
  26.10.2016 

______________________________________________________________________________  
20-005 

 

Rauman kaupunki 

Pohjoisen alueen koulu 

AK 20-005 

Asemakaava ja asemakaavamuutos 
 
Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 26.10.2016 päivättyä asemakaavaluonnoskarttaa. 

 
 

 
Kaava-alueen sijainti 

 
Asemakaavan muutoksella muodostuu:  
Rauman kaupungin 14. kaupunginosan katualuetta. 
 
Asemakaavalla muodostuu:  
Rauman kaupungin 20. kaupunginosan kortteli 2020, virkistys- ja peltoaluetta 
sekä 14. kaupunginosan katualuetta. Kaava-alueen pinta-ala on 20,13 ha.  
 
Tonttijako laaditaan sitovana ja se sisältyy asemakaavaan. 
Sitova tonttijako: 20-2020-1 

 
 
Kaavan laatija: 
RAUMAN KAUPUNGIN TEKNINEN VIRASTO / KAAVOITUS  
Kaavoitusarkkitehti Henri Raitio 
Kanalinranta 3 
26100 Rauma 
Puh. 02 834 3670 
 
Vireille tulo: kaavoituskatsaus 2016 
Hyväksyminen: Kaupunginvaltuusto __.__.2016, ___ §



2 
 

   

Sisällysluettelo: 

 
Tiivistelmä ....................................................................................................................................... 3 

1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista ..................................................................................... 5 
1.1.1 Alueen yleiskuvaus ....................................................................................................... 5 
1.1.2 Luonnonympäristö ........................................................................................................ 6 
1.1.3 Maisema ..................................................................................................................... 10 
1.1.4 Pintavedet ................................................................................................................... 12 
1.1.5 Pohjavedet .................................................................................................................. 12 
1.1.6 Rakennettu ympäristö ................................................................................................. 12 
1.1.7 Muinaisjäännökset ...................................................................................................... 13 
1.1.8 Maaperän pilaantuneisuus .......................................................................................... 13 
1.1.9 Melu ............................................................................................................................ 13 
1.1.10 Liikenne ...................................................................................................................... 13 

1.2 Suunnittelutilanne ........................................................................................................... 15 
1.2.1 Maakuntakaava .......................................................................................................... 15 
1.2.2 Yleiskaava .................................................................................................................. 19 
1.2.3 Osayleiskaava ............................................................................................................ 20 
1.2.4 Asemakaava ............................................................................................................... 21 
1.2.5 Rakennusjärjestys ...................................................................................................... 21 

1.3 Pohjakartta ..................................................................................................................... 21 
1.4 Maanomistus .................................................................................................................. 21 

2 Asemakaavan tavoitteet ......................................................................................................... 22 
2.1 Tavoitteet ........................................................................................................................ 22 
2.2 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet.......................................................................... 22 

2.2.1 Kaupungin asettamat tavoitteet ................................................................................... 22 
2.2.2 Tavoitteiden tarkentuminen ja prosessin aikana syntyneet tavoitteet .......................... 23 

3 Asemakaavan suunnittelun vaiheet ........................................................................................ 23 
3.1 Asemakaavan suunnittelun tarve .................................................................................... 23 

3.1.1 Valmistelu ................................................................................................................... 23 
3.1.2 Asemakaavaluonnos .................................................................................................. 23 
3.1.3 Asemakaavaehdotus .................................................................................................. 28 

Asemakaavan kuvaus ................................................................................................................... 28 
4.1 Kaavan rakenne .............................................................................................................. 28 
4.2 Korttelialueet ................................................................................................................... 29 
4.3 Kaavamerkinnät ja –määräykset....................................................................................... 29 
4.4 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen .................................................. 32 
4.5 Kaavan vaikutukset ......................................................................................................... 33 
4.6 Nimistö ........................................................................................................................... 33 

5 Asemakaavan toteutus .......................................................................................................... 34 
5.1 Asemakaavan toteutus ................................................................................................... 34 

 
Liiteasiakirjat:  

 
1. Tilastolomake 
2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.3.2016 
3. Hakemistokartta 
4. Poistuva asemakaava 
5. Asemakaavakartta 26.9.2016 

 
Muut asemakaavamuutokseen liittyvät asiakirjat:  
 

1. Pohjoiskehän länsipään luontoselvitys, Ahlman 2009 
2. Pyytjärven luontoselvitys, Ahlman 2014 
3. Pohjoiskehän meluselvitys, Destia 2009 
4. Pyytjärven maisemaselvitys, WSP 2014 
5. Kouluverkko, Yleiskaava 2025 



3 
 

   

Tiivistelmä 

Asemakaavan tavoitteet 
Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen tavoitteena on muodostaa uusi koulualue Rauman kaupungin poh-
joisosaan. Kaavan tavoitteena on mahdollistaa myös muu mahdollinen julkinen toiminta, esimerkiksi päivä-
koti tai kirjasto. 
 
Uusi asemakaava täydentää kaupunkirakennetta. 
 
Uudessa asemakaavassa otetaan huomioon mahdollisuus parantaa alueen liikunta- ja virkistyskäyttöä. 
 
Tavoitteena on ottaa huomioon alueen luonto- ja maisema sekä kulttuurihistorialliset arvot. 
 
Tavoitteena on muuttaa alueen eteläosassa olevaa asemakaava siten, että koulua ja muuta aluetta palvele-
va kevyenliikenteen reitti on mahdollista rakentaa. 

 

Kaavaprosessin vaiheet 
 
 
Pohjoisen alueen koulun kaavoituksen vireille tulosta ilmoitettiin joka talouteen jaetussa kaavoituskatsauk-
sessa 2015 sekä kaupungin www-sivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistui 16.3.2016 ja sen 
päivitys 29.5.2016. 
 
Vireillä olevan Vanha-Lahden osayleiskaavan yhteydessä on teetetty maisemaselvitys ja luontoselvitys, jotka 
koskevat pohjoisen aluetta. Näitä selvityksiä on käytetty Pohjoisen koulun asemakaavaa suunniteltaessa. 
Lisäksi alueelle on tehty alustava rakennettavuus selvitys. 
 
Asemakaavaluonnos on ollut nähtävillä 27.6.–15.8.2016. 
 
Asemakaavaluonnoksesta ei jätetty mielipiteitä. 
 
Asemakaavamuutoksen luonnoksesta pyydettiin lausunnot Varsinais-Suomen ELY -keskukselta, Satakunta-
liitolta, Satakunnan Museolta, Satakunnan pelastuslaitokselta, sosiaali- ja terveyslautakunnalta, tekniseltä 
lautakunnalta, ympäristölautakunnalta, terveydensuojeluviranomaiselta, Rauman Energia Oy:ltä ja DNA 
Oy:ltä.  
 
Lausuntoa eivät antaneet terveydensuojeluviranomainen, pelastusviranomainen, Rauman Energia Oy ja 
DNA Oy. 
 
Asemakaava selostukseen on ehdotusvaiheessa lisätty lausunnoissa edellytettyjä materiaaleja. 
 
Yleisten rakennusten rakennusalaa on ehdotusvaiheen asemakaavakarttaan laajennettu pohjoisosaan. Rat-
kaisu mahdollistaa alueen monipuolisemman rakennettavuuden 
 
Kaavoitusjaosto hyväksyi asemakaavaehdotuksen kokouksessaan 20.9.2016. 
 
Kaavakartalla olevia rakentamistapaohjeita tarkennettiin 26.10.2016. 
 
Asemakaavaehdotus on nähtävillä 27.10-28.11.2016. 

 
Asemakaava 
Asemakaavan muutoksella muodostuu Rauman kaupungin 14. kaupunginosan katualuetta. 
Asemakaavalla muodostuu Rauman kaupungin 20. kaupunginosan kortteli 2020, virkistys- ja peltoaluetta 
sekä 14. kaupunginosan katualuetta. Kaava-alueen pinta-ala on 20,13 ha.  
 
Kaava-alueen rakennusoikeus on yhteensä 20150 kem

2
.  

 



4 
 

   

Asemakaavalla muodostuu yksi uusi yleistenrakennusten korttelialue, jonka pinta-ala on 8,40 ha. Rakennus-
oikeutta korttelialueella on 20100 kerrosneliömetriä. Suurin sallittu kerrosluku on neljä. Kaava mahdollistaa 
kellarikerroksen rakentamisen. 
 
Asemakaava mahdollistaa yleistenrakennusten korttelialueelle kahden asunnon rakentamisen.  
 
Lähivirkistys- eli VL-aluetta asemakaava-alueella on 9,45 ha. Tälle alueelle on merkitty yleisen paviljongin 
rakennusala, jossa on rakennusoikeutta 50 kerrosneliömetriä. 
 
Asemakaava-alueella on katualuetta yhteensä 0,87 ha. 

 

Poistuva asemakaava 
Alueen eteläosassa 29.10.2012 hyväksytty Pohjoiskehän länsiosan asemakaava (AK 14-006). Asemakaa-
van muutettavalla osalla on katualuetta, sekä lähivirkistys aluetta ja suojaviheraluetta. Muualle alueelle ei ole 
koskaan laadittu asemakaavaa. 

 

Asemakaavan toteuttaminen 
Kaava-alueen rakentuminen alkaa kunnallistekniikan rakentamisella, kun asemakaava 
on saanut lainvoiman. Kunnallistekniikan alueelle rakentaa kaupunki. Tavoitteena on rakentaa Y-alueelle 
ensisijaisesti alakoulu. Tavoitteena on, että uusi koulu avautuu syyslukukaudelle 2018. Asemakaava toteute-
taan monivaiheisena pitkän ajankuluessa.
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Lähtökohdat 

1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

1.1.1  Alueen yleiskuvaus 

Kaava-alue sijaitsee n. 4 km päässä Rauman kaupungin keskustasta luoteeseen. Alueen lä-
hettyvillä sijaitsevat Uusi-Lahden, Merirauman ja Syvärauman pientaloalueet, Vanha-Lahden 
kartanoalue ja Pyytjärven kuntoilualue. Alueelta merelle on noin yksi kilometri. (Salinkedonlah-
ti). 
 
Asemakaavaluonnoksen pinta-ala on 20,14 hehtaaria. 
 
Kaava-alue on osin kallioista metsää ja osin peltoja. 

 

Ilmakuva kaava-alueesta (2013). 
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1.1.2 Luonnonympäristö 

 
Alueen maasto on topografialtaan loivasti polveilevaa. Maaperälajiltaan alue on kallio-
ta ja savea tai savista hiekkaa. 
 

 Ote maaperälajikartasta. Kaava-alueen maaperä on pääosin lajiltaan kalliota (Ka) ja savea tai 
savista hiekkaa (Sa) 

 

 
Kaava-aluetta koskee Vanha-Lahden osayleiskaavan yhteydessä laadittu Pyytjärven luon-
toselvitys. Luontoselvityksen on laatinut Ahlman Konsultointi ja suunnittelu vuonna 2014.  
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Ote Rauman Pyytjärven  luontoselvityksen rajauksesta, kaava-alue ympyröity punaisella. 

 
 
Lisäksi alueen eteläosaa koskee alkujaan vuonna 2009 Pohjoiskehän asemakaavaa varten 
laadittu Pohjoiskehän länsipää luontoselvitys, jonka laati myös Ahlman Konsultointi ja ja 
suunnittelu. 

 
Pyytjärven luontoselvitys 2014 
 

 
Luontoselvityksen alueet 
 
Luontoselvityksen mukaan koko alueelta ei löytynyt lainkaan liito-oravan jätöksiä. Näin ollen 
lajia ei tarvitse huomioida kaavoituksessa. 
 
Luontoselvityksen mukaan Pyytjärven alueella on arvokkaita metsälain (10§) nojalla  
suojeltavia kalliomuodostumia (punaiset alueet). 
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Luontoselvityksen perusteella kaava-alueella on seuraavia luontotyyppejä: 

 
18. Kalliomännikkö ja kanervatyypin (CT) kuiva kangas                      [NT] 
Kalliomännikkö,  joka  on  hyvin  karu.  Kuviolla esiintyy myös kilpikaarnaisia  ja  lakkapäisiä 
mäntyjä. Pensaskerros on hyvin niukka, koostuen lähinnä mäntyjen taimista. Kanerva on tyy-
pillinen varpu. Kalliopinnoilla on jäkälä- ja sammalpeitettä.  
 
Maankäyttösuositus: kalliomännikkö on metsälain 10 §:n mukainen erityisen tärkeä elinympä-
ristö (jouto- ja kitumaat), joka on säilytettävä ennallaan. Maankäyttösuosituksen ovat metsä-
lain mukaiset.  
 
Kuviolla ei tule tehdä hakkuita tai kohdistaa sille erityistä maankäyttöä, joka muuttaisi alueen 
luonnontilaisuutta ja luonnetta. 
 
17.Nuokkuhelmikkä-linnunhernetyypin(MeLaT) kuivalehto                        [VU] 
Hyvin pienialainen kuiva lehto, jossa puusto koostuu lähinnä haavoista ja koivuista. Kuviolla 
on myös katajia. Tyyppilajeja ovat lillukka, ahomatara, metsäapila, kultapiisku, metsäorvokki, 
karhunputki ja särmäkuisma.  
 
Maankäyttösuositus: kuiva lehto on metsälain 10 §:n mukainen erityisen tärkeä elinympäristö 
(rehevät lehtolaikut), joka on säilytettävä ennallaan. Maankäyttösuosituksen ovat metsälain 
mukaiset. Kuviolla ei tule tehdä hakkuita tai kohdistaa sille erityistä maankäyttöä, joka muut-
taisi alueen luonnontilaisuutta ja luonnetta. 
 
19. Kalliomännikkö ja kanervatyypin (CT) kuiva kangas                      [NT] 
Kuiva kangas, joka on suurelta osin kallioinen. Puusto on mäntyvaltaista, mutta reunavyöhyk-
keillä on myös kuusia. Pensaskerros on hyvin niukka. Tavanomaisia varpuja ovat kanerva ja 
puolukka sekä reuna-alueilla myös mustikka. Myös variksenmarjaa ja metsälauhaa esiintyy 
kuviolla. Kivi- ja kalliopinnoilla on yleisesti jäkäliä ja sammalia.  
Maankäyttösuositus: kuviolla ei ole erityisiä luontoarvoja tai lakien mukaan suojeltavia luonto-
tyyppejä, joten maankäytölle ei ole esteitä. 
 
20. Pelto                                                                       [–] 
Peltolohko, jossa kasvillisuus koostuu suurimmaksi osaksi apiloista. Myös peltosauniota, pel-
to-orvokkia, peltohatikka ja useita muita rikkalajeja esiintyy kuviolla. Pellon keskellä on pieni 
lehtipuusaareke.   
 
Maankäyttösuositus: kuviolla ei ole erityisiä luontoarvoja tai lakien mukaan suojeltavia luonto-
tyyppejä, joten maankäytölle ei ole esteitä. 
 
43.Kanervatyypin (CT) kuivakangas                                           [NT] 
Laaja ja melko mosaiikkimainen kuivahko kangas, jossa mänty on valtapuu. Myös kuusia 
esiintyy yleisesti, samoin koivuja ja haapoja sekapuina. Pensaskerroksessa tavataan lähinnä 
havu- ja lehtipuiden taimia sekä katajia. Kanerva on runsaslukuisin varpu, mutta myös puoluk-
kaa ja mustikkaa tavataan. Ruohoja on melko vähän, samoin heiniä, joista tavallisimpia ovat 
metsälauha ja kevätpiippo. Osa kuviosta on mustikkatyypin (MT) tuoretta kangasta. Alueella 
on myös hyvin pienimuotoisesti muita luontotyyppejä.  
 
Maankäyttösuositus: kuviolla ei ole erityisiä luontoarvoja tai lakien mukaan suojeltavia luon-
totyyppejä, joten maankäytölle ei ole esteitä. 
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Linnustoselvityksessä kaava-alueelta löydettiin seuraavien lajien edustajia: punarinta, pajulin-
tu, lehtokerttu, sinitiainen, harmaasieppo, sinitiainen, peippo ja keltasirkku. Pajulintu, peippo, 
keltasirkku ja sinitiainen kuuluvat luontoselvitysalueen yleisimpiin lintuihin. Alueen lajisto on 
tavanomaista ja paritiheydet ovat keskitasoista. Kaava-alueella ei ole uhanalaisia lajeja, joten 
linnustolla ei ole vaikutusta maankäyttöön. 
 
 
Pohjoiskehän länsiosan luontoselvitys 2009 

 

 
 Kaava-alueen luontotyypit. 

 
6. Kanervatyypin (CT) kuiva kangas / kalliomännikkö                          [NT] 
Edustava kuiva kangas ja kalliomännikkö, jonka puusto on mäntyvaltaista, harvaa ja monin 
paikoin kitukasvuista alla olevasta kalliosta johtuen (kuva sivulla 30). Varvuista kanerva on 
runsain laji, mutta myös puolukka  ja  variksenmarja  esiintyvät  kuviolla.  Heinistä niukkoina 
esiintyvät  ainoastaan  metsälauha  ja  lampaannata.  Kasvilajisto  on  kokonaisuudessaan  
hyvin vähälajista ja esimerkiksi varvut puuttuvat kokonaan laajoilta alueilta. Kallioiden päällä 
kasvaa  
yleisinä vaalea-, harmaa- ja palleroporonjäkälää sekä isohirvenjäkälää. Pienialaisissa soistu-
missa on rahkasammalia, pallo- ja jokapaikansaraa sekä jouhivihvilää.  
Kuviolla on myös avoimia kallioita jäkälälajistoineen, minkä vuoksi alue voidaan tyypitellä vä-
hätuottoiseksi kitu- ja joutomaan elinympäristöksi, jolloin se on metsälain erityisen tärkeä 
elinympäristö. Leimaa antavat myös kilpikaarna- ja lattapäämännyt. 
Maankäyttösuositus: kuvio on metsälain (10 §) nojalla suojeltava erityisen arvokas ympäristö, 
joka tulee säilyttää koskemattomana. Se on luonnontilainen tai luonnontilaisen kaltainen ja 
myös kilpikaarna- ja lattapäämäntyjä esiintyy.  
 
7. Puolukkatyypin (VT) kuiva kangas                                 [NT] 
Hyvin vaihteleva puolukkatyypin (VT) kuiva kangas, jossa on hyvin pienialaisia mustikkatyypin 
(MT) tuoreita kankaita (kuva sivulla 31). Kivikkoiset ja kallioiset osuudet ovat kanervatyypin 
(CT) kuivia kankaita. Näitä ei ole kuitenkaan rajattu erikseen niiden pienialaisuuden vuoksi. 
Mänty on valtapuu ja puolukka puolestaan runsain varpu. Lehtipuita ja kuusia on melko tasai-
sesti joukossa. Ruohoista kangasmaitikka on yleisin kasvilaji. 
Maankäyttösuositus: kuviolla ei ole erityisiä luontoarvoja tai lakien mukaan suojeltavia luonto-
tyyppejä, joten maankäytölle ei ole esteitä. 
 
8. Ohraviljelmä                             [–] 
Kuvio on viljelyskäytössä ja siinä kasvaa ohraa sekä lukuisa joukko rikkalajistoa (kuva sivulla 
31). Tyypillisiä kasveja ovat muun muassa peltohatikka, -saunio- ja -lemmikki. 
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Maankäyttösuositus: kuviolla ei ole erityisiä luontoarvoja tai lakien mukaan suojeltavia luonto-
tyyppejä, joten maankäytölle ei ole esteitä. 
 

 

1.1.3 Maisema 

 
Kaava-alue sisältyy vireillä olevan Vanha-Lahden osayleiskaavan yhteydessä laadittuun mai-
sema-analyysiin. Vanha-Lahden maisemaselvitys on laadittu WSP:n toimesta vuonna 2014. 
Maisemaselvitys perustuu kartta- ja ilmakuvatarkasteluihin, maastokäynteihin ja aiempiin in-
ventointeihin ja selvityksiin sekä viranomaisten tietokantoihin. 

 

  
Maisemaselvityksen rajaus. Kaava-alue on ympyröity mustalla. 
 
Kaava-alue sijaitsee kaupunkikeskustan pohjoispuolella, tiiviin kaupunkirakenteen pohjoispuo-
lella. Alue on vajaan kilometrin etäisyydellä maakunnallisesti merkittävästä Vanha-Lahden 
kartanoympäristöstä.  
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Maisemaselvityksen johtopäätökset ja maankäyttösuositukset 
 

 
 
[B] AUTOLIIKENNE: Uusi-Lahden päiväkodille ja Pyytjärven kuntoilureitin parkkipaikalle tulisi rakentaa uusi 
tieyhteys nykyisen asuinalueen läpi kulkevan tilalle. 
. 
[D] RAKENTAMINEN: Maisemallisesti sekä kuntoilureitiltä aistittaviin tunnelmiin sopivat pientaloasuinraken-
tamisen alueet. Alueiden puukasvillisuus tulisi sovittaa ympäröivien metsien kasvillisuuteen. Peltojen reuna-
puustolle tulee varata tilaa siten, että yhtenäinen metsänreuna säilyy. Uusi-Lahden päiväkodin kaakkoispuo-
len mäen reunalle sopisi osayleiskaavan mukainen koulu. Peltoalue voidaan pitää piha- ja kenttäalueiden 
avulla avoimena tilana jonka alueella puukasvillisuuden käyttöä tulisi välttää. Kaaron asuinalueelle tulee 
saada selkeät rajat joita kauemmas asuinalue ei enää leviäisi. 

 

1.1.4 Pintavedet 

 
Tontin haltija on velvollinen huolehtimaan tontin kuivauksesta myös tilanteissa, joissa virkis-
tysalueelta valuu pintavesiä tontille. Rakennuslupa-asiakirjoihin on liitettävä erillinen sade- ja 
pintavesien johtamissuunnitelma. 

 

1.1.5 Pohjavedet 

 
Kaava-alue ei ole pohjavesialueella. Alueella on käytöstä poistettu kaivo. 

 

1.1.6 Rakennettu ympäristö 

 
Kaava-alue on rakentamaton. 
 
Kaava-alueen eteläpuolella on tiivistä pientaloasutusta. Alueen eteläpuolta rajaa Pohjoiskehä. 
Alueen länsipuolella on Uuden-Lahden päiväkoti. 

 
Alueelta Salinkedonlahteen on noin kilometri.  
 
Kaava-alueesta länsipuollella sijaitsee Vanha-Lahden kartano. Kartanoympäristö on Satakun-
nan maaseutukaavassa osoitettu merkittäväksi rakennetuksi ympäristöksi (kh). Vanha-Lahden 
kartano on uusrenessanssityylinen kartano 1800-luvulta ja ainoa laatuaan Raumalla. Karta-
non ympäristö peltoineen ja lehmuskujineen muodostaa merkittävän kokonaisuuden. 
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1.1.7 Muinaisjäännökset 

 
Alueella on kylätontti, joka on merkitty asemakaavaan.  

 

1.1.8 Maaperän pilaantuneisuus 

Alueelle ei ole katsottu tarpeelliseksi laatia selvitystä maaperän pilaantuneisuudesta. 

1.1.9 Melu 

 
Kaava-alueelle ei ole tehty meluselvitystä. 
 
Pohjoiskehän asemakaavan laadinnan yhteydessä vuonna 2009 on laadittu Pohjoiskehälle 
melukartta vuoden 2030 ennusteesta. Ennusteessa ei ole otettu huomioon koulun tai muun 
julkisen toiminnon rakentamista. Rakennusala- ja keskeisimmät piha-alueet sijaitsevat mah-
dollisimman kaukana Pohjoiskehästä. 
 

 
Vuoden 2030 ennuste.  

 

1.1.10 Liikenne 

 
Kaava-alueen saavutettavuus autolla ja kevyellä liikenteellä on erittäin hyvä. 
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Sito on laatinut Rauman liikennemallityötä varten liikennevirroista mallinnuksia. Mallien ennus-
te perustuu YK 2025 ratkaisuihin, joten myös pohjoinen koulu ja uudet asuinalueet on huomi-
oitu. Ennusteessa vuodelle 2040 on Pohjoiskehän liikennevirraksi kaava-alueen kohdalla arvi-
oitu 2200 autoa vuorokaudessa. 
 oletettu. 

 
RauLi-mallin ennusteen mukaan vuoden 2040 Pohjoiskehän liikennemäärä on kaava-alueen 
kohdalla 2200 autoa vuorokaudessa. 
 
 
Asemakaava alueella on tontin merkitty ohjeellisia tontin sisäisiä katuja. Kouluun saattoliiken-
ne ohjataan pohjoiskehältä liikenneympyrän kautta koulun eteläpuolelle. Tieyhteyden tuntu-
maan on mahdollista rakentaa pysäköintiä. Huoltoliikenne ja henkilökunnan liikenne on ohjattu 
Uudenlahdentien kautta kaava-alueen länsiosaan. Suurin osa pysäköinnistä on tarkoituksen 
mukaista ohjata huoltoliikenteen yhteyteen. Alueelle ei saa tulla läpiajoliikennettä. Tiet on mer-
kitty ohjeellisena, koska koulun suunnitelmat eivät ole vielä tarkentuneet ja koulualue voidaan 
rakentaa monivaiheisena pitkän ajankuluessa, mikä voi aiheuttaa pihojen uudelleen järjeste-
lyä. 
 
Asemakaavassa pysäköintimääräys on 1ap/70m

2
. 
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1.2 Suunnittelutilanne 

 

1.2.1 Maakuntakaava 

 
 
 

  
Ote 30.11.2011 ympäristöministeriön vahvistamasta Satakunnan maakuntakaavasta. 
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Ote 30.11.2011 ympäristöministeriön vahvistamasta Satakunnan maakuntakaavasta. 

 
 
 
Satakunnan maakuntakaava on saanut lainvoiman 13.3.2013 korkeimman hallinto-oikeuden 
päätöksellä. 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain 32 §:n nojalla viranomaisten on suunnitellessaan alueiden käyt-
töä koskevia toimenpiteitä ja päättäessään niiden toteutumisesta otettava maakuntakaava 
huomioon, pyrittävä edistämään kaavan toteuttamista ja katsottava, ettei toimenpiteillä vai-
keuteta kaavan toteuttamista.  
 
Suunnittelualue rajautuu Pohjoiskehään, joka on Satakuunan maakuntakaavassa osoitettu uu-
tena tärkeänä yhdystienä/kokoojakatuna (yt). Merkinnällä osoitetaan uudet tärkeät yhdystiet ja 
vastaavat kokoojakadut. Alueella on voimassa MRL 33:n mukainen rakentamisrajoitus. 
 
Maakuntakaavassa suunnittelualue sijoittuu kaupunkikehittämisen kohdevyöhykkeelle (kk).  
 
(kk)  Merkinnällä osoitetaan kaupunkiseutuja, niiden osia tai muita yhdyskuntia 

koskevia kehittämispolitiikan alueiden käytöllisiä ratkaisuja, niiden osia tai mui-
ta yhdyskuntia koskevia kehittämispolitiikan alueidenkäytöllisiä periaatteita. 
Merkinnällä osoitetaan niitä vyöhykkeitä, joihin kohdistuu valtakunnallisesti, 
maakunnallisesti tai seudullisesti tärkeitä alueidenkäytöllisiä kehittämistarpei-
ta.  

 
Kohdevyöhykettä koskee seuraava suunnittelumääräys:   
 

Aluerakenteeltaan monikeskuksisia vyöhykkeitä kehitetään eheyttämällä ole-
massa olevien keskusten ja taajamien yhdyskuntarakennetta sekä turvaamal-
la viher- ja virkistysverkon jatkuvuus sekä palvelujen saatavuus. Yksityiskoh-
taisemmassa suunnittelussa tulee edistää elinympäristöjen toimivuutta ja ta-
loudellisuutta hyödyntämällä rakennettuja verkostoja, vähentämällä liikenne-
tarvetta sekä edistämällä joukkoliikenteen ja kevytliikenteenedellytyksiä.  
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Alueen arkeologiset kohteiden, valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-
alueiden sekä merkittävien kulttuuriympäristöjen tulee olla alueidenkäytön 
suunnittelun lähtökohtina. 

 
Maakuntakaavassa kaavoitettava alue on taajamatoimintojen aluetta (A).  
 
A Merkinnällä osoitetaan yksityiskohtaista suunnittelua edellyttävät asumiseen ja 

muille taajamatoiminnoille, kuten keskustatoiminnoille, palveluille ja teollisuu-
delle rakentamisalueita, pääväyliä pienempiä liikenneväyläalueita, virkistys- ja 
puistoalueita sekä erityisalueita.  

 
Taajamatoimintojen alueen suunnittelumääräyksessä todetaan muun muassa seuraavaa: 
 
 Aluetta suunniteltaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota yhdyskuntarakenteen 

eheyttämiseen ja täydentämiseen hajanaisesti ja vajaasti rakennetuilla alueilla. 
Uusi rakentaminen ja muu maankäyttö on sopeutettava suunnittelulla ympäris-
töönsä tavalla, joka vahvistaa taajaman omaleimaisuutta.  

 
Täydennysrakentamista ja muuta alueiden käyttöä suunniteltaessa on otettava 
huomioon alueen kulttuurihistorialliset ja maisemalliset ominaispiirteet sekä vi-
her- ja virkistysverkko. Alueella on turvattava yleisten ranta-alueiden varaami-
nen maisemarakenteellisesti ja –kuvallisesti ja luontoarvoiltaan kestäviltä, kor-
keatasoisilta alueilta, osana alueen yhtenäistä viher- ja virkistysverkkoa.  

 
Kaava-alueen itäpuolella on mv-3 merkintä eli matkailun kehittämisvyöhyke.  

 
mv-3 Merkinnällä osoitetaan merkittävät luontomatkailun kehittämisen kohdevyöhyk-

keet, joihin kohdistuu luontomatkailun, luonnon virkistyskäytön, ulkoilu-  ym.  
reitistöjen  sekä  luonnonsuojelun  kehittämis-  ja  yhteensovittamistarpeita. 

 
Suunnittelumääräyksessä todetaan muun muassa seuraavaa: 
 

 Vyöhykkeiden sisällä toteutettavassa alueidenkäytön suunnittelussa on kiinni-
tettävä erityistä huomiota matkailuelinkeinojen  
ja virkistyspalveluiden kehittämiseen. Suunnittelussa on otettava huomioon to-
teutettavien toimenpiteiden yhteen sovittaa kulttuuri-, maisema- ja luontoarvoi-
hin sekä olemassa oleviin elinkeinoihin ja asutukseen.  
  
Matkailuun liittyviä toimintoja suunniteltaessa ja vyöhykkeen vetovoimaisuutta 
kehitettäessä tulee ottaa huomioon vyöhykkeen erityisominaisuudet ja niiden 
ominaispiirteiden säilyttäminen. 

 
Noin kilometrin säteellä alueesta sijaitsee merkittävä rakennettu kulttuuriympä-
ristö Vanha-Lahden kartanoalue (kh). 

 
kh Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittävät, alle 

10 ha:n laajuiset rakennetunympäristön kohteet.   
 

 
 

 
Suunnittelumääräyksessä todetaan muun muassa seuraavaa: 
 

Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon alueen 
kokonaisuus, erityispiirteet ja ominaisluonne siten, että edistetään niihin liittyvi-
en arvojen säilymistä ja kehittämistä mukaan lukien avoimet viljelyalueet. 
 
Kaikista aluetta tai kohdetta koskevista suunnitelmista 
ja hankkeista, jotka oleellisesti muuttavat vallitsevia olosuhteita, tulee museovi-
ranomaiselle varata mahdollisuus lausunnon antamiseen. 
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Kohteen ja siihen olennaisesti kuuluvan lähiympäristön suunnittelussa on otet-
tava huomioon kohteen kulttuuri-, maisema-, luonto- ja 
ympäristöarvot sekä huolehdittava, ettei toimenpiteillä ja hankkeilla vaaranneta 
tai heikennetä edellä mainittujen arvojen säilymistä. 
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1.2.2 Yleiskaava 

 
Alueella on voimassa 25.8.2003 hyväksytty Rauman oikeusvaikutukseton yleiskaava, jossa 
kaava-alue on osoitettu yhdyskunta rakenteen mahdolliseksi laajenemisalueeksi.  

 
Ote yleiskaavasta (2003).  
 
Kaava-alueella on vireillä koko kaupungin kattava yleiskaava. Yleiskaavan luonnoskartassa 
(18.5.2016) kaava-alue on merkitty P-alueeksi eli palveluiden ja hallinnon alueeksi. Lisäksi 
alueella on erikseen y-merkintä eli koulu merkintä. Yleiskaavaluonnoksessa on myös VR-
merkintä eli retkeily- ja ulkoilualue merkintä. 
 

  
Ote vireillä olevan yleiskaavan luonnoksesta. 
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Yleiskaavan kouluverkko-liitekartassa on esitetty kaava-alue uutena koulun paikkana. Koulu 
merkitty punaisella.  

1.2.3 Osayleiskaava 

 
Alueella ei ole voimassa olevaa osayleiskaava. Alueella on vireillä Vanha-Lahden osayleis-
kaava, jonka tekeillä olevasta rakennemallissa alueelle on osoitettu YP-alueeksi eli julkisten 
palvelujen ja hallinnon alueeksi. 
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Ote vireillä olevasta Vanha-Lahden osayleiskaavan tekeillä olevasta rakennemallin luonnok-
sesta. 

1.2.4 Asemakaava 

 
Alueen eteläosassa 2012 hyväksytty Pohjoiskehän länsiosan asemakaava (AK 14-006). Ase-
ma-kaavan muutettavalla osalla on katualuetta, sekä lähivirkistys aluetta ja suojaviheraluetta. 
Muualle alueelle ei ole koskaan laadittu asemakaavaa. 

1.2.5 Rakennusjärjestys 

 
Kaupunginvaltuusto hyväksyi Rauman kaupungin rakennusjärjestyksen 30.3.2009, voimaan-
tulopäivä oli 3.4.2009. 

1.3 Pohjakartta 

 
Pohjakartan on laatinut Rauman kaupungin teknisen viraston kiinteistö- ja mittaustoimi ja se 
täyttää kaavoitusmittauksista ja kaavojen pohjakartoista annetun asetuksen 1284/99 vaati-
mukset. 

1.4  Maanomistus 

Alue on kaupungin omistuksessa. 
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2 Asemakaavan tavoitteet  

2.1  Tavoitteet 

 
Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen tavoitteena on muodostaa uusi koulualue Rauman 
kaupungin pohjoisosaan. Kaavan tavoitteena on mahdollistaa myös muu mahdollinen julkinen 
toiminta, esimerkiksi päiväkoti tai kirjasto. 
 
Uusi asemakaava täydentää kaupunkirakennetta. 
 
Uudessa asemakaavassa otetaan huomioon mahdollisuus parantaa alueen liikunta- ja virkis-
tyskäyttöä. 
 
Tavoitteena on ottaa huomioon alueen luonto- ja maisema sekä kulttuurihistorialliset arvot. 
 
Tavoitteena on muuttaa alueen eteläosassa olevaa asemakaava siten, että koulua ja muuta 
aluetta palveleva kevyenliikenteen reitti on mahdollista rakentaa. 

 

2.2 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 

 
 

2.2.1 Kaupungin asettamat tavoitteet 

 
Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen tavoitteena on muodostaa uusi koulualue Rauman 
kaupungin pohjoisosaan. Kaavan tavoitteena on mahdollistaa myös muu mahdollinen julkinen 
toiminta, esimerkiksi päiväkoti tai kirjasto. 
 
Uusi asemakaava täydentää kaupunkirakennetta. 
 
Uudessa asemakaavassa otetaan huomioon mahdollisuus parantaa alueen liikunta- ja virkis-
tys-käyttöä. 
 
Tavoitteena on ottaa huomioon alueen luonto- ja maisema sekä kulttuurihistorialliset arvot. 
 
Tavoitteena on muuttaa alueen eteläosassa olevaa asemakaava siten, että koulua ja muuta 
aluetta palveleva kevyenliikenteen reitti on mahdollista rakentaa. 
 
Kasvatus-  ja opetuslautakunta on todennut lausunnossaan 30.8.2016 tavoitteista seuraavaa: 
Rauman kaupungin kasvusuunta on ollut yli kymmenen vuoden ajan selkeästi kaupungin poh-
joisosissa. Alle kouluikäisistä lapsista asuu radan pohjoispuolella yli 40 %. Tämä on tullut sel-
keästi esille kasvatus- ja opetustoimen tuottamien lakisääteisten varhaiskasvatus- ja perus-
opetuspalvelujen kasvaneena kysyntänä. Kaupunki on pelkästään 2010-luvulla investoinut 
uusia päiväkoti- ja koulutiloja pohjoiselle alueelle mm. rakentamalla uuden päiväkodin Kaivo-
puistoon ja perustanut Uudenlahden kiinteistöön päiväkodin sekä hankkimalla tilamodulit Kaa-
ron ja Pyynpää koulujen yhteyteen. 
 
Työnimeltään Pohjoiskehän koulua on suunniteltu apulaiskaupunginjohtajan perustaman työ-
ryhmän toimesta ja tavoitteena on uuden koulun käyttöönotto elokuussa 
2018. Kouluun on suunnitelmissa esiopetus, iltapäiväkerho ja oppilasmäärältään 
n. 400 oppilaan 3-sarjainen alakoulu. Uuteen kouluun siirtyvät Syvärauman ja Merirauman 
koulujen oppilaat ja koulun yhteyteen on suunniteltu tällä hetkellä vuokratiloissa toimivan 
Malmin koulun tiloja. 
 
Malmin koulun oppilasmäärä on n. 60. Henkilökuntaa suunniteltu kokonaisuus tarvitsee n. 60–
70 oppilasmäärästä riippuen. Suunniteltu hyötyala koululla on kokonaisuudessaan n. 5700 
m2. Suunniteltu koulualue sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella kaupungin omistamien 
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puisto- ja virkistysalueiden yhteydessä. Suunnitellun kouluyksikön naapurissa toimii jo tällä 
hetkellä Uudenlahden päiväkoti. 
 
Pohjoiskehän koulun valmistuminen suunnitellussa aikataulussa on erittäin 
tärkeää, koska Pyynpään koulun oppilasmäärän kasvaessa koulun tilat 
eivät riitä. Tästä syystä asemakaavanmuutoksen hyväksyminen suunnitellussa aikataulussa 
on ensiarvoisen tärkeää pohjoisen alueen kasvatus- ja opetuspalveluja järjestettäessä. 

2.2.2 Tavoitteiden tarkentuminen ja prosessin aikana syntyneet tavoitteet 

 
Kouluun on suunnitelmissa esiopetus, iltapäiväkerho ja oppilasmäärältään n. 400 oppilaan 3-
sarjainen alakoulu. Uuteen kouluun siirtyvät Syvärauman ja Merirauman koulujen oppilaat ja 
koulun yhteyteen on suunniteltu tällä hetkellä vuokratiloissa toimivan Malmin koulun tiloja. 
Syksyllä 2016 on esitetty, että koulusta rakennettaisiin 2-sarjainen. Tämä ei kuitenkaan vaiku-
ta asemakaavan mitoitukseen, koska asemakaavan tulee mahdollistaa myöhemmät mahdolli-
set laajennukset tai muun julkisen toiminnan. 
 
Asemakaavasta ja kouluhankkeesta on käyty useita työpalavereja kaupungin eriosastojen 
kanssa. Asemakaavaa on muokattu palavereissa esille tulleiden näkökohtien perusteella. 
Esimerkiksi yleisten rakennusten rakennusalaa on ehdotusvaiheen asemakaavakarttaan laa-
jennettu pohjoisosaan. Ratkaisu mahdollistaa alueen monipuolisemman rakennettavuuden. 
Lisäksi kaavan liikenneratkaisut on kehitetty tieturvallisuutta tukeviksi. 
 

 

3 Asemakaavan suunnittelun vaiheet 

3.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 

 

3.1.1 Valmistelu 

Kaavan vireille tulosta ilmoitettiin joka talouteen jaetussa kaavoituskatsauksessa 2015 sekä 
kaupungin www-sivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistui 17.3.2016 ja sen päivi-
tys 29.5.2016. 
 
Asemakaavasta ja kouluhankkeesta on käyty useita työpalavereja kaupungin eriosastojen 
kanssa. 

 

3.1.2 Asemakaavaluonnos 

 
Kaavoitusjaosto hyväksyi asemakaavaluonnoksen kokouksessaan 22.3.2016. 
 
Asemakaavaluonnos on nähtävillä 27.6.–15.8.2016. 
 
Asemakaavamuutoksen luonnoksesta pyydettiin lausunnot Varsinais-Suomen ELY -
keskukselta, Satakuntaliitolta, Satakunnan Museolta, Satakunnan pelastuslaitokselta, sosiaali- 
ja terveyslautakunnalta, tekniseltä lautakunnalta, ympäristölautakunnalta, terveydensuojeluvi-
ranomaiselta, Rauman Energia Oy:ltä ja DNA Oy:ltä.  
Lausuntoa eivät antaneet terveydensuojeluviranomainen, pelastusviranomainen, Rauman 
Energia Oy ja DNA Oy. 
 
Luonnoksesta ei jätetty mielipiteitä. 
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Lausunnot ja vastineet 

 
Varsinais-Suomen ELY –keskus 1.8.2016 

Kun oikeusvaikutteista yleiskaavaa ei alueella ole, ohjaa asemakaavoitusta 

maakuntakaava ja asemakaavoituksen yhteydessä tulee esittää tarkastelu 

myös yleiskaavan sisältövaatimusten täyttymisestä. 

Uuden koulualueen sijainnilla ja asemalla Rauman koulu- ja palveluverkossa on 

huomattava merkitys yhdyskuntarakenteen, palvelujen ja liikenteen kannalta. 

Luonnoksen mukainen kaavaratkaisu näyttäisi olevan vireillä olevan yleispiirtei-

sen suunnittelun tavoitteiden mukainen. 

Mikäli asemakaavoituksella on tarkoitus edetä ennen alueen yleiskaavaratkai-

sujen valmistumista, tulee asemakaavaratkaisu voida perustella riittävästi myös 

koulu- ja palveluverkon osalta. 

ELY-keskuksella ei suunnittelun tässä vaiheessa ole oman toimialansa osalta 

aihetta enempään lausuntoon kaavaluonnoksesta. 

Vastine ELY-keskuksen lausuntoon 

Asemakaavan on tarkoitus edetä ennen alueen yleiskaavoituksen valmistumis-

ta. Kaavaratkaisu on yleispiirteisen suunnittelun mukainen.  

Asemakaava selostukseen lisätään yleiskaavatyön johtopäätökset mitoitukses-

ta, koulujen saavutettavuudesta sekä liikennemääristä. Kaavaselostukseen lisä-

tään materiaalia koulu- ja palveluverkon osalta. Kaavaselostusta täydennetään 

vaikutusten arvioinnin osalta. 

Satakuntaliiton lausunto 15.7.2016 

Maankäyttö- ja rakennuslain 32§:n mukaan maakuntakaava ei ole oikeusvaikut-

teisen yleiskaavan eikä asemakaavan alueella voimassa muutoin kuin 1 mo-

mentissa tarkoitetun kaavojen muuttamista koskevan vaikutuksen osalta. 

Maankäyttö- ja rakennuslain 42§:n mukaan yleiskaava on ohjeena laadittaessa 

ja muutettaessa asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin aluei-

den käytön järjestämiseksi. Oikeusvaikutteisen yleiskaavan puuttuessa maa-

kuntakaava ohjaa asemakaavan laadintaa. Maankäyttö- ja rakennuslain 54§:n 

mukaan jos asemakaava laaditaan alueelle, jolla ei ole oikeusvaikutteista yleis-

kaavaa, on asemakaava laadittaessa soveltuvin osin otettava huomioon myös 

mitä yleiskaavan sisältövaatimuksista säädetään. 

Pohjoisen koulun asemakaavan ja asemakaavan suunnittelualueella ei ole voi-

massa olevaa oikeusvaikutteista yleiskaavaa, joten kaavoitustyötä ohjaa Sata-

kunnan maakuntakaava. Kaavoitustyössä on otettava riittävästi huomioon Sata-

kunnan maakuntakaavan tavoitteet. Yleisten rakennusten korttelialueiden sijain-

ti ja varsinainen kouluverkko suunnitellaan vireillä olevan yleiskaava työn yhtey-

dessä. Yleiskaavatyössä muodostetaan kokonaiskuva palveluverkosta, mahdol-

lisista uusista asuinrakentamisen alueista sekä liikenteellisistä ratkaisuista. 

Yleiskaavatyön yhteydessä laadittuja selvityksiä palveluverkosta ja liikenteestä 

voidaan hyödyntää myös asemakaavatyössä. Asemakaava selostukseen tulee 

lisätä yleiskaavatyön johtopäätökset mitoituksesta, koulujen saavutettavuudes-
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ta, sekä liikennemääristä. Kaavaselostusta tulee myös täydentää vaikutusten 

arvioinnin osalta. 

Satakuntaliitto pyytää kiinnittämään kaavassa osoitettujen luonnonarvokohtei-

den rajauksiin suhteessa luontoselvitysten rajauksiin. Lisäksi maisemaselvityk-

sen mukainen kylä-tontti puuttuu asemakaavakartalta. 

Satakuntaliitolla ei ole Satakunnan maakuntakaavan perusteella lausunnolla 

olevasta Rauman kaupungin Pohjoisen koulun asemakaavan ja asemakaavan 

muutoksen luonnoksesta lausuttavaa. 

Vastine Satakuntaliiton lausuntoon 

Asemakaavan on tarkoitus edetä ennen alueen yleiskaavoituksen valmistumis-

ta. Kaavaratkaisu on yleispiirteisen suunnittelun mukainen.  

Asemakaava selostukseen lisätään yleiskaavatyön johtopäätökset mitoitukses-

ta, koulujen saavutettavuudesta sekä liikennemääristä. Kaavaselostukseen lisä-

tään materiaalia koulu- ja palveluverkon osalta. Kaavaselostusta täydennetään 

vaikutusten arvioinnin osalta. 

Luontoselvitysten rajat on tarkistettu. 

Kylä-tontti on merkitty asemakaavakarttaan Satakunnan Museon lausunnon pe-

rusteella. 
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Satakunnan Museon lausunto 19.8.2016 

Kaavaselostuksessa on mainittu, että suunnittelualueella sijaitsee historiallinen 

kylätontti, joka on merkitty kaavakartalle.  Tieto Lahden historiallisesta kyläton-

tista ja sen sijainnista ilmenee Pyytjärven maisemaselvityksestä, jonka sivulla 6 

olevaan ilmakuvaan kohde on merkitty.  Sijainti on kuitenkin tässä kuvassa vir-

heellinen. Sen sijaan Rauman yleiskaava-alueen kulttuuriympäristöselvitykses-

sä tontti on asemoitu oikealle paikalleen nykykarttaan (s. 65).   

Lahden kylätontti on jakautunut useampaan osaan: Vanha-Lahden talon tontti 

on sijainnut Haapasaarentien varressa, mutta isojakokartan (v. 1801) mukaan 

Uusi-Lahden talon tontti ja rakennukset sijaitsivat idempänä, noin 300 m kaak-

koon nykyisestä Uudenlahden päiväkodista.  Satakunnan Museon tekemässä 

tarkastuksessa paikalla havaittiin kaksi kellarikuoppaa ja muitakin mahdollisia 

rakenteiden jäännöksiä. Kohde on sittemmin merkitty Museoviraston muinais-

jäännösrekisteriin numerolla 1000028678 Uusi-Lahti ja se on muinaismuistolain 

(295/63) rauhoittama kiinteä muinaisjäännös.  

Nähtävillä olevassa asemakaavaluonnoksessa kylätontti on merkitty katkovii-

vamerkinnällä s, suojeltava alueen osa.  Merkintä on virheellisessä paikassa.  

Korjattu sijainti (kts. liitekartta) osuu yleisten rakennusten alueelle Y ja muinais-

jäännösaluetta halkoo suunniteltu alueen sisäinen jalankulkuyhteys.  Kylätontin 

sijainnista on keskusteltu kaavoittajan kanssa (puhelinkeskustelu 15.8.) ja ja-

lankulkureitti voitaneen sijoittaa niin, että muinaisjäännös säilyy rakentamatto-

mana alueena.  Kylätontti tulee merkitä kaavakartalle osa-aluemerkinnällä sm 

kaavamääräyksenä Uusi-Lahden historiallinen kylätontti. Muinaismuistolailla 

(295/63) rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös.  Alueen kaivaminen, peittäminen, 

muuttaminen, vahingoittaminen ja muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain 

nojalla kielletty.  Aluetta koskevista suunnitelmista on pyydettävä Satakunnan 

Museon lausunto.  

Rakennetun kulttuuriympäristön osalta museolla ei ole huomautettavaa.   

Vastine Satakunnan Museon lausuntoon 

Kylä-tontti on merkitty asemakaavakarttaan Satakunnan Museon lausunnon pe-

rusteella. Lisäksi asemakaavaan on lisätty Satakunnan Museon esittämä kaa-

vamääräys.  

Ympäristölautakunnan lausunto 2.8.2016 

Ympäristölautakunta lausuntonaan Pohjoisen koulun asemakaavamuutoksen 

luonnoksesta toteaa, ettei luonnoksesta ole huomautettavaa. 

Vastine ympäristölautakunnan lausuntoon 

Lausunto merkitään tiedoksi. 

Kasvatus- ja opetuslautakunnan lausunto 30.8.2016: 

Rauman kaupungin kasvusuunta on ollut yli kymmenen vuoden ajan selkeästi 

kaupungin pohjoisosissa.  Alle kouluikäisistä lapsista asuu radan pohjoispuolel-

la yli 40 %. Tämä on tullut selkeästi esille kasvatus- ja opetustoimen tuottamien 

lakisääteisten varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelujen kasvaneena kysyntä-

nä. Kaupunki on pelkästään 2010-luvulla investoinut uusia päiväkoti- ja kouluti-

loja pohjoiselle alueelle mm. rakentamalla uuden päiväkodin  Kaivopuistoon  ja 
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perustanut  Uudenlahden  kiinteistöön päiväkodin sekä hankkimalla tilamodulit 

Kaaron ja Pyynpää koulujen yhteyteen. 

Työnimeltään Pohjoiskehän koulua on suunniteltu akj:n perustaman työryhmän 

toimesta ja tavoitteena on uuden koulun käyttöönotto elokuussa 2018.  Kouluun 

on suunnitelmissa esiopetus, iltapäiväkerho ja  oppilas- 

määrältään n. 400 oppilaan 3-sarjainen alakoulu. Uuteen kouluun siirtyvät Syvä-

rauman ja Merirauman koulujen oppilaat ja koulun yhteyteen on suunniteltu tällä 

hetkellä  vuokratiloissa  toimivan  Malmin  koulun  tiloja. 

Malmin koulun oppilasmäärä on n. 60.  Henkilökuntaa suunniteltu kokonaisuus 

tarvitsee n. 60–70 oppilasmäärästä riippuen. Suunniteltu hyötyala koululla on 

kokonaisuudessaan n. 5700 m
2
. 

 Suunniteltu koulualue sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella kaupungin omis-

tamien puisto- ja virkistysalueiden yhteydessä. Suunnitellun kouluyksikön naa-

purissa toimii jo tällä hetkellä Uudenlahden päiväkoti. 

Pohjoiskehän koulun valmistuminen suunnitellussa aikataulussa on erittäin tär-

keää, koska Pyynpään koulun oppilasmäärän kasvaessa koulun tilat eivät riitä. 

Tästä syystä asemakaavanmuutoksen hyväksyminen suunnitellussa aikatau-

lussa on ensiarvoisen tärkeää pohjoisen alueen kasvatus- ja opetuspalveluja 

järjestettäessä. 

Vastine Kasvatus- ja opetuslautakunnan lausuntoon 

Asemakaava hanke lautakunnan lausunnon mukainen. 

Teknisen lautakunnan lausunto 23.8.2016 

Asemakaavamuutoksen alueelta Rauman kaupunki on vuokrannut viljelysmaa-
aluetta noin 5 ha. Vuokrasopimus on voimassa 31.12.2016 asti. Vuokrasopi-
muksen perusteella vuokranantaja voi vuokrakauden aikana supistaa kaavoi-
tus- ja rakentamistoiminnan niin vaatiessa vuokra-alueita ja irtisanoa sopimuk-
sen näiltä osin. 
 
Kunnallistekniikan johtaja Jaakko Aerila 8.8.2016: 
 
Kunnallistekniikan suunnitteluyksikkö on ollut asemakaavaluonnoksen suunnit-
teluvaiheessa mukana, eikä sillä ole siitä huomautettavaa. 
 
Kaupungingeodeetti Timo Laitinen 8.8.2016: 
 
Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää saattaa kaavoittajan tietoon yllä 

mainitut asiat. 
 
Teknisen toimen johtaja Seppo Heikintalo 16.8.2016: 
 
Ehdotus: Lautakunta päättää hyväksyä kaupungingeodeetin tekemän esi-

tyksen. 
 
Vastine teknisen lautakunnan lausuntoon 
 
Asemakaava laadittaessa on ollut tiedossa vuokraviljelyasia. Asemakaavan ta-

voitteiden mukaista on, että viljely jatkuisi myös kaavan valmistututtua maise-

mallisesti arvokkailla peltoalueilla. 
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3.1.3 Asemakaavaehdotus 

 
Asemakaava selostukseen on ehdotusvaiheessa lisätty lausunnoissa edellytettyjä materiaale-
ja. 
 
Yleisten rakennusten rakennusalaa on ehdotusvaiheen asemakaavakarttaan laajennettu poh-
joisosaan. Ratkaisu mahdollistaa alueen monipuolisemman rakennettavuuden. Luontoselvi-
tyksen laatineen Santtu Ahlmanin ohjeiden mukaan rakennusalan laajennus tehtiin niin, ettei 
sillä olisi vaikutusta suojeltaviin alueisiin. 

 
Kaavoitusjaosto hyväksyi asemakaavaehdotuksen  kokouksessaan 20.9.2016. 
 
Asemakaavaehdotus on nähtävillä 27.10-28.11.2016. 

 
Muistutukset ja vastineet 

 

Asemakaavan kuvaus 

4.1 Kaavan rakenne 

Uudella asemakaavalla muodostetaan 
 
Kaava-alueen pinta-ala on 20,13 ha.  
 
Kaava-alueen rakennusoikeus on yhteensä 20150 kem2.  
 
Asemakaavalla muodostuu yksi uusi yleistenrakennusten korttelialue, jonka pinta-ala on 8,40 
ha. Rakennusoikeutta korttelialueella on 20100 kerrosneliömetriä. 
 
Suurin sallittu kerrosluku on neljä. Kaava mahdollistaa kellarikerroksen rakentamisen. Toden-
näköisesti koulurakennus toteutetaan yksi tai kaksi kerroksisena. Osa rakennuksista saattaa 
olla nelikerroksisia. 
 
Asemakaava alueella on tontin merkitty ohjeellisia tontin sisäisiä katuja. Kouluun saattoliiken-
ne ohjataan pohjoiskehältä liikenneympyrän kautta koulun eteläpuolelle. Tieyhteyden tuntu-
maan on mahdollista rakentaa pysäköintiä. Huoltoliikenne ja henkilökunnan liikenne on ohjattu 
Uudenlahdentien kautta kaava-alueen länsiosaan. Suurin osa pysäköinnistä on tarkoituksen 
mukaista ohjata huoltoliikenteen yhteyteen. Alueelle ei saa tulla läpiajoliikennettä. Tiet on mer-
kitty ohjeellisena, koska koulun suunnitelmat eivät ole vielä tarkentuneet ja koulualue voidaan 
rakentaa monivaiheisena pitkän ajankuluessa, mikä voi aiheuttaa pihojen uudelleen järjeste-
lyä. 
 
Asemakaavassa pysäköintimääräys on 1ap/70m

2
. 
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Kunnallistekniikan laatima luonnos tontin sisäisistä liikenne- ja pysäköinti järjestelyistä 
 
Asemakaava mahdollistaa yleistenrakennusten korttelialueelle kahden asunnon rakentamisen. 
 
Lähivirkistys- eli VL-aluetta asemakaava-alueella on 9,45 ha. Tälle alueelle on merkitty yleisen 
paviljongin rakennusala, jossa on rakennusoikeutta 50 kerrosneliömetriä. 
 
Asemakaava-alueella on katualuetta yhteensä 0,87 ha. 

 

4.2 Korttelialueet 

4.3 Kaavamerkinnät ja –määräykset 

 

 

 
 

Asemakaavamääräykset ja -merkinnät: 

 

 
 

Yleisten rakennusten korttelialue. 

 Lähivirkistysalue. 
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Maisemallisesti arvokas peltoalue. 

 

 
 

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. 

 

 
 

 

 

 

Kaupungin- tai kunnanosan raja. 

 

 
 

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. 

 

 
 

Osa-alueen raja. 

 

 
 

Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero. 

 

 
 

Kaupungin- tai kunnanosan numero. 

 

 
 

Korttelin numero. 

 

 
 

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen 

nimi. 

 

 
 

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä. 

 

 
 

Merkintä osoittaa erillisen talousrakennuksen kerrosalan. 



31 
 

   

 

 
 

Merkintä osoittaa asuntojen enimmäismäärän. 

 

 
 

Murtoluku roomalaisen numeron edessä osoittaa, kuinka suuren 

osan  rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa kellariker-

roksessa käyttää kerrosalaan luettavaksi tilaksi. 

 

 
 

Rakennusala. 

 

 
 

 

 

 

Ohjeellinen kentäksi varattu alueen osa. 

 

 
 

Katu. 

 

 
 

Ohjeellinen alueen sisäinen katu. 

 

 
 

Ulkoilureitti. 

 

 
 

Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu/ tie, jolla huoltoajo 

on sallittu. 

 

 
 

Alueen sisäiselle jalankululle varattu alueen osa. 

 

 
 

Ohjeellinen pysäköimispaikka. 

 Suojeltava alueen osa. 
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Yleinen paviljonki. 

 

 
 

Ohjeellinen yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alu-

een osa, jolla huoltoajo on sallittu. 

 

4.4 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 

 
Luonnonympäristö on otettu huomioon. Luontoselvityksissä tärkeiksi merkityt alueet on suojel-
tu kaavassa. Kaavassa on huomioitu, että avonaiset maisemat pysyvät maisemassa jatkos-
sakin avonaisina maisemina. Ne voidaan toteuttaa esimerkiksi koulun välituntipihoina ja urhei-
lukenttinä. 
 
Rakentamistapaohjeiden mukaan rakentamattomia alueita on hoidettava siten, että niiden 
ominaispiirteet säilyvät. 
 
Viheryhteys alueen läpi on otettu huomioon. 
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4.5 Kaavan vaikutukset 

 
 
Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen / muutoksen suunta 
 

Yhdyskuntarakenne Olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta laajennetaan ja täydennetään.    
+ 

Julkiset palvelut Kaava on laadittu julkista palvelua varten.  
+ 

Yksityiset palvelut Koulun oppilaat ja henkilökunta sekä mahdolliset muut toimijat lisäävät ympäröivän alueen 
muita palveluita. 

 
+ 

Työpaikat, elinkei-
notoiminta 

Kaavan mahdollistama toiminta työllistää ihmisiä.  
+ 

 
Vaikutukset rakennettuun ympäristöön / muutoksen suunta 
 

Kaupunkikuva Alue muuttuu pellosta ja luonnontilaisesta metsästä osittain rakennetuksi alueeksi.  0 

 
Vaikutukset luontoon ja maisemaan / muutoksen suunta 
 

Luonnonolot  Kaava vähentää luonnontilaisen metsän ja viljellyn pellon määrää alueella. Tärkeimmät luon-
toarvot on merkitty suojeltaviksi asemakaavassa.  

- 

 
Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen / muutoksen suunta 
 

Liikenne Lisää liikennettä alueella. Tieyhteydet alueella ovat kuitenkin hyvät ja sujuvat. Vähentää 
liikennettä muualla kaupungissa. Kevyenliikenteen reitistöä parannetaan ja laajennetaan. 

 
0 

Yhdyskuntatekni-
nen huolto  

Alueen yhdyskuntatekniikka tukeutuu olemassa oleviin verkostoihin.  0 

 
Vaikutukset talouteen / muutoksen suunta 
 

Kaavatalous Alue täydentää kaupunkirakennetta. Kaavataloudellinen tarkastelu on tehty yleiskaavan yh-
teydessä.  

+ 

 
Vaikutukset terveyteen / muutoksen suunta 
 

Ympäristöhäiriöt Kaavalla osoitetaan liikennealueita luonnontilaiselle alueelle. Alueella ei kuitenkaan ole häiriy-
tyviä kohteita.  

0 

 
Vaikutukset sosiaalisiin oloihin / muutoksen suunta 
 

Sosiaalinen ympä-
ristö 

Koulut ja muut julkiset toiminnat ovat usein sosiaalisia. + 

 
Vaikutukset kulttuuriin / muutoksen suunta 
 

Kulttuurihistoria Kaava-alueella ei ole olemassa olevia rakennuksia. Kylätontti on suojeltu asemakaavassa. 
Osa historiallisista pelloista katoaa, mutta alueet pysyvät maisemallisesti avoimina. 

0 

 
 

4.6  Nimistö 

 
Alueelle ei nimetä uusia katuja ja teitä. Tontin sisäiset kadut nimetään myöhemmin erikseen. 
Koulu ja muut julkiset rakennukset nimetään erikseen. 
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5 Asemakaavan toteutus 

5.1  Asemakaavan toteutus 

Asemakaavan toteuttaminen voi alkaa sen saatua lainvoiman.  
 
Asemakaava toteutetaan monivaiheisena pitkän ajankuluessa. 

 
Kaavatyöhön ovat osallistuneet kaavoitusarkkitehti Henri Raitio ja kaavoitusavustaja Satu 
Sarkoranta 
 
Raumalla __._.2016 

 
 
 
 
Henri Raitio 
Kaavoitusarkkitehti   
 
 
 
 
 
Raumalla ____.____.20____ 
RAUMAN KAUPUNGIN TEKNINEN VIRASTO / KAAVOITUS 
 
 
 
 
Juha Eskolin 
Kaavoitusjohtaja 


