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Tiivistelmä

Asemakaavan tavoitteet
Asemakaavan tavoitteena on muodostaa uusi erillispientalotonttien kortteli (2019) Jepyrtien poh-
joispuolelle, ja muuttaa olemassa oleva korttelin 2015 rivitalotontti pienemmäksi rivitalotontiksi ja
viideksi omakotitalotontiksi. Korttelin 2019 molemmin puolin jää virkistysalue. Idänpuoleisella virkis-
tysalueella säilytetään olemassa oleva muuntamo. Asemakaavassa huomioidaan kaava-alueen
sijainti Vanha-Lahden kartanon välittömässä läheisyydessä. Maakuntakaavassa Vanha-Lahden
kartano on merkitty maakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi.

Kaavaprosessin vaiheet
Jepyrtien jatkon kaavoituksen vireille tulosta ilmoitettiin joka talouteen jaetussa kaavoituskatsauk-
sessa 2014 sekä kaupungin www-sivuilla.

Vireillä olevan Vanha-Lahden osayleiskaavan yhteydessä on teetetty maisemaselvitys ja luon-
toselvitys, jotka rajautuvat Jepyrtiehen eli kattavat kaavan alueen korttelin 2019 osalta. Tien etelä-
puoliselta, korttelin 2015, osalta on teetetty luontoselvittäjällä lisäselvitys. Muita selvityksiä ei pidet-
ty tarpeellisena.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistui 20.11.2015 ja oli nähtävillä 7.12. - 21.12.2015.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman ollessa nähtävillä, jätettiin kolme mielipidettä, jotka koskivat
kaavan sisältöä. Luonnos laadittiin OAS:ssa esitetyllä kaavarajalla, mutta huomioiden mielipiteissä
esiin tulleet asiat mm. virkistysalueen sijaintina sekä kaavamääräyksin etenkin Jepyrtien pohjois-
puolella.

Asemakaavan luonnos oli nähtävillä 15.2.-16.3.2016.

Asemakaavan ehdotus oli nähtävillä __.__.-__.__.2016.

Asemakaava
Asemakaavalla muodostetaan uusi erillispientalojen kortteli Uusi-Lahden pientaloalueelle sekä
muutetaan rivitalokortteli erillispientalojen ja rivitalon korttelialueeksi.

Kaava-alueen pinta-ala on 2,4 ha.

Asemakaavalla muodostuu yksitoista uutta erillispientalotonttia ja yksi rivitalotontti. Pientalotonteilla
on rakennusoikeutta 150-200 kem2 asuinrakennukselle ja 80 kem2 talousrakennukselle. Rivitalo-
tontilla on rakennusoikeutta 1200 kem2.

Lähivirkistysaluetta eli VL-aluetta on nykyisen asemakaavan alueella n. 0,15 ha. Tälle alueelle
merkitään olemassa olevan muuntamon paikka ohjeellisella muuntamolle varattu alueen osa -
merkinnällä (et), ja sitä laajennetaan hieman länteen. Jepyrtien pohjoispuolelle osoitettujen tonttien
länsipuolelle osoitetaan myös VL-aluetta.

Poistuva asemakaava
Jepyrtien jatkon kaava-alueella on voimassa oleva asemakaava Jepyrtien eteläpuoliselta osalta.

Asemakaavan toteuttaminen
Kaava-alueen rakentuminen alkaa kunnallistekniikan rakentamisella uudelle asemakaava-alueelle,
kun asemakaava on saanut lainvoiman. Kunnallistekniikan alueelle rakentaa kaupunki. Erillispien-
talojen toteutuksesta vastaavat pääosin yksityishenkilöt.
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Lähtökohdat

1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

Alla on kuvattu alueen kaavoitusta varten laadittujen selvitysten sisältö ja vaikutukset
kaavan ratkaisuihin pääpiirteittäin. Selvityksiin voi tutustua tarkemmin esimerkiksi
Rauman kaupungin Internet-sivuilla.

1.1.1  Alueen yleiskuvaus
Jepyrtien jatkon kaava-alue sijaitsee kaupunkirakenteen reunalla Uusi-Lahdessa va-
jaat kolme kilometriä Rauman keskustasta pohjoiseen. Alue on kallioista metsämaas-
toa ja sen pinta-ala on noin 2,4 hehtaaria. Kaavan alue on rakentamaton lukuun ot-
tamatta alueen itäosassa sijaitsevaa muuntamoa. Jepyrtie kulkee kaava-alueen lävit-
se itä-länsi –suuntaisesti.

Jepyrtien jatkon kaava-aluetta rajaavat etelässä Jepyrtie ja lähivirkistysalue, idässä
Jepyrtien asuinalueen kortteli 2013, lännessä kortteli 2016 ja pohjoisessa Vanha-
Lahden kartanon eteläpuolelle jäävä kaavoittamaton metsä- ja peltoalue. Alueen lä-
hettyvillä sijaitsevat Tuomoniemen, Merirauman, Syvärauman, Kappelinluhdan ja Pa-
loahden pientaloalueet, Uudenlahden päiväkoti ja Pyytjärven kuntoilualue.

Kaava-alueen sijainti



4

Kuva Jepyrtietä itään 2015.

1.1.2 Luonnonympäristö
 Jepyrtien jatkon kaava-alue on metsäinen. Alueella on pieni koivikko sekä kuusi- ja
kangasmetsää. Jepyrtien vierusta on umpeenkasvanutta nuorta koivikkoa. Kallio on
paikoin näkyvissä. Maasto on melko tasaista Jepyrtien pohjoispuolella, mutta etelä-
puolella on voimakkaita korkeusvaihteluita. Suunnittelualue sijaitsee maisemallisesti
merkittävän Vanha-Lahden kartanon eteläpuolella, mutta itse kaava-alueella ei ole
merkittäviä maisema-arvoja.
Kaava-alueen maaperä on pääosin kalliota ja moreenia.

1.1.3 Luontoselvitys
Kaava-alue sisältyy Jepyrtien pohjoispuolen osalta Rauman Vanha-Lahden osayleis-
kaavaa varten laadittuun luontoselvitykseen (Ahlman Konsultointi ja Suunnittelu,
2011). Eteläpuolisen osan luonnonolojen toteamiseksi Ahlman konsultointi ja suunnit-
telu laati 2015 keväällä tekemiensä maastohavaintojen perusteella täydentävän selvi-
tyksen.
Kyseisissä luontoselvityksissä ei tullut esiin kaavoitusta estäviä luontoarvoja.

Vanha-Lahden luontoselvityksen mukaan Vanha-Lahden alueella on arvokkaita met-
sälain (10§) nojalla suojeltavia kalliomuodostumia sekä edustavia kokonaisuuksia,
joiden säilyttäminen on suotavaa. Sen sijaan Jepyrtien jatkon kaavan alue on näiden
arvokkaiksi luokiteltujen ja muiden edustaviksi luokiteltujen kokonaisuuksien rajausten
ulkopuolella.
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Vanha-Lahden luontoselvityksen kasvillisuusselvityksen kuviokartta.

2011 laaditun luontoselvityksen mukaan kaavan alue sijoittuu kasvillisuusalueille 3
(puolukkatyypin kuivahko kangas), 5 (hakkuuala) ja 6 (kuusimetsä).
.Kyseiset luontotyypit ovat melko tavanomaisia ja osittain kulttuurivaikutteisia. Uhan-
alaisuusluokituksen mukaan alueella on korkeintaan silmälläpidettäviä alueita, mutta
niillä ole merkittäviä luontoarvoja, jotka vaikuttaisivat maankäyttöön.
Jepyrtien eteläpuolisen kaavan osan kattavassa luontoselvityksen mukaan alue luoki-
tellaan mustikkatyypin tuoreeksi kankaaksi. Kuviolla ei ole erityisiä luontoarvoja, eikä
maankäytölle ole esteitä.

Kaava-alueella esiintyviä lintulajeja ovat mm. leppälintu, räkättirastas, harakka ja vi-
hervarpunen, punarinta, peippo ja pajulintu. Esiintyvät lajit ovat tavanomaisia ja run-
saslukuisia koko luontoselvityksen alueella. Kokonaisuudessaan Jepyrtien tutkimus-
alueella ei ole sellaisia linnustollisia arvoja, jotka vaikuttavat alueen maankäytön
suunnitteluun.

Jepyrtien tutkimusalueelta ei löydetty lainkaan liito-oravan jätöksiä, eikä soveliasta
elinympäristöä ole tienvarren kapeaa kuusikkoa lukuun ottamatta lainkaan. Lajin
esiintymistä ei näin ollen tarvitse huomioida asemakaavoituksessa.

1.1.4 Maisemaselvitys

Kaava-alue sisältyy Jepyrtien pohjoispuolen osalta Rauman Vanha-Lahden osayleis-
kaavaa varten laadittuun maisemaselvitykseen (WSP, 2011). Eteläpuolisen osan
maisemallisten olojen ja arvojen toteamiseksi maastohavainnot tehtiin kaavoituksen
toimesta keväällä 2015.
Maisemalliset olot otetaan huomioon alueen maankäytön suunnittelussa.
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2011 laaditun maisemaselvityksen rajaus. Jepyrtien jatkon kaava-alue on ympyröity mustalla.

Kaava-alue sijaitsee kaupunkikeskustan pohjoispuolella, tiiviin kaupunkirakenteen ra-
jalla. Alue on maakunnallisesti merkittävien Vanha-Lahden kartanoympäristön ja Uu-
denlahden päiväkotialueen välittömässä läheisyydessä. Vanha-Lahden kartanomil-
jööseen kuuluu oleellisesti sen eteläpuolella oleva, myös virkistysarvoja käsittävä pel-
toaukea ja sitä rajaava metsä.

Ote maisemarakennekaaviosta. Kaava-alue sijoittuu selänteen ja laakson rajapintaan.

Vanha-Lahden eteläosaan on osoitettu kehitettäväksi ja säilytettäväksi itä-
länsisuuntainen viheryhteys mantereelta Salinkedonlahdelle ja Vaikkuseen. Jepyrtien
jatkon kaava-alue sijoittuu tälle alueelle.



7

Ote keskustan kaupunkikuvaa ja viherverkostoa koskevasta tarkastelusta. Kaava-alue on osin
kehitettävän/säilytettävän viherverkoston/katuvihreän alueella.

Maisemaselvityskartta. Kaava-alue on merkitty vaihettumisvyöhykkeeksi.

Maisemaselvityksessä Jepyrtien jatkon kaava-alueen pohjoispuoli sijoittuu ehdotto-
masti säilytettävälle alueelle. Tämä perustuu maakunnallisesti arvokkaan Vanha-
Lahden kartanon kulttuuriympäristön ja itä-länsisuuntaisen mantereen ja Salinkedon-
lahden ja Vaikkusen yhdistävän viherakselin sijaintiin heti kaava-alueen läheisyydes-
sä. Keskeinen viherakseli, jota ei saa katkaista näkyy kaava-alueen pohjoispuolella
vihreänä pisteviivana. Vanha-Lahden kartano on luettu alueen vaalittaviin arvoihin.
Toimenpidesuosituksessa kehotetaan jättämään alue kokonaan rakentamisen ulko-
puolelle.
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Ote maisemalliset arvot -kartasta. Kaava-alueen pohjoisosa sijaitsee ehdottomasti säilytettä-
vällä alueella.

1.1.5 Pintavedet

Tontin haltija on velvollinen huolehtimaan tontin kuivauksesta myös tilanteissa, joissa
virkistysalueelta valuu pintavesiä tontille.

1.1.6 Pohjavedet

Kaava-alue ei ole pohjavesialueella.

1.1.7 Rakennettu ympäristö

Kaava-alueen itäpuolella on pientaloasutusta sekä rivitalo. Jepyrtien asuintalojen jul-
kisivumateriaali on joko puu- tai tiilivuoraus tai rappaus. Julkisivuissa on suosittu vaa-
leita pastellisävyjä. Katemateriaalina on käytetty suurimmaksi osaksi punaista tiiltä.
Rakennukset ovat yksikerroksisia. Muutamaa tonttia lukuun ottamatta asuinraken-
nuksen lisäksi tontilla on myös talousrakennus. Alueen länsipuolella Taffelvaheen
varrella on paritalo ja kolmen asunnon rivitalo. Kaavan eteläosa rajoittuu metsäiseen
virkistysalueeseen.

Kaava-alueen pohjoispuolella on maakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympä-
ristö Vanha-Lahden kartano, jossa nykyään toimii Vanha-Lahden Kartano Oy. Karta-
no on myös asuinkäytössä. Yrityksen toiminta keskittyy hevosten täyshoitopalveluihin
sekä valmennuksiin. Vanha-Lahden kartano on Rauman oloissa harvinainen kar-
tanokulttuurin edustaja 1800-luvulta.

Kaava-alueen koillispuolella sijaitsee toinen maakunnallisesti arvokas rakennettu ym-
päristö Uudenlahden vanhainkoti, nykyinen Uudenlahden päiväkoti. Rauman kau-
punki osti Uudenlahden tilan kunnalliskodin tarpeisiin vuonna 1927. Päärakennuksen
rakentaminen kuitenkin viivästyi pulakauden takia. Uudenlahden vanhainkodin ovat
suunnitelleet Arthur Gauffin ja Bertel Strömmer vuonna 1935. Rakennus valmistui
vuonna 1937 ja vuonna 1962 rakennusta laajennettiin Eero O. Karin suunnittelemalla
sairasosastolla. Tilat on nykyaikaistettu vuonna 1999. Vuoden 2012 alusta alkaen
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vanhainkoti otettiin päiväkodin käyttöön. Tämänhetkinen ajoyhteys Uudenlahden päi-
väkotiin kulkee Jepyrtien kautta.

1.1.8 Muinaismuistot

Kaava-alueella ei ole katsottu tarpeelliseksi tehdä muinaisjäännösinventointia.

1.1.9 Maaperän pilaantuneisuusselvitys

Kaava-alueella ei ole katsottu tarpeelliseksi tehdä maaperän pilaantuneisuusselvitys-
tä.

1.1.10 Melu

Kaava-alueella ei ole katsottu tarpeelliseksi tehdä meluselvitystä.
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1.2 Suunnittelutilanne

1.2.1 Maakuntakaava

Ote Satakunnan maakuntakaavasta.

Satakunnan maakuntakaava on saanut lainvoiman 13.3.2013 korkeimman hallinto-
oikeuden päätöksellä. Maankäyttö- ja rakennuslain 32 §:n nojalla viranomaisten on
suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä ja päättäessään niiden to-
teutumisesta otettava maakuntakaava huomioon, pyrittävä edistämään kaavan toteut-
tamista ja katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta kaavan toteuttamista.

Maakuntakaavassa kaavoitettava Jepyrtien jatko on taajamatoimintojen aluetta (A),
kaupunkikehittämisen kohdevyöhykettä (kk) ja matkailun kehittämis-
vyöhykettä (mv3).

A Merkinnällä osoitetaan yksityiskohtaista suunnittelua edellyttävät asu-
miseen ja muille taajamatoiminnoille, kuten keskustatoiminnoille, palve-
luille ja teollisuudelle rakentamisalueita, pääväyliä pienempiä liikenne-
väyläalueita, virkistys- ja puistoalueita sekä erityisalueita.

Taajamatoimintojen alueen suunnittelumääräyksessä todetaan muun
muassa seuraavaa:

Aluetta suunniteltaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota yhdyskuntara-
kenteen eheyttämiseen ja täydentämiseen hajanaisesti ja vajaasti ra-
kennetuilla alueilla. Uusi rakentaminen ja muu maankäyttö on sopeutet-
tava suunnittelulla ympäristöönsä tavalla, joka vahvistaa taajaman oma-
leimaisuutta.
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Täydennysrakentamista ja muuta alueiden käyttöä suunniteltaessa on
otettava huomioon alueen kulttuurihistorialliset ja maisemalliset omi-
naispiirteet sekä viher- ja virkistysverkko.

kk Merkinnällä osoitetaan kaupunkiseutuja, niiden osia tai muita yhdyskun-
tia koskevia kehittämispolitiikan alueidenkäytöllisiä periaatteita. Merkin-
nällä osoitetaan niitä vyöhykkeitä, joihin kohdistuu valtakunnallisesti,
maakunnallisesti tai seudullisesti tärkeitä alueidenkäytöllisiä kehittämis-
tarpeita.

Otteita suunnittelumääräyksistä: Kehitetään eheyttämällä, edistetään
elinympäristön toimivuutta ja taloudellisuutta. Arvokkaiden alueiden ja
kohteiden tulee olla suunnittelun lähtökohtina.

mv3 Merkinnällä osoitetaan vyöhykkeitä, joihin kohdistuu merkittäviä matkai-
lun kehittämistarpeita. Merkinnällä osoitetaan merkittävät luontomatkai-
lun kehittämisen kohdevyöhykkeet, joihin kohdistuu luontomatkailun,
luonnon virkistyskäytön, ulkoilu- ym. reitistöjen sekä luonnonsuojelun
kehittämis- ja yhteensovittamistarpeita.

Vyöhykkeiden sisällä toteutettavassa alueidenkäytön suunnittelussa on
kiinnitettävä erityistä huomiota matkailuelinkeinojen ja virkistyspalvelui-
den kehittämiseen. Suunnittelussa on otettava huomioon toteutettavien
toimenpiteiden yhteensovittaminen kulttuuri-, maisema- ja luontoarvoi-
hin sekä olemassa oleviin elinkeinoihin ja asutukseen.

Suunnittelualueen lähellä sijaitsevat Vanha-Lahden kartanoalue ja Uusi-
lahden päiväkotialue. Nämä ovat merkitty maakuntakaavassa maakun-
nallisesti merkittäviksi rakennetuiksi kulttuuriympäristöiksi (kh). Suunnit-
telumääräyksessä todetaan seuraavaa:

Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon
alueen kokonaisuus, erityispiirteet ja ominaisluonne siten, että ediste-
tään niihin liittyvien arvojen säilymistä ja kehittämistä mukaan lukien
avoimet viljelyalueet.

Kaikista aluetta tai kohdetta koskevista suunnitelmista ja hankkeista,
jotka oleellisesti muuttavat vallitsevia olosuhteita, tulee museoviran-
omaiselle varata mahdollisuus lausunnon antamiseen.

Kohteen ja siihen olennaisesti kuuluvan lähiympäristön suunnittelussa
on otettava huomioon kohteen kulttuuri-, maisema-, luonto- ja ympäris-
töarvot sekä huolehdittava, ettei toimenpiteillä ja hankkeilla vaaranneta
tai heikennetä edellä mainittujen arvojen säilymistä.
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1.2.2 Yleiskaava

Kaava-alueella on voimassa 25.8.2003 hyväksytty Rauman oikeusvaikutukseton
yleiskaava, jonka mukaan Jepyrtien jatkon kaava-alue sijoittuu virkistysalueelle (V).
Itä-länsisuunnassa kulkee ulkoilureitti ja viherakseli yhdistäen mantereen Salinkedon-
lahteen ja Vaikkuseen (vihreä pisteviiva).

Ote yleiskaavasta (2003). Alue on ympyröity punaisella.

Alueella on vireillä koko kaupungin kattava yleiskaava. Yleiskaavan strategisen vai-
heen Visio 2025 -kartassa alue on merkitty uudeksi asuinalueeksi (A) ja virkistysalu-
eeksi (V).
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Ote yleiskaavan strategisen vaiheen Visio 2025 -kartasta

1.2.3 Osayleiskaava

Alueella ei ole voimassa olevaa osayleiskaava. Alueen pohjoispuoli sisältyy vireillä
olevaan Vanha-Lahden osayleiskaavaan.

1.2.4 Rakennusjärjestys

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Rauman kaupungin rakennusjärjestyksen 30.3.2009,
voimaantulopäivä oli 3.4.2009.

1.3 Pohjakartta

Pohjakartan on laatinut Rauman kaupungin teknisen viraston kiinteistö- ja mittaus-
toimi ja se täyttää kaavoitusmittauksista ja kaavojen pohjakartoista JHS 185:ssa an-
netut vaatimukset.

1.4  Maanomistus

Kaava-alue on kaupungin omistuksessa.

2 Asemakaavan tavoitteet

2.1  Tavoitteet
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Asemakaavan tavoitteena on muodostaa uusia erillispientalotontteja ja yksi rivitalo-
tontti olemassa olevalle pientaloalueelle häiritsemättä maakunnallisesti arvokkaan
Vanha-Lahden kartanon kulttuurimaisemaa. Tavoitteina ovat myös viheryhteyksien
säilyttäminen ja virkistys- ja luontoarvojen huomioiminen sekä kaupunkirakenteen
täydentäminen.

2.2 Lähtöaineiston antamat tavoitteet

2.2.1 Seutu- ja yleiskaavoista johdetut tavoitteet

Kaava-alue on yleispiirteisemmissä kaavoissa osoitettu taajamatoimintojen alueeksi.
Vuoden 2003 yleiskaavassa alue on osoitettu virkistysalueeksi, mutta vireillä olevas-
sa yleiskaavan strategisen vaiheen Visio 2025 -kartassa alue on osoitettu virkistys-
alueeksi ja uudeksi asuinalueeksi.

Jepyrtien jatkon myötä rakennettavat erillispientalotontit täydentävät olemassa olevaa
yhdyskuntarakennetta ja ovat siltä osin yleispiirteisten kaavojen tavoitteiden mukai-
nen. Kaava-alue ei katkaise itä-länsisuuntaista viherakselia. Alueen ja Vanha-Lahden
eteläpuolisen peltoaukean väliin jää metsää suojavyöhykkeeksi.

2.2.2 Kaupungin asettamat tavoitteet

Uudet pientalotontit ja rivitalotontti lisäävät osaltaan kaupungin tonttitarjontaa. Tavoit-
teeksi on asetettu, että Jepyrtien jatkon pientalotontit ovat varattavissa ja rakentamis-
kelpoisia 2016.

2.1 Tavoitteiden tarkentuminen ja prosessin aikana syntyneet tavoitteet

Asemakaavaprosessin tavoitteena oli kaavoittaa Jepyrtien pohjoispuolelle uusia eril-
lispientalotontteja. Kaavaprosessin alkuvaiheessa alueeseen lisättiin Jepyrtien etelä-
puolinen osa, jonne otettiin tavoitteeksi kaavoittaa niin ikään pientalotontteja, ja aivan
alueen eteläosaan yksi rivitalotontti.

Kaavaprosessin aikana tutkittiin pientalotonttien ja rivitalotonttien mahdollista luku-
määrää ja yhteyttä. Alueelle päädyttiin kaavoittamaan kolmetoista uutta pientalotont-
tia ja yksi rivitalotontti sekä lähivirkistysaluetta.

Luonnonympäristö ja luontoselvitys

Jepyrtien jatkon kaava-alueen maaperälaji on pääasiassa moreenia ja kalliota. Ra-
kentajia ohjataan rakentamistapaohjein mm. säilyttämään avokalliota mahdollisim-
man paljon. Lähivirkistysalueeseen tai tonttien reunoihin rajoittuvia kallioita ei saa
louhia ja pihamaan liittyminen kalliomaastoon tulee olla mahdollisimman luontevaa.

Olemassa oleva puustoa tulee myös säilyttää mahdollisimman paljon, erityisesti alu-
een pohjoislaidalla, asumisviihtyvyyden turvaamiseksi, ja jottei Vanha-Lahden kult-
tuurimaisema kärsi tarpeettomasti.

Luontoselvitysten mukaan alueella ei ole erityisiä luontoarvoja tai lakien mukaan suo-
jeltavia luontotyyppejä, joten maankäytölle ei ole esteitä.
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Kaava-alueella ei ole tehty liito-oravahavaintoja.

Luontoselvityksissä on kartoitettu alueen linnustoa. Kaava-alueella esiintyvät lajit ovat
pääosin runsaslukuisia ja tavanomaisia koko luontoselvityksen alueella.

Maisemaselvitys

Maisemaselvityksessä korostetaan itä-länsisuuntaisen viherakselin säilyttämistä sekä
Vanha-Lahden kartanon kulttuuriympäristön suojelemista. Kaava-alue sijoittuu ehdot-
tomasti säilytettävälle alueelle.

Jepyrtien jatkon kaava-alueen lähtökohtaiset tavoitteet ovat olleet Vanha-Lahden kar-
tanon kulttuuriympäristön suojeleminen ja itä-länsisuuntaisen viheryhteyden säilyttä-
minen. Tämä otetaan huomioon maankäytön suunnittelussa mm. rakennusten sijoit-
telussa ja rakennusoikeuden määrässä. Kaavaprosessin aikana on tutkittu Jepyrtien
jatkon kaavan toteutusmahdollisuuksia. Esitetyn tonttimäärän ja kaavaa tukevan ra-
kentamistapaohjeen ansiosta kaavalle asetetut tavoitteet toteutuvat. Kaava ei katkai-
se itä-länsisuuntaista viherakselia eikä muuta Vanha-Lahden kartanon kulttuurimai-
semaa.

3 Asemakaavan suunnittelun vaiheet

3.1 Asemakaavan suunnittelun tarve

Rauman kaupunki on asettanut tavoitteeksi lisätä kaupungin pientalotonttitarjontaa.
Tämän tavoitteen saavuttamiseksi on ollut tarpeellista aloittaa Jepyrtien jatkon kaa-
voittaminen.

3.2 Suunnittelun vaiheet

3.2.1. Valmistelu
Jepyrtien jatkon kaavoituksen vireille tulosta ilmoitettiin joka talouteen jaetussa kaa-
voituskatsauksessa 2014 sekä kaupungin www-sivuilla.

Vireillä olevan Vanha-Lahden osayleiskaavan yhteydessä on teetetty maisemaselvi-
tys ja luontoselvitys, jotka rajautuvat Jepyrtiehen eli kattavat kaavan alueen korttelin
2019 osalta. Tien eteläpuoliselta, korttelin 2015, osalta on teetetty luontoselvittäjällä
lisäselvitys. Muita selvityksiä ei pidetty tarpeellisena.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistui 20.11.2015 ja oli nähtävillä 7.12. -
21.12.2015.

3.2.2. Asemakaavaluonnos

Asemakaavasta laadittiin yksi luonnosvaihtoehto kaavan vähäisen laajuuden takia.
Asemakaavan luonnos oli nähtävillä 15.2.-16.3.2016

Kaavasta pyydettiin lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.
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3.2.3.  Lausunnot ja vastineet

DNA Oy

Dna Oy:lla ei ole huomauttamista asemakaavan ja asemakaavan muutoksen luon-
noksesta.

Vastine:
Ei kommenttia.

Tekninen lautakunta:

Kunnallistekniikan suunnitteluyksikkö:
Kunnallistekniikan suunnitteluyksikkö on tutustunut asemakaavaluonnokseen, eikä
sillä ole huomautettavaa.

Kiinteistö- ja mittaustoimi:
Kiinteistö- ja mittaustoimella ei ole huomautettavaa.

Vastine:
Ei kommenttia.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimella ei ole lausuttavaa luonnoksesta.

Vastine:
Ei kommenttia.

Rauman Energia Oy

Rauman Energialla ei ole lausuttavaa.

Vastine:
Ei kommenttia.

Ympäristölautakunta:
Ympäristölautakunta lausuntonaan Jepyrtien asemakaavasta ja asemakaavan muu-
toksesta toteaa, ettei luonnoksesta ole huomautettavaa.

Vastine:
Ei kommenttia.

Terveydensuojeluviranomainen:
Terveysvalvonta ei anna asiassa lausuntoa.

Vastine:
Ei kommenttia.
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Aluepalopäällikkö:
Asemakaavamuutoksessa ei esiinny sellaisia seikkoja, joihin pelastus katsoisi tar-
peelliseksi kommentoida.

Vastine:
Ei kommenttia.

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ELY:
ELY-keskus katsoo, ettei sillä toimialansa osalta ole aihetta lausunnon antamiseen
Jepyrtien jatkon asemakaavaluonnoksesta.

Vastine:
Ei kommenttia.

Satakunnan Museo:
Kantanaan Jepyrtien jatkeen asemakaavaratkaisuun Satakunnan Museo katsoo, ettei
Jepyrtien pohjoispuolelle tulisi osoittaa em. maisemaselvityksen suosituksen mukai-
sesti rakentamista ollenkaan tai tonttien määrää tulisi kyseiseltä alueelta ainakin
olennaisesti vähentää.

Maakunnallisesti merkittävä Vanha-Lahden kartanon kulttuuriympäristö on osoitettu.
Satakunnan maakuntakaavassa (ympäristöministeriö vahvistanut 30.11.2011) koh-
demerkinnällä kh (Maakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö). Merkin-
tään liittyy suunnittelumääräys, jossa kiinnitetään huomiota itse kohteen ohella myös
sen lähiympäristön suunnitteluun: Kohteen ja siihen olennaisesti kuuluvan lähiympä-
ristön suunnittelussa on otettava huomioon kohteen kulttuuri-, maisema-, luonto- ja
ympäristöarvot sekä huolehdittava, ettei toimenpiteillä ja hankkeilla vaaranneta tai
heikennetä edellä mainittujen arvojen säilymistä. Vireillä olevassa Rauman koko kau-
pungin kattavassa yleiskaavassa Vanha-Lahden kulttuurimaisema on huomioitu
maakuntakaavan rajauksen mukaisesti.

Jepyrtien pohjoispuolen tontit sisältyvät myös vireillä olevan Vanha-Lahden osayleis-
kaavan alueeseen. Vanha-Lahden osayleiskaavaa varten on laadittu mm. maise-
maselvitys (WSP 2011). Siinä Jepyrtien pohjoispuolinen alue kuuluu ehdottomasti
säilytettäväksi merkitylle alueelle, jonka nykyisellään säilyttämistä pidetään tärkänä
toisaalta Vanha-Lahden kartanon vaalittavien arvojen vuoksi ja toisaalta ehdotetun
viherakselin yhtenäisyyden säilyttämiseksi.

Erityisen arka Vanha-Lahden kartanomiljöön kannalta on tien pohjoispuolen läntisin
osa, joