu lähivirkistysalue on
voimassa olevassa 12.6.1995 hyväksytyssä kaavassa lähivirkistysalue.
Asemakaavaa on tarkennettu vain puistossa olevan muuntajan osalta.
Se on merkitty yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja
laitosten alueeksi. Voimassa olevassa asemakaavassa olevan
lähivirkistysalueen osalta tilanne ei siis juuri muutu. Alue tietysti liittyy
tällä hetkellä rakentamattomaan Yo-tonttiin.
Pitkän ajan kuluessa asemakaavamuutosalue on muodostunut Yokorttelin osalta yleisesti käytetyksi virkistysalueeksi. Alueelle on ollut
kuitenkin koko ajan mahdollisuus rakentaa.
Osana asemakaavoitusta toteutettiin luontoselvitys, jonka tarkoituksena
oli selvittää tutkimusalueen pesimälinnusto, mahdolliset liito-oravan
reviirit sekä kasvillisuus. Selvityksen mukaan hyvin pieni tutkimusalue on
elinympäristöiltään melko monipuolinen kulttuurivaikutuksen vuoksi,
mutta metsäisyys hallitsee kuitenkin aluetta, eikä esimerkiksi joutomaita
ja kosteikoita ole lainkaan. Rajaukselta löydettiin 74 putkilokasvia, mikä
on kohtalainen lukema pinta-alaan nähden. Havaituista putkilokasveista
yksikään ei lukeudu valtakunnalliseen tai alueelliseen
uhanalaisuusluokitukseen. Alueella ei myöskään ole arvokkaita tai
muuten huomionarvoisia luontotyyppejä, joten maankäytölle ei ole
rajoituksia tai esteitä. Kaakkoislaidan siirtolohkareet suositetaan
kuitenkin säilytettävän maisemallisista syistä.
Asemakaavaluonnoksessa on säilytetty kyseiset siirtolohkareet.
Päiväkoti ja kaksi uutta rivitaloa lisäävät alueen liikennettä, mutta
voidaan katsoa, että ei sellaisia määriä että ne vaikuttaisivat
huomattavasti liikenteen toimivuuteen, turvallisuuteen tai yleiseen
viihtyisyyteen alueella tai sen ympäristössä.
Rakentamattoman tontin rakentaminen heikentää jonkin verran VLalueen saavutettavuutta. Viheryhteys eripuolille korttelialuetta säilyy.
Rakentamattomalla tontilla oleva avoin alue ai ole virallinen kaupungin
liikunta-alue, vaikka sillä saattaakin olla paikallista merkitystä
liikuntapaikkana. Muita liikuntapaikkoja on muualla kaupungissa tarjolla.
Asemakaavaluonnoksessa esitetyt rakennusoikeudet ja
rakentamistapaohjeet pyrkivät sovittamaan uudisrakennukset muuhun
rakennettuun ympäristöön.
Kaavaluonnoksen mukainen maankäyttö tehostaa maankäyttöä alueella.
Rauman kaupunginhallitus on varannut tontin ensimmäisen kerran
Marko Yli-Kleemolalle 14.4.2014. (KH 221 § 14.4.2014)
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Kaupungingeodeetti Juhani Korpisen valmistelutekstin mukaan Marko
Yli-Kleemola on ehdottanut esteettömän rivitalon rakentamista yleisen
rakennuksen tontille korttelissa 684-8-830. Esteetön rivitalohanke tähtää
tässä tapauksessa omatoimiseen asumiseen. Tavoitteena myös on, että
asunnoista on esteetön yhteys samaan korttelikokonaisuuteen
kuuluvalle viheralueella. Marko Yli-Kleemolan mukaan alueelta on
riittävä yhteys lähikauppaan. Geodeetin valmistelutekstin mukaan
Kasvatus- ja opetustoimella ei ollut tarvetta korttelin 684-8-830 tontille.
Kaupunginhallitus jatkoi varauksen määräaikaa 17.11.2014. (KH 590 §
17.11.2014)
Korttelin 684-8-830 osasta on varauksen aikana kiinnostunut toinenkin
osapuoli, joka on tiedustellut kasvatus- ja opetustoimelta mahdollisia
uuden päiväkodin sijoittumisvaihtoehtoja. Kyseessä on päiväkotiyrittäjä,
joka on Cor Group Oy:n sisaryhtiö Touhula Varhaiskasvatus Oy.
Toimijan sijoittuminen ko. alueelle on asiakaskunnan kannalta
luontevaa.
Muuttunut tilanne edellytti Marko Yli-Kleemolan suunnitteluvarauksen
muuttamista ja Cor Group Oy:lle puolestaan omaa
suunnitteluvarauspäätöstä. (KH 569 § 16.11.2015)
Kaavamuutoksessa on haluttu säilyttää merkittävimmät suuret kivet,
jotka voimassa oleva kaava mahdollistaisi tuhottavan.
Asemakaavaluonnoksessa esitetyt rakennusoikeudet ja
rakentamistapaohjeet pyrkivät sovittamaan uudisrakennukset muuhun
rakennettuun ympäristöön.
Rauman rakennusjärjestyksessä todetaan tonttiliittymistä seuraavaa:
”Liittymässä katuun tai tiehen sekä rakennuspaikan sisäisissä
järjestelyissä on otettava huomioon liikenneturvallisuus. Tontille tai
rakennuspaikalle saa rakentaa yhden kadulle tai yleiselle tielle johtavan
ajoneuvoliittymän.
Ajoneuvoliittymän leveys saa kaavoitetuilla alueilla olla enintään 6
metriä, muilla alueilla enintään 8 metriä. Kulmatontille rakennettaessa
tulee tonttiliittymä rakentaa liikenteellisesti alempiarvoisen kadun
puolelle.”
Asemakaavan havainnekuvissa ja rivitalojen alustavissa luonnoksissa
tonttien liittymät ovat yhdistetty Kiviluhdankatuun, joka on liikenteellisesti
alempiarvoinen katu. Toinen rivitalotontti rajautuu Tuomistonkadulle ja
liittymä on näin mahdollista toteuttaa vaihtoehtoisesti tälle kadulle.
Teknisenlautakunnan lausunnon perusteella osaan tontin rajaan on
laitettu liikenneturvallisuuden takia liittymäkielto.
Päiväkodin ja rivitalojen liittymää on haasteellista yhdistää esimerkiksi
liikenneturvallisuuden ja hallinnan takia.
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Asemakaavan rakentamistapaohjeiden mukaan tontin puusto on
kartoitettava ennen suunnittelua. Säilytettäväksi suunnitellut puut pitää
suojata työmaa-aikana asianmukaisesti.
Lisäksi Rauman rakennusjärjestyksessä todetaan puista seuraavaa:
”Maisemallisesti arvokkaat puut ja merkittävät luonnontilaiset tontinosat
tulee suojata työmaa-aikana huolellisesti.
Rakennusvalvontaviranomainen voi edellyttää lupahakemuksen
käsittelyn yhteydessä tai rakennustyötä valvottaessa rakentajaa
laatimaan tarvittavan suojaussuunnitelman.”
Osa rakennettavaksi esitetystä alueesta on kadun pintaa alempana tai
muuten maastoltaan sellaista, että alue vaatii maaston muokkaamista.
Näin ollen alueelta joudutaan kaatamaan myös puita.
Mielipiteen perusteella ei ole syytä tehdä kaavaluonnokseen muutoksia.
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Esityslistan liitteet:
1.
sijaintikartta
2.
asemakaavan muutosluonnos 17.12.2015
Suunnittelupäällikkö Riikka Pajuoja 20.1.2016:
Rauman kaupungin kaavoitusyksikkö on pyytänyt teknisen lautakunnan
lausuntoa Tuomistonkadun -asemakaavamuutoksen luonnoksesta (AK
08-027). Asemakaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa opetustoimintaa
palvelevien rakennusten korttelialue rivitalojen korttelialueeksi ja yleistenrakennustenkorttelialueeksi.
Kunnallistekniikan suunnitteluyksikkö
Kunnallistekniikan suunnitteluyksikkö on tutustunut asemakaavaluonnokseen. Rauman kaupungin rakennusjärjestyksessä määrätään, että tonttien ajoneuvoliittymä tulee rakentaa liikenteeltään vähäisemmän kadun
puolelle. Rivitalotonttien kohdalla tämä tarkoittaa liittymistä Kiviluhdankatuun. Eteläisemmän rivitalotontilla on kuitenkin syytä merkitä liittymäkielto
Tuomistonkadun ja Antinkadun liittymän kohdalle. Näin varmistutaan
tonttiliittymien sijainnista. Kiellolla parannetaan liittymäalueen turvallisuutta ja estetään tilanteita, joissa tontilta-ajo koetaan etuajo-oikeutetuksi tasa-arvoisessa risteyksessä.
Kiinteistö- ja mittaustoimi
Kiinteistö- ja mittaustoimi on ilmoittanut tekniset huomautukset kaavoitjalle. Alueelle tullaan määrittämään luovutusehdot.
Teknisen toimen johtaja Seppo Heikintalo 20.1.2016
Ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää saattaa kaavoittajan tietoon yllä mainitut asiat.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietojen antaja:
suunnittelupäällikkö Riikka Pajuoja
puh. (02) 834 4623
riikka.pajuoja@rauma.fi

Otteen oikeaksi todistaa:
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Ympäristönsuojelupäällikkö Juha Hyvärinen 23.12.2015:
Marko Yli-Kleemola ja Cor Group Oy hakevat perustettavien yhtiöiden
nimeen kaavamuutosta. Yli-Kleemolalla on perustettavan yhtiön nimiin
suunnitteilla alueelle esteetöntä asumista, kaksi rivitaloa, joissa kummassakin on noin kuusi asuntoa. Cor Group Oy:n tavoitteena on perustettavan yhtiön nimiin toteuttaa alueelle yksityistä päiväkotitoimintaa varten
uudiskiinteistö, noin 600–800 krs-m² suuruinen.
Maakuntakaavassa alue sijoittuu Taajamatoimintojen alueelle. Rauman
oikeusvaikutuksettomassa yleiskaavassa alue on asuntoaluetta. Voimassa olevassa, 13.12.1960 vahvistetussa, asemakaavassa alue on opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue (Yo). Asemakaavassa tehokkuus on e=1,0 ja kerrosluku on yksi. Alue on kaupungin omistuksessa
ja se on rakentamaton.
Tavoitteena on muuttaa asemakaavaa siten, että se mahdollistaa päiväkodin ja rivitalojen rakentamista. Tavoitteena on vähentää korttelin rakennusoikeutta nykyisen kaavan mahdollistamasta. Rakentamisen mittakaavan tulee olla ympäristöön sopiva.
Rauman kaupungin kaavoitus pyytää ympäristölautakunnan lausuntoa
Tuomistonkadun asemakaavamuutoksen luonnoksesta (AK 08-027)
26.1.2016 mennessä. Asemakaavamuutoksen aineisto on tarkasteltavissa kokonaisuudessaan osoitteessa
http://www.rauma.fi/palvelut/nahtavilla-olevat-kaavat
Rakennustarkastaja Esa Gröndahl 22.12.2015:
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue rivitalojen korttelialueeksi ja yleistenrakennusten korttelialueeksi (Y).
Tulevaa käyttötarkoitusta on syytä täsmentää niin, että muutoksenalainen
korttelialue osoitetaan selkeästi paitsi rivitalojen korttelialueeksi, niin
myös julkisten lähipalvelujen korttelialueeksi kaavamerkinnällä YL.
Ympäristönsuojelupäällikkö Juha Hyvärinen 23.12.2015:
Asemakaava opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueena ei
ole toteutunut ja alue on tältä osin käytännössä luonnontilainen metsikkö.
Jäljelle jäisi edelleen metsää ja varsinainen Liminkan leikkipuisto, mutta
viheraluetta ja sen tuomaa väljyyttä maisemallisesti ja lähivirkistysalueena menetetään. Alueella on runsaasti siirtolohkareita. Kaakkoisnurkassa
olevat suurimat ja ilmeikkäimmät säilyisivät luonnonmuistomerkinomaisena.
Ehdotus:

Otteen oikeaksi todistaa:

Ympäristölautakunta esittää luonnokseen täsmennyksen
rakennustarkastajan ehdotuksen mukaisesti.

RAUMAN KAUPUNKI
Ympäristölautakunta

PÖYTÄKIRJANOTE
Kokouspäivämäärä

5.1.2016

Päätös:

Otteen oikeaksi todistaa:

Hyväksyttiin.
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Esityslistan liite:
1.
Asemakaavamuutoksen luonnos
Kasvatus- ja opetusjohtaja Vesa Lakaniemi 11.1.2016:
Rauman kaupungin kaavoitus on pyytänyt kasvatus- ja opetustoimen
lausuntoa Tuomistonkadun asemakaavamuutoksen luonnoksesta (AK
08-027) 26.1.2016 mennessä. Asemakaavamuutoksen aineisto on tarkasteltavissa kokonaisuudessaan osoitteessa
http://www.rauma.fi/palvelut/nahtavilla-olevat-kaavat
Kaupunki omistaa Syvärauman alueella 1,85 ha:n kokoisen korttelin 6848-830, joka on kaavoitettu ns. Yo-tontiksi (opetustoimintaa palvelevien
rakennusten korttelialue). Tontti on varattu Marko Yli-Kleemolan toimesta
ja siihen on suunniteltu rakennettavan esteetön rivitalo. Kaupunginhallitus
hyväksyi 14.4.2014 § 221 Marko Yli-Kleemolan laatimaan selvityksen Syvärauman alueella sijaitsevasta ja korttelia 684-8-830 koskevan esteettömän rivitalohankeen toteuttamisesta. Tontin varauksen ensimmäinen
määräaika päättyi 31.12.2014 ja määräaikaa jatkettiin kaupunginhallituksen päätöksellä uudelleen 31.12.2015 saakka.
Korttelin 684-8-830 osasta on suunnittelutyön aikana kiinnostunut toinenkin osapuoli, joka on tiedustellut kasvatus- ja opetustoimelta mahdollisia
uuden yksityisen päiväkodin sijoittumisvaihtoehtoja.Kyseessä on päiväkotiyrittäjä Cor Group Oy:n sisaryhtiö Touhula Varhaiskasvatus Oy, jonka
sijoittuminen ko. alueelle olisi asiakaskunnan kannalta luonteva sijainti.
Myös maankäyttöä on näin ollen mahdollista tehostaa ja tiivistää. Marko
Yli-Kleemola, Touhula Varhaiskasvatus Oy, Rauman kaupungin kasvatus- ja opetustoimi sekä kiinteistö- ja mittaustoimi ovat keskustelleet vaihtoehdosta, jossa molemmat toimijat voisivat sijoittua korttelin 684-8-830
alueelle.
Rauman kaupungin kaavoitusyksikkö on laatinut korttelista alustavan,
molemmat em. toimijoiden hankkeet mahdollistavan alustavan luonnoksen tontin käytöstä. Marko Yli-Kleemola ja Touhula Varhaiskasvatus Oy
ovat hyväksyneet kaavoituksen ehdotuksen aluerajausta koskien. Rakennusten sijoittelu ja muut järjestelyt täsmentyvät asemakaavatyön kautta. Rauman kaupunki on varannut (KH 570 § 16.11.2015
RAU/979/10.00.02/2015 TEKLA 309 §
10.11.2015RAU/979/10.00.02/2015) noin 3200 neliömetrin suuruisen
osan Cor group Oy:npäiväkoti hankkeelle.
Kasvatus- ja opetustoimen kannalta yksityisen päiväkodin sijoittaminen
Tuomistonkadulle on erittäin järkevää, koska päiväkotipaikkojen kysyntä
kaupungin pohjoispuolella on runsasta. Samalla kaupungin omien päiväkotien peruskorjaus- ja investointitarve vähenee kaupungin pohjoisosissa
säästäen veronmaksajien euroja. Yksityisen päiväkodin toiminta rahoitetaan palvelusetelillä, joka on päätetty ottaa käyttöön 1.8.2016 alkaen.
Tuomistonkadulla sijaitseva tontti on iso ja molempien toimijoiden kannalta tontin puolittaminen on mielekästä, koska tällöin maavuokrakustannukset pysyvät kohtuullisina ja samalla kaupungin omistamien maiden
Otteen oikeaksi todistaa:
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maakäyttö tehostuu. Kasvatus- ja opetustoimi toivoo kaavan saavan pikaisesti lainvoiman, jotta uusi päiväkoti olisi valmiina aloittamaan toimintansa elokuussa 2016.
Ehdotus:

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää antaa edellä olevan
lausuntonaan Tuomistonkadun asemakaavan luonnokseen.

Päätös:

Ehdotuksen mukaan.

Päätöksen liitteet ja muut asiakirjat säilytetään Rauman kaupungin tehtäväluokituksen mukaisesti tästä päätöksestä ilmenevän RAU –tunnuksen
kohdalla.
Lisätietojen antaja:
Kasvatus- ja opetusjohtaja Vesa Lakaniemi
puh. (02) 834 3226 tai 050 559 0048

Otteen oikeaksi todistaa:
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id: 29218

Rauman kaupunki
Tekninen virasto, Kaavoitus
PL 104
26 101 Rauma
kaavoitus@rauma.fi

viite:

Lausuntopyyntönne 22.12.2015

LAUSUNTO RAUMAN KAUPUNGIN TUOMISTONKADUN
ASEMAKAAVAN MUUTOKSESTA
Satakuntaliitto kiittää lausuntopyynnöstänne ja toteaa, että asemakaavan muutos on laadittu
asiantuntevasti eikä Satakuntaliitolla ole Satakunnan maakuntakaavan nojalla lausuttavaa
lausunnolla olevasta Rauman kaupungin Tuomistonkadun asemakaavan muutoksen
luonnoksesta.
Satakuntaliitto esittää seuraavia teknisiä tarkennuksia koskien selostusta: Ote Satakunnan
maakuntakaavasta tulee olla mittakaavassa 1:100 000 ja maakuntakaavaa koskevassa
kohdassa tulisi olla esillä kaikki suunnittelualueelle sijoittuvat Satakunnan maakuntakaavan
merkinnät. Suunnittelualue sijoittuu maakuntakaavassa myös kaupunkikehittämisen
kohdevyöhykkeelle (kk) ja matkailun kehittämisvyöhykkeelle (mv3). Lisäksi viimeinen
kulttuuriympäristöjä koskeva kappale tulee poistaa kokonaan.
Näillä teknisillä tarkennuksilla Satakuntaliitto ei katso lausuntopyynnön lähettämistä enää
muutoksen ehdotusvaiheessa tarpeelliseksi.

SATAKUNTALIITTO

Päivi Liuska-Kankaanpää
alueiden käytön johtaja

Vaihde:
0830322-5
Postiosoite:

Susanna Roslöf
maakunta-arkkitehti

(02) 620 4300

Fax:

(02) 635 3091

etunimi.sukunimi@satakunta.fi

PL 260, 28101 PORI

Käyntiosoite:

Pohjoisranta 11 D, 28100 PORI

www.satakuntaliitto.fi
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Lähettäjä:
Lähetetty:
Vastaanottaja:
Aihe:

Knaapi Tuomo (ELY) <tuomo.knaapi@ely-keskus.fi>
25. tammikuuta 2016 13:26
Helminen Jussi; Kaavoitus
VS: Lausuntopyyntö, Tuomistonkatu

Lausuntopyyntöön 22.12.2015 viitaten ELY-keskus katsoo, ettei sillä toimialansa osalta ole aihetta lausunnon antamiseen Tuomistonkadun asemakaavan
muutosluonnoksesta ( VARELY/6009/2015 ).
Tuomo Knaapi
ylitarkastaja
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Alueiden käytön yksikkö
0295 022880
tuomo.knaapi@ely-keskus.fi

Lähettäjä: Helminen Jussi [mailto:Jussi.Helminen@rauma.fi]
Lähetetty: 22. joulukuuta 2015 11:58
Vastaanottaja: Suonpää Juha <juha.suonpaa@satapelastus.fi>; tuomas.klimoff@satapelastus.fi; Kirjaamo Kovi <Kirjaamo.Kovi@rauma.fi>; Kulttuuri-Vapaaaikakeskus <kuvake@rauma.fi>; Kirjaamo Sote <Kirjaamo.Sote@rauma.fi>; Kirjaamo Tevi <Kirjaamo.Tevi@rauma.fi>; juha.hyvarinen@rauma.fi; Rauman kaupunki
ympäristöterveydenhuolto <terveysvalvonta@rauma.fi>; Museovirasto <museovirasto.kirjaamo@nba.fi>; Satakuntaliitto <kirjaamo@satakunta.fi>; Knaapi Tuomo
(ELY) <tuomo.knaapi@ely-keskus.fi>; ELY Kirjaamo Varsinais-Suomi <kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi>; Rauman Energia Oy
<suunnittelu@raumanenergia.fi>; DNA (Jokinen Tapani) <tapani.jokinen@dnaoy.fi>; matti.lehtonen@voimatel.fi
Aihe: Lausuntopyyntö, Tuomistonkatu
LAUSUNTOPYYNTÖ
Rauman kaupungin kaavoitus pyytää lausuntoanne Tuomistonkadun asemakaavamuutoksen luonnoksesta (AK 08-027) 26.1.2016 mennessä. Asemakaavamuutoksen
aineisto on tarkasteltavissa kokonaisuudessaan osoitteessa http://www.rauma.fi/palvelut/nahtavilla-olevat-kaavat
Jos 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/

Lähettäjä:
Lähetetty:
Vastaanottaja:
Aihe:

Suunnittelu <Suunnittelu@raumanenergia.fi>
7. tammikuuta 2016 14:40
Helminen Jussi
VS: Lausuntopyyntö, Tuomistonkatu

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

Lähettäjä: Helminen Jussi [mailto:Jussi.Helminen@rauma.fi]
Lähetetty: 22. joulukuuta 2015 11:58
Vastaanottaja: Suonpää Juha <juha.suonpaa@satapelastus.fi>; tuomas.klimoff@satapelastus.fi; Kirjaamo Kovi <Kirjaamo.Kovi@rauma.fi>; Kulttuuri-Vapaaaikakeskus <kuvake@rauma.fi>; Kirjaamo Sote <Kirjaamo.Sote@rauma.fi>; Kirjaamo Tevi <Kirjaamo.Tevi@rauma.fi>; Hyvärinen Juha <Juha.Hyvarinen@rauma.fi>;
Terveysvalvonta <Terveysvalvonta@rauma.fi>; museovirasto.kirjaamo@nba.fi; Satakuntaliitto <kirjaamo@satakunta.fi>; tuomo.knaapi@ely-keskus.fi;
kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi; Suunnittelu <Suunnittelu@raumanenergia.fi>; DNA (Jokinen Tapani) <tapani.jokinen@dnaoy.fi>;
matti.lehtonen@voimatel.fi
Aihe: Lausuntopyyntö, Tuomistonkatu
LAUSUNTOPYYNTÖ
Rauman kaupungin kaavoitus pyytää lausuntoanne Tuomistonkadun asemakaavamuutoksen luonnoksesta (AK 08-027) 26.1.2016 mennessä. Asemakaavamuutoksen
aineisto on tarkasteltavissa kokonaisuudessaan osoitteessa http://www.rauma.fi/palvelut/nahtavilla-olevat-kaavat
Jos 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/

Lähettäjä:
Lähetetty:
Vastaanottaja:
Kopio:
Aihe:

Lehtonen Matti - Voimatel Oy <Matti.Lehtonen@voimatel.fi>
11. tammikuuta 2016 16:25
Helminen Jussi
tapani.jokinen@dna.fi
VS: Lausuntopyyntö, Tuomistonkatu

Hei,
Dna Oy:lla ei ole huomautettavaa Tuomistonkadun asemakaavamuutoksen luonnoksesta.
Terv. Matti Lehtonen/Voimatel oy

Lähettäjä: Helminen Jussi [mailto:Jussi.Helminen@rauma.fi]
Lähetetty: 11. tammikuuta 2016 11:01
Vastaanottaja: Suonpää Juha <juha.suonpaa@satapelastus.fi>; tuomas.klimoff@satapelastus.fi; Kirjaamo Kovi <Kirjaamo.Kovi@rauma.fi>; Kirjaamo Sote
<Kirjaamo.Sote@rauma.fi>; Kirjaamo Tevi <Kirjaamo.Tevi@rauma.fi>; Hyvärinen Juha <Juha.Hyvarinen@rauma.fi>; Terveysvalvonta <Terveysvalvonta@rauma.fi>;
Satakuntaliitto <kirjaamo@satakunta.fi>; tuomo.knaapi@ely-keskus.fi; kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi; DNA (Jokinen Tapani) <tapani.jokinen@dnaoy.fi>;
Lehtonen Matti - Voimatel Oy <Matti.Lehtonen@voimatel.fi>
Aihe: Lausuntopyyntö, Tuomistonkatu

LAUSUNTOPYYNTÖ
Rauman kaupungin kaavoitus on pyytänyt lausuntoanne Tuomistonkadun asemakaavamuutoksen luonnoksesta (AK 08-027) 26.1.2016 mennessä. Asemakaavamuutoksen
aineisto on tarkasteltavissa kokonaisuudessaan osoitteessa http://www.rauma.fi/palvelut/nahtavilla-olevat-kaavat
Kaavoitusprosessin aikataulusta johtuen toivomme, että saisimme lausuntonne määräaikaan mennessä. Mikäli lausunnon antaminen ei onnistu määräaikaan mennessä,
voitteko ilmoittaa asiasta erikseen sähköpostilla.
Jos 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/

Lähettäjä:
Lähetetty:
Vastaanottaja:
Aihe:

pk po <pohjala11@googlemail.com>
12. tammikuuta 2016 16:25
Kaavoitus
Tuomistonkadun suunniteltu asemakaavan muutos AK 08-027

Tekninen Virasto
Rakennusvalvonta
Rauman Kaupunki
11. Tammikuuta, 2016.
Koskien Rauman Kaupungin 8. kaupunginosan, korttelin 830 parhaillaan suunniteltua asemakaavanmuutosta (AK 08-027), Rauman Kaupungissa.
Huomioita koskien kaavoitustyön keskeisiä kysymyksiä: rakentamisen suhde ympäröiviin puistoihin ja kaupunkirakenteeseen; erityisesti huomioiden, että 12.6.1995
vahvistetussa asemakaavan muutoksessa, ko. alue on määritelty lähivirkistysalueeksi ja leikkikentäksi.
Alueella olevan Tuomistonkatu 7 kiinteistön jäsenenä minä Pasi K. Pohjala korostaisin Rauman Kaupungin kaavoituksen suunnittelussa seuraavia tärkeitä huomioita, ja
lisäselvittelyjä.
Korostaisin erityisesti, että kortteliin suunnitellun päiväkodin toiminnan vaikutuksia alueen liikennejärjestelyihin tulisi erityisen yksityiskohtaisesti paremmin selvittää.
Onkin nyt hyvin huomattavaa, että päiväkodin rakentamista hakeva COR Group pääasiallisesti toimii hyvin kaukana Oulussa, ja päiväkodin suunnittelija on Oulussa
toimiva Avario (arkkitehti Matti Haikola). On siten hyvin kyseenalaista, mikäli tällaiset kaukana Oulussa toimivat yritykset ovat osanneet tarkoin huomioida tärkeitä
käytännöllisiä kysymyksiä koskien arkipäivän liikennejärjestelyjä alueella: siten korostaisin, että nyt paikallisesti Rauman kaavoituksessa selvitettäisiin erityisen
yksityiskohtaisesti suunnitellun päiväkodin toiminnan vaikutusta liikennejärjestelyihin tällä alueella. Päiväkodin toiminta aiheuttaa alueelle huomattavasti lisää autoilua joka
työpäivä, ja tuollaisen lisääntyvän liikenteen vaikutusta pitäisikin nyt hyvin tarkoin selvittää alueen kaavoitusta harkittaessa. Luoteisväylän rakentaminen oli parikymmentä
vuotta sitten tämän alueen hyvin suuri liikenteellinen järjestely. Nyt onkin huomattavaa, että 12.6.1995 vahvistettu asemakaavan muutos määritteli tämän korttelin
lähivirkistysalueeksi ja leikkikentäksi; ja tällaiset toiminnat tietystikään eivät aiheuta tälle alueelle ja lähistön kaduille jatkuvaa päivittäistä huomattavan vilkasta
autoliikennettä. Nyt suunniteltu päiväkoti ko. kortteliin, aiheuttaisi alueelle huomattavan vilkasta autoliikennettä joka työpäivä, ja jatkuvasti myös raskaampaa liikennettä
huoltoa ja kuljetuksia varten; ja tämän alueen liikennejärjestelyjä ei ole varmaankaan tuollaista liikennettä varten tarpeellisesti huomioitu. Luoteisväylän ja Lahdenkadun
risteyksen alueen liikenne huomattavasti lisääntyisi, ja saattaisi aiheuttaa hyvin pulmallisia risteyksen kehittämisen kysymyksiä. Myös huomattavasti lisääntyvä liikenne
Lahdenkadulla, ja monilla Lahdenkadun risteyksillä, olisi kaavan suunnittelussa erityisen tärkeä kysymys, selviteltäessä suunnitellun päiväkodin vaikutusta alueen
kaupunkirakenteeseen. Tällä alueella, Tuomistonkadulla, pitkään asuneena ja varttuneena, minullakin on huomattavan paljon arkipäiväisen elämisen käsitystä alueen
kaupunkirakenteesta alueen asukkaiden jokapäiväisessä elämisessä vuosien varrelta, ja eri vuodenaikoina.
Lähivirkistysalueena ja urheilualueena tämä kortteli on Syvärauman alueella erityisen tärkeässä jatkuvassa käytössä, ja suunniteltu päiväkodin ja rivitalojen rakentaminen
hyvin olennaisesti muuttaisivat koko aluetta ja hyvin monien Syvärauman asukkaitten asumista, laajalla Syvärauman alueella. Laajan alueen asukkaat menettäisivät tämän
puiston alueen, joka on hyvin tärkeä ympärivuotinen virkistysmahdollisuus tällä kaupunkialueella. Nyt alue tärkeästi edistää myös urheilun mahdollisuuksia, ja suunniteltu
kaavan muutos myös menettäisi alueen tärkeän urheilukentän. Korttelissa 1:483 onkin erityisesti hyvin rakennettu urheilukenttä ”alueen isojen kivien vieressä”, joka on
usein ahkerassa urheilun käytössä. Rauman kaupunki erityisesti rakensi tämän urheilukentän huomattavalla maanrakennuksen projektilla noin neljäkymmentä vuotta
sitten, ja tämä hyvin rakennettu kenttä on siten yleensä ollut hyväkuntoinen kesän urheilukenttä ja useana talvena on hyvä jäädytetty talviurheilukenttä. (Aiempina
vuosina alueen naapurustossa mm. Rauman Lukon ”Stenvallin Helkko” ja Pallo-Iirojen ”Koivusen Kalevi” tärkeästi opastivat, kannustivat ja edistivät
naapurustossamme urheilun harrastusta, ja urheilumahdollisuuksia, myös tämän urheilukentän parantamista. Myöhemmin, aiempi luokkatoverini ”Koivusen Sami” on
ollut raumalaisessa jalkapallossa eräs menestyneistä seudun urheilun harrastajista.) Laajalle Syvärauman alueelle tämä urheilukenttä onkin erityisen tärkeä mahdollisuus
harrastaa kesän ja talven urheilua kunnollisesti rakennetulla kentällä; tämä urheilukenttä on Syvärauman alueella erityisen tärkeä urheilumahdollisuus, jonka Rauman
Kaupunki viisaasti aiemmin rakensi. Rauman Lukon kotimainen jääkiekkomenestys on myös jatkuvasti hienoa. Laajemmalti, Suomen urheilumenestys rakentuu
jatkuvassa paikallisessa urheilun harrastuksessa: Suomen U20 jääkiekkojoukkueen juuri saavuttama maailmanmestaruus onkin suomalaisen laajan urheiluharrastuksen
erityisen hieno menestys, ja on saavuttanut paljon laajempaa kuuluisuutta, ja maailmanmestaruus nyt voimakkaasti rakentaa Suomen tulevaisuutta, Suomen 100 vuoden
juhlinnan aikana. Raumalla Syvärauman alueella tämä urheilukenttä on alueen urheilun harrastuksen tärkeä paikka, ja urheilukentän poistuminen alueelta olisikin erityisen
valitettava menetys alueen urheilussa, ja laajalti vaikuttaisi Raumalla Syvärauman alueen elämiseen ja tulevaisuuden mahdollisuuksiin.
Pasi K. Pohjala
Lontoo, Englanti.
pohjala11@gmail.com

17.3.2016

TUOMISTONKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS (AK 08-027)
TIIVISTELMÄ EHDOTUKSESTA (29.1.2016) SAADUISTA MUISTUKSISTA JA VASTINEET

Asemakaavamuutoksen ehdotus oli nähtävillä 11.2.2016–14.3.2016.
Luonnoksesta jätettiin kaksi muistutusta, joissa oli yhteensä
allekirjoittajina 17 eri henkilöä.
Seuraavana ovat lyhennelmät saaduista muistutuksista keskeisin osin
sekä kaavoittajan vastineet.
MUISTUTUKSET
Jari Mäen muistutus:
Puisto on ollut vuosikymmenten ajan monipuolistesti asukkaiden,
erityisesti lasten ja koiranulkoiluttajien aktiivisessa käytössä.
Syvärauman alueella ei ole muita helposti saavutettavia ja lapsille
soveltuvia metsämäisiä virkistysalueita, vielä 2000-luvun alkupuolella
alue on ollut aktiivisessa käytössä (mm. talvisin talkooporukan
ylläpitämänä luistelukenttänä), nyt viimeiset vuodet ovat olleet
vähemmällä käytöllä väestön ikääntymisen ja lasten poismuuttamisen
johdosta.
Alueella tulee kuitenkin lähitulevaisuudessa tapahtumaan sukupolven
vaihdoksia, joten on odotettavissa alueelle uudelleen laajempaa käyttöä.
Vastaavanlaisten virkistysalueen kaavoitusmuutoksen yhteydessä
kaupunki eväsi muutoksen vedoten virkistysalueen säilyttämiseen ja
siihen, että kaupungin pitäisi pystyä osoittamaan vastaava alue muualta
lähiseudulta.
Kysymys: mistä kaupunki tulee osoittamaan vastaavan virkistyskäyttöön
soveltuvan alueen lähiseudun asukkaille?
Täytyy myös ihmetellä miten kaupunki voi osoittaa esteettömän
asumisen rivitalohankkeelle alueen, joka on suurimmalta osaltaan
huomattavasti nykyisen katutason alapuolella. Alueen saattaminen
esteettömän rakentamisen alueeksi vaatii tuhansien tonnien täytemaan
toimittamista alueelle, ennen kuin voidaan puhua esteettömän alueen
rakennuspakasta.
Kysymys: onko kaupunki selvittänyt kestääkö lähikadut sekä 1960luvulla rakennettu kunnallistekniikka satojen täytemaakuormien
rekkarallin?
Lähikadut ovat jo muutenkin kärsineet lukuisista putkivuodoista viime
vuosien aikana.
Onko kaupunki nyt valmis ottamaan sen riskin, että alueen asukkaat
tulevat kärsimään toistuvasti putkirikoista ja katujen auki kaivamisesta
alueella ja niistä johtuvista liikenne- ym. haitoista?
Lähialueelta löytyy varmasti paremmin soveltuvia esteettömän asumisen
rakennusalueiksi?

17.3.2016

Vastine Jari Mäen muistutukseen:
Asemakaavamuutoksen luonnoksessa olevassa yleisten rakennusten
korttelialueella (Y) ja rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten
korttelialueella (RA) on tällä hetkellä voimassa 13.12.1960 vahvistunut
asemakaava, jossa kyseinen alue on määritelty opetustoimintaa
palvelevaksi rakennusten korttelialueeksi (Yo). Voimassa olevassa
asemakaavassa tehokkuus on e=1,0 ja kerrosluku on yksi.
Voimassa oleva kaava mahdollistaa siis huomattavasti
asemakaavamuutoksessa laajempaa rakentamista.
Asemakaavamuutoksen ehdotuksessa osoitettu lähivirkistysalue on
voimassa olevassa 12.6.1995 hyväksytyssä kaavassa lähivirkistysalue.
Asemakaavaa on tarkennettu vain puistossa olevan muuntajan osalta.
Se on merkitty yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja
laitosten alueeksi. Voimassa olevassa asemakaavassa olevan
lähivirkistysalueen osalta tilanne ei siis juuri muutu. Alue tietysti liittyy
tällä hetkellä rakentamattomaan Yo-tonttiin.
Pitkän ajan kuluessa asemakaavamuutosalue on muodostunut Yokorttelin osalta yleisesti käytetyksi virkistysalueeksi. Alueelle on ollut
kuitenkin koko ajan mahdollisuus rakentaa.
Osana asemakaavoitusta toteutettiin luontoselvitys, jonka tarkoituksena
oli selvittää tutkimusalueen pesimälinnusto, mahdolliset liito-oravan
reviirit sekä kasvillisuus. Selvityksen mukaan hyvin pieni tutkimusalue on
elinympäristöiltään melko monipuolinen kulttuurivaikutuksen vuoksi,
mutta metsäisyys hallitsee kuitenkin aluetta, eikä esimerkiksi joutomaita
ja kosteikoita ole lainkaan. Rajaukselta löydettiin 74 putkilokasvia, mikä
on kohtalainen lukema pinta-alaan nähden. Havaituista putkilokasveista
yksikään ei lukeudu valtakunnalliseen tai alueelliseen
uhanalaisuusluokitukseen. Alueella ei myöskään ole arvokkaita tai
muuten huomionarvoisia luontotyyppejä, joten maankäytölle ei ole
rajoituksia tai esteitä. Kaakkoislaidan siirtolohkareet suositetaan
kuitenkin säilytettävän maisemallisista syistä.
Asemakaavaluonnoksessa on säilytetty kyseiset siirtolohkareet.
Rakentamattoman tontin rakentaminen heikentää jonkin verran VLalueen saavutettavuutta. Viheryhteys eripuolille korttelialuetta säilyy.
Rakentamattomalla tontilla oleva avoin alue ei ole virallinen kaupungin
liikunta-alue, vaikka sillä saattaakin olla paikallista merkitystä
liikuntapaikkana. Muita liikuntapaikkoja on muualla kaupungissa tarjolla.
Asemakaavaluonnoksessa esitetyt rakennusoikeudet ja
rakentamistapaohjeet pyrkivät sovittamaan uudisrakennukset muuhun
rakennettuun ympäristöön.
Kaavamuutoksen mukainen maankäyttö tehostaa maankäyttöä alueella.

17.3.2016

Rauman kaupunginhallitus on varannut tontin ensimmäisen kerran
Marko Yli-Kleemolalle 14.4.2014. (KH 221 § 14.4.2014)
Kaupungingeodeetti Juhani Korpisen valmistelutekstin mukaan Marko
Yli-Kleemola on ehdottanut esteettömän rivitalon rakentamista yleisen
rakennuksen tontille korttelissa 684-8-830. Esteetön rivitalohanke tähtää
tässä tapauksessa omatoimiseen asumiseen. Tavoitteena myös on, että
asunnoista on esteetön yhteys samaan korttelikokonaisuuteen
kuuluvalle viheralueella. Marko Yli-Kleemolan mukaan alueelta on
riittävä yhteys lähikauppaan. Geodeetin valmistelutekstin mukaan
Kasvatus- ja opetustoimella ei ollut tarvetta korttelin 684-8-830 tontille.
Kaupunginhallitus jatkoi varauksen määräaikaa 17.11.2014. (KH 590 §
17.11.2014)
Korttelin 684-8-830 osasta on varauksen aikana kiinnostunut toinenkin
osapuoli, joka on tiedustellut kasvatus- ja opetustoimelta mahdollisia
uuden päiväkodin sijoittumisvaihtoehtoja. Kyseessä on päiväkotiyrittäjä,
joka on Cor Group Oy:n sisaryhtiö Touhula Varhaiskasvatus Oy.
Toimijan sijoittuminen ko. alueelle on asiakaskunnan kannalta
luontevaa.
Muuttunut tilanne edellytti Marko Yli-Kleemolan suunnitteluvarauksen
muuttamista ja Cor Group Oy:lle puolestaan omaa
suunnitteluvarauspäätöstä. (KH 569 § 16.11.2015)
Syvärauman vesihuoltoverkosto on pääosin 60-luvulla rakennettua ja
kuuluu putkiston iän puolesta saneerattaviin kohteisiin. Eli
kunnallistekniikan alueellinen peruskunnostus (katu, vesihuolto, kaapelit)
tullaan joka tapauksessa tekemään lähivuosien aikana.
Tontin korkeusasema määräytyy rakennusluvan yhteydessä ja siihen
vaikuttaa mm. tontteja ympäröivien katujen korkeusasemat.
Rakennusluvan yhteydessä suunnitellaan myös tonttien pinta- ja
sulamisvesien ohjaus sekä salaojavesien johtaminen ja tällöin
Kiviluhdankadun hulevesiviemärin korkeus tulee arvioitavaksi.
Hulevesien pumppaaminen tontilta ei ole mitenkään poikkeuksellista.
Muistutuksen perusteella ei ole syytä tehdä kaavaehdotukseen
muutoksia.
Aino ja Kari Hietarinne, Päivi Granö ja Matti Raunio, Seppo Elkiö,
Margit Westerlund-Tanner ja Pasi Tanner, Susanna ja Jouni
Lipsula, Marita Engren, Anna-Maija Högman-Suutari ja Juhani
Suutari, Sirkka ja Reijo Hakolehto, Sari ja Perttu Nisukangas sekä
Ari Nisukangas:
Tuomistonkadun puisto ollut vuosikymmenten ajan monipuolisesti
asukkaiden, erityisesti lasten ja koiranulkoiluttajien aktiivisessa käytössä.
Syvärauman alueella ei ole muita helposti saavutettavia ja lapsille
soveltuvia metsämäisiä virkistysalueita. Myös siirtolohkareiden kaavassa
osoitettu säilyttäminen koko kivikkoalueen osalta on tärkeää sekä
maisemallisesti että alueen kulttuurihistorian kannalta. Huomautamme,
että meitä on iso joukko, joka haluaa alueen säilyvän virkistyskäytössä,
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kun se on sellaiseen käyttöön muotoutunut vastoin aiempaa
kaavamerkintää. Merkintä on todella vanha. Pakko ei ole orjallisesti
vanhaan rakennusoikeuteen nojautuen osoittaa uutta, korvaavaa
rakentamista. Suunnitelluille kahdelle rivitalolle katsomme löytyvän
muitakin tonttivaihtoehtoja Rauman pohjoisosasta. Kaavaehdotuksessa
tehdylle päiväkoti- ja rivitalorakentamisen kytkyllä ei ole mielestämme
perusteita. Samalla lakisääteinen lasten varhaiskasvatus siirrettäisiin
Syväraumassa julkiselta, kunnalliselta toimijalta yksityiselle
palveluntuottajalle. Mahdollinen, pikainen päivähoitopaikkojen tarve ei
saa johtaa koko tontin itäpuolen puiston tuhoamiseen. Mahdollisen
päiväkodin, leikkipuiston ja rakentamattoman puistoalueen yhdistelmä
tuottaisi lapsiystävällisen ja pedagogisesti antoisan ympäristön.
Rakennusvaiheen kivien räjäytykset, soranajot ym. kuormittavat luonnon
lisäksi rakennettua infrastruktuuria. Asuntorakentamiselle suunniteltu
alue on merkittävästi Kiviluhdankadun ja osin Tuomistonkadun tason
alapuolella. Rakentamistapaohjeilla voidaan vaikuttaa maiseman ja
kasvillisuuden huomioimiseen, mutta rakentamisen edellyttämä
täyttömaa estää puuston säilyttämisen. Täyttö muuttaa myös kostean
alueen pintavesien kulkua. Kiviluhdankadun alla kulkeva viemäri on niin
korkealla, että esimerkiksi tonteilta Kiviluhdankatu 12 ja osin 10 on jo
tällä hetkellä pumpattava sade- ja pintavedet koneellisesti.
Kaavoituksessa tulee eri maankäyttötarpeet yhteen sovittaa, mutta
tuolloinkin joudutaan painottamaan jotain kaavan sisältövaatimusta
ensisijaisesti, kunhan siihen on hyväksyttävät perusteet. Alueella ei ole
voimassa oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Laadittavassa asemakaavan
muutoksessa on siis otettava huomioon yleiskaavalle asetettu
sisältövaatimus virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyyden
turvaamisesta. Edelleen asemakaavan sisältövaatimuksissa
edellytetään huolehdittavan siitä, että kaavoitettavalla alueella tai sen
lähiympäristössä on riittävästi puistoja tai muita lähivirkistykseen
soveltuvia alueita. Mielestämme virkistystarpeiden turvaaminen riittävän
laajuisena ohittaa kaavaselostuksessa esiin tuodun tavoitteen
rakentamisen osoittamisesta alueelle, eikä tarkoituksena voi olla tällä
tavoin täydentää olemassa olevaa yhdyskunta- ja kaupunkirakennetta.
Mikäli AR-alueeksi osoitettua aluetta ei kaavoiteta virkistysalueeksi
toiveemme mukaisesti (VL ja/ tai vk) tai sille joka tapauksessa vastoin
toivettamme osoitetaan kaavaehdotuksen kaltaista rakentamista,
ehdotamme seuraavia muutoksia.
Muutosehdotukset koskevat:
1) kulkuteiden sijoittelua, 2) säilytettävää puustoa sekä 3) rakennusten
massaa.
1) Kulkutiet ja tonteille suunnitellut liittymät
Suunnitelman mukaan kortteliin 830 on sijoitettu kaksi rivitaloa
autokatoksineen. Liittymät tonteille (2kpl) on suunniteltu Kiviluhdankadun
puolelta. Tonttikaavaan on myös suunniteltu tonttia kiertävä ulkoilureitti.
Ehdotamme, että kulku rivitalotonteille tapahtuu Tuomistonkadulta
käyttäen samaa liittymää ja pihatietä kuin päiväkodin kulku on
suunniteltu.
Perustelu: Tuomistonkatu on alueen liikenteellinen pääväylä. Kulku
tonteille on luontevaa kahden tontin väliin sijoitettavalta tieltä. Rivitalot
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on sijoitettu siten, että teiden siirtäminen päiväkodin puolelle onnistuu
ilman rakennussijoittelun muutoksia. Ratkaisu säästäisi yhtenäisen
viherkaistaleen Tuomistonkadulta lähtien ja Kiviluhdankadun
siirtolohkareiden kautta tontin pohjoisrajalle kulkevaan kaistaleeseen
asti. Rivitaloista (esteettömän asumisen mahdollistavia) on lyhyempi
reitti ja luontevaa kulkea esim. lähimpään kauppaan Tuomistonkadun
puolelta. Ilman mittavaa päiväkodin tien aitaamista, asukkaat joka
tapauksessa käyttäisivät päiväkodille menevää tietä kulkiessaan mm.
kauppaan tai Lahdenkadulle linja-autopysäkille. Raumalla on useita
esimerkkejä, joissa päiväkodin ja asuintalojen kulkureitit ovat yhteisiä
(esim. Pyynpään päiväkoti ja alueen kerrostalot). Uusi, lyhyt katuosuus
olisi mahdollisesti kaupungin huoltovastuulla, mutta kaavoittaminen ja
rakentaminen tuottavat jatkuvasti muuallekin kaupunkiin uusia
huollettavia katualueita.
Suunniteltua tonttia kiertävä ulkoilureitti on ylimitoitettu ja tarpeeton, se
myös rajoittaa ympäristön vihersuunnittelua. Lähistön kaduilla voi
halutessaan liikkua pyörätuoleilla. Alueella jo tällä hetkellä kuljetaan
lastenvaunuilla, rollaattoreilla ja pyörätuoleilla ilman suurempaa
liikenteestä koituvaa vaaraa. Liikuntarajoitteisten ulkoilun eristäminen
omalle tontilleen ei ole eettisesti perusteltua.
2) Säilytettävä puusto ja siirtolohkareet
Siirtolohkareiden ympärillä oleva puusto on alueelle tyypillistä ja
maisemallisesti tärkeää. Toivomme sen säilyttämistä. Nyt maastoon
tuotu rajamerkintä osoittaa osan kivikkoalueesta jäävän suojelun
ulkopuolelle. Ehdotamme tähän tarkennusta. Vallitseva rakentamistapa
näyttää olevan sellainen, että koko puusto kaadetaan. Tonteilla on
kuitenkin vanhaa puustoa, esimerkiksi iäkkäitä mäntyjä (esim. 1:482 tontin koillisreunalla, myös tulevan päiväkodin ympärillä). Toivomme,
että rakennuttaja pyrkii terveiden mäntyjen ja muiden puiden
säilyttämiseen. Myös puusto Kiviluhdankadun varressa toivotaan
säilytettäväksi. Yleensä näissä tapauksissa on kyse vain tahdosta ja
huomaavaisuudesta. Rakentamistapaohjeistus, joka voisi edellyttää
esimerkiksi vanhojen puiden säilyttämistä, on tontin mataluudesta
johtuen ristiriidassa todellisen tilanteen kanssa.
3) Rakennusten massa
Päiväkoti ja rivitalot on sijoitettu tonteille luontevasti valoisat
ilmansuunnat huomioiden. Rivitaloihin on suunniteltu 2 x 6 asuntoa, joka
on mielestämme paljon tonttien kokoon nähden. Rivitalojen pienempi
massoitus tarjoaisi valoisamman ja rauhallisemman asumisen.
Vastine Hietarinteen, Granön, ym. muistutukseen:
Asemakaavamuutoksen luonnoksessa olevassa yleisten rakennusten
korttelialueella (Y) ja rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten
korttelialueella (RA) on tällä hetkellä voimassa 13.12.1960 vahvistunut
asemakaava, jossa kyseinen alue on määritelty opetustoimintaa
palvelevaksi rakennusten korttelialueeksi (Yo). Voimassa olevassa
asemakaavassa tehokkuus on e=1,0 ja kerrosluku on yksi.
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Voimassa oleva kaava mahdollistaa siis huomattavasti
asemakaavamuutoksessa laajempaa rakentamista.
Asemakaavamuutoksen ehdotuksessa osoitettu lähivirkistysalue on
voimassa olevassa 12.6.1995 hyväksytyssä kaavassa lähivirkistysalue.
Asemakaavaa on tarkennettu vain puistossa olevan muuntajan osalta.
Se on merkitty yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja
laitosten alueeksi. Voimassa olevassa asemakaavassa olevan
lähivirkistysalueen osalta tilanne ei siis juuri muutu. Alue tietysti liittyy
tällä hetkellä rakentamattomaan Yo-tonttiin.
Pitkän ajan kuluessa asemakaavamuutosalue on muodostunut Yokorttelin osalta yleisesti käytetyksi virkistysalueeksi. Alueelle on ollut
kuitenkin koko ajan mahdollisuus rakentaa.
Osana asemakaavoitusta toteutettiin luontoselvitys, jonka tarkoituksena
oli selvittää tutkimusalueen pesimälinnusto, mahdolliset liito-oravan
reviirit sekä kasvillisuus. Selvityksen mukaan hyvin pieni tutkimusalue on
elinympäristöiltään melko monipuolinen kulttuurivaikutuksen vuoksi,
mutta metsäisyys hallitsee kuitenkin aluetta, eikä esimerkiksi joutomaita
ja kosteikoita ole lainkaan. Rajaukselta löydettiin 74 putkilokasvia, mikä
on kohtalainen lukema pinta-alaan nähden. Havaituista putkilokasveista
yksikään ei lukeudu valtakunnalliseen tai alueelliseen
uhanalaisuusluokitukseen. Alueella ei myöskään ole arvokkaita tai
muuten huomionarvoisia luontotyyppejä, joten maankäytölle ei ole
rajoituksia tai esteitä. Kaakkoislaidan siirtolohkareet suositetaan
kuitenkin säilytettävän maisemallisista syistä.
Asemakaavaluonnoksessa on säilytetty kyseiset siirtolohkareet.
Rakentamattoman tontin rakentaminen heikentää jonkin verran VLalueen saavutettavuutta. Viheryhteys eripuolille korttelialuetta säilyy.
Rakentamattomalla tontilla oleva avoin alue ei ole virallinen kaupungin
liikunta-alue, vaikka sillä saattaakin olla paikallista merkitystä
liikuntapaikkana. Muita liikuntapaikkoja on muualla kaupungissa tarjolla.
Asemakaavaluonnoksessa esitetyt rakennusoikeudet ja
rakentamistapaohjeet pyrkivät sovittamaan uudisrakennukset muuhun
rakennettuun ympäristöön.
Kaavamuutoksen mukainen maankäyttö tehostaa maankäyttöä alueella.
Rauman kaupunginhallitus on varannut tontin ensimmäisen kerran
Marko Yli-Kleemolalle 14.4.2014. (KH 221 § 14.4.2014)
Kaupungingeodeetti Juhani Korpisen valmistelutekstin mukaan Marko
Yli-Kleemola on ehdottanut esteettömän rivitalon rakentamista yleisen
rakennuksen tontille korttelissa 684-8-830. Esteetön rivitalohanke tähtää
tässä tapauksessa omatoimiseen asumiseen. Tavoitteena myös on, että
asunnoista on esteetön yhteys samaan korttelikokonaisuuteen
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kuuluvalle viheralueella. Marko Yli-Kleemolan mukaan alueelta on
riittävä yhteys lähikauppaan. Geodeetin valmistelutekstin mukaan
Kasvatus- ja opetustoimella ei ollut tarvetta korttelin 684-8-830 tontille.
Kaupunginhallitus jatkoi varauksen määräaikaa 17.11.2014. (KH 590 §
17.11.2014)
Korttelin 684-8-830 osasta on varauksen aikana kiinnostunut toinenkin
osapuoli, joka on tiedustellut kasvatus- ja opetustoimelta mahdollisia
uuden päiväkodin sijoittumisvaihtoehtoja. Kyseessä on päiväkotiyrittäjä,
joka on Cor Group Oy:n sisaryhtiö Touhula Varhaiskasvatus Oy.
Toimijan sijoittuminen ko. alueelle on asiakaskunnan kannalta
luontevaa.
Muuttunut tilanne edellytti Marko Yli-Kleemolan suunnitteluvarauksen
muuttamista ja Cor Group Oy:lle puolestaan omaa
suunnitteluvarauspäätöstä. (KH 569 § 16.11.2015)
Kaavamuutoksessa on haluttu säilyttää merkittävimmät suuret kivet,
jotka voimassa oleva kaava mahdollistaisi tuhottavan.
Asemakaavaluonnoksessa esitetyt rakennusoikeudet ja
rakentamistapaohjeet pyrkivät sovittamaan uudisrakennukset muuhun
rakennettuun ympäristöön.
Rauman rakennusjärjestyksessä todetaan tonttiliittymistä seuraavaa:
”Liittymässä katuun tai tiehen sekä rakennuspaikan sisäisissä
järjestelyissä on otettava huomioon liikenneturvallisuus. Tontille tai
rakennuspaikalle saa rakentaa yhden kadulle tai yleiselle tielle johtavan
ajoneuvoliittymän.
Ajoneuvoliittymän leveys saa kaavoitetuilla alueilla olla enintään 6
metriä, muilla alueilla enintään 8 metriä. Kulmatontille rakennettaessa
tulee tonttiliittymä rakentaa liikenteellisesti alempiarvoisen kadun
puolelle.”
Asemakaavan havainnekuvissa ja rivitalojen alustavissa luonnoksissa
tonttien liittymät ovat yhdistetty Kiviluhdankatuun, joka on liikenteellisesti
alempiarvoinen katu. Toinen rivitalotontti rajautuu Tuomistonkadulle ja
liittymä on näin mahdollista toteuttaa vaihtoehtoisesti tälle kadulle.
Teknisenlautakunnan lausunnon perusteella osaan tontin rajaan on
laitettu liikenneturvallisuuden takia liittymäkielto.
Päiväkodin ja rivitalojen liittymää on haasteellista yhdistää esimerkiksi
liikenneturvallisuuden ja hallinnan takia.
Asemakaavan rakentamistapaohjeiden mukaan tontin puusto on
kartoitettava ennen suunnittelua. Säilytettäväksi suunnitellut puut pitää
suojata työmaa-aikana asianmukaisesti.
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Lisäksi Rauman rakennusjärjestyksessä todetaan puista seuraavaa:
”Maisemallisesti arvokkaat puut ja merkittävät luonnontilaiset tontinosat
tulee suojata työmaa-aikana huolellisesti.
Rakennusvalvontaviranomainen voi edellyttää lupahakemuksen
käsittelyn yhteydessä tai rakennustyötä valvottaessa rakentajaa
laatimaan tarvittavan suojaussuunnitelman.”
Osa rakennettavaksi esitetystä alueesta on kadun pintaa alempana tai
muuten maastoltaan sellaista, että alue vaatii maaston muokkaamista.
Näin ollen alueelta joudutaan kaatamaan myös puita.
Havainnekuvissa on esitetty rivitaloja kiertävä tontin sisäinen väylä.
Asemakaavamuutos ei kiellä tällaisen pihajärjestelyn tekemistä
Syvärauman vesihuoltoverkosto on pääosin 60-luvulla rakennettua ja
kuuluu putkiston iän puolesta saneerattaviin kohteisiin. Eli
kunnallistekniikan alueellinen peruskunnostus (katu, vesihuolto, kaapelit)
tullaan joka tapauksessa tekemään lähivuosien aikana.
Tontin korkeusasema määräytyy rakennusluvan yhteydessä ja siihen
vaikuttaa mm. tontteja ympäröivien katujen korkeusasemat.
Rakennusluvan yhteydessä suunnitellaan myös tonttien pinta- ja
sulamisvesien ohjaus sekä salaojavesien johtaminen ja tällöin
Kiviluhdankadun hulevesiviemärin korkeus tulee arvioitavaksi.
Hulevesien pumppaaminen tontilta ei ole mitenkään poikkeuksellista.
Muistutuksen perusteella ei ole syytä tehdä kaavaehdotukseen
muutoksia.

Kaavoitusjaostolle
Kanalinranta 3
PL 41, 26101 Rauma
Asia: Tuomistonkadun asemakaavamuutos AK 08-027. Muistutus
Muistutukset ja muutosehdotukset kaavaehdotukseen koskien suunnitelmia, joiden mukaan tonteille
sijoitetaan kaksi rivitaloa ja päiväkoti.
Tuomistonkadun puisto ollut vuosikymmenten ajan monipuolisesti asukkaiden, erityisesti lasten ja
koiranulkoiluttajien aktiivisessa käytössä. Syvärauman alueella ei ole muita helposti saavutettavia ja lapsille
soveltuvia metsämäisiä virkistysalueita. Myös siirtolohkareiden kaavassa osoitettu säilyttäminen koko
kivikkoalueen osalta on tärkeää sekä maisemallisesti että alueen kulttuurihistorian kannalta.
Huomautamme, että meitä on iso joukko, joka haluaa alueen säilyvän virkistyskäytössä, kun se on
sellaiseen käyttöön muotoutunut vastoin aiempaa kaavamerkintää. Merkintä on todella vanha. Pakko ei ole
orjallisesti vanhaan rakennusoikeuteen nojautuen osoittaa uutta, korvaavaa rakentamista. Suunnitelluille
kahdelle rivitalolle katsomme löytyvän muitakin tonttivaihtoehtoja Rauman pohjoisosasta.
Kaavaehdotuksessa tehdylle päiväkoti- ja rivitalorakentamisen kytkyllä ei ole mielestämme perusteita.
Samalla lakisääteinen lasten varhaiskasvatus siirrettäisiin Syväraumassa julkiselta, kunnalliselta toimijalta
yksityiselle palveluntuottajalle. Mahdollinen, pikainen päivähoitopaikkojen tarve ei saa johtaa koko tontin
itäpuolen puiston tuhoamiseen. Mahdollisen päiväkodin, leikkipuiston ja rakentamattoman puistoalueen
yhdistelmä tuottaisi lapsiystävällisen ja pedagogisesti antoisan ympäristön.
Rakennusvaiheen kivien räjäytykset, soranajot ym. kuormittavat luonnon lisäksi rakennettua
infrastruktuuria. Asuntorakentamiselle suunniteltu alue on merkittävästi Kiviluhdankadun ja osin
Tuomistonkadun tason alapuolella. Rakentamistapaohjeilla voidaan vaikuttaa maiseman ja kasvillisuuden
huomioimiseen, mutta rakentamisen edellyttämä täyttömaa estää puuston säilyttämisen. Täyttö muuttaa
myös kostean alueen pintavesien kulkua. Kiviluhdankadun alla kulkeva viemäri on niin korkealla, että
esimerkiksi tonteilta Kiviluhdankatu 12 ja osin 10 on jo tällä hetkellä pumpattava sade- ja pintavedet
koneellisesti.
Kaavoituksessa tulee eri maankäyttötarpeet yhteensovittaa, mutta tuolloinkin joudutaan painottamaan
jotain kaavan sisältövaatimusta ensisijaisesti, kunhan siihen on hyväksyttävät perusteet. Alueella ei oli
voimassa oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Laadittavassa asemakaavan muutoksessa on siis otettava
huomioon yleiskaavalle asetettu sisältövaatimus virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyyden
turvaamisesta. Edelleen asemakaavan sisältövaatimuksissa edellytetään huolehdittavan siitä, että
kaavoitettavalla alueella tai sen lähiympäristössä on riittävästi puistoja tai muita lähivirkistykseen soveltuvia
alueita. Mielestämme virkistystarpeiden turvaaminen riittävän laajuisena ohittaa kaavaselostuksessa esiin
tuodun tavoitteen rakentamisen osoittamisesta alueelle, eikä tarkoituksena voi olla tällä tavoin täydentää
olemassa olevaa yhdyskunta- ja kaupunkirakennetta.
Mikäli AR-alueeksi osoitettua aluetta ei kaavoiteta virkistysalueeksi toiveemme mukaisesti (VL ja/ tai vk) tai
sille joka tapauksessa vastoin toivettamme osoitetaan kaavaehdotuksen kaltaista rakentamista,
ehdotamme seuraavia muutoksia.
Muutosehdotukset koskevat:

1) kulkuteiden sijoittelua, 2) säilytettävää puustoa sekä 3) rakennusten massaa.
1) Kulkutiet ja tonteille suunnitellut liittymät
Suunnitelman mukaan kortteliin 830 on sijoitettu kaksi rivitaloa autokatoksineen. Liittymät tonteille (2kpl)
on suunniteltu Kiviluhdankadun puolelta. Tonttikaavaan on myös suunniteltu tonttia kiertävä ulkoilureitti.
Ehdotamme, että kulku rivitalotonteille tapahtuu Tuomistonkadulta käyttäen samaa liittymää ja pihatietä
kuin päiväkodin kulku on suunniteltu.
Perustelu: Tuomistonkatu on alueen liikenteellinen pääväylä. Kulku tonteille on luontevaa kahden tontin
väliin sijoitettavalta tieltä. Rivitalot on sijoitettu siten, että teiden siirtäminen päiväkodin puolelle onnistuu
ilman rakennussijoittelun muutoksia. Ratkaisu säästäisi yhtenäisen viherkaistaleen Tuomistonkadulta
lähtien ja Kiviluhdankadun siirtolohkareiden kautta tontin pohjoisrajalle kulkevaan kaistaleeseen asti.
Rivitaloista (esteettömän asumisen mahdollistavia) on lyhyempi reitti ja luontevaa kulkea esim. lähimpään
kauppaan Tuomistonkadun puolelta. Ilman mittavaa päiväkodin tien aitaamista, asukkaat joka tapauksessa
käyttäisivät päiväkodille menevää tietä kulkiessaan mm. kauppaan tai Lahdenkadulle linja-autopysäkille.
Raumalla on useita esimerkkejä, joissa päiväkodin ja asuintalojen kulkureitit ovat yhteisiä (esim. Pyynpään
päiväkoti ja alueen kerrostalot). Uusi, lyhyt katuosuus olisi mahdollisesti kaupungin huoltovastuulla, mutta
kaavoittaminen ja rakentaminen tuottavat jatkuvasti muuallekin kaupunkiin uusia huollettavia katualueita.
Suunniteltua tonttia kiertävä ulkoilureitti on ylimitoitettu ja tarpeeton, se myös rajoittaa ympäristön
vihersuunnittelua. Lähistön kaduilla voi halutessaan liikkua pyörätuoleilla. Alueella jo tällä hetkellä
kuljetaan lastenvaunuilla, rollaattoreilla ja pyörätuoleilla ilman suurempaa liikenteestä koituvaa vaaraa.
Liikuntarajoitteisten ulkoilun eristäminen omalle tontilleen ei ole eettisesti perusteltua.
2) Säilytettävä puusto ja siirtolohkareet
Siirtolohkareiden ympärillä oleva puusto on alueelle tyypillistä ja maisemallisesti tärkeää. Toivomme sen
säilyttämistä. Nyt maastoon tuotu rajamerkintä osoittaa osan kivikkoalueesta jäävän suojelun ulkopuolelle.
Ehdotamme tähän tarkennusta. Vallitseva rakentamistapa näyttää olevan sellainen, että koko puusto
kaadetaan. Tonteilla on kuitenkin vanhaa puustoa, esimerkiksi iäkkäitä mäntyjä (esim. 1:482 -tontin
koillisreunalla, myös tulevan päiväkodin ympärillä). Toivomme, että rakennuttaja pyrkii terveiden mäntyjen
ja muiden puiden säilyttämiseen. Myös puusto Kiviluhdankadun varressa toivotaan säilytettäväksi. Yleensä
näissä tapauksissa on kyse vain tahdosta ja huomaavaisuudesta. Rakentamistapaohjeistus, joka voisi
edellyttää esimerkiksi vanhojen puiden säilyttämistä, on tontin mataluudesta johtuen ristiriidassa todellisen
tilanteen kanssa.
3) Rakennusten massa
Päiväkoti ja rivitalot on sijoitettu tonteille luontevasti valoisat ilmansuunnat huomioiden. Rivitaloihin on
suunniteltu 2 x 6 asuntoa, joka on mielestämme paljon tonttien kokoon nähden. Rivitalojen pienempi
massoitus tarjoaisi valoisamman ja rauhallisemman asumisen.
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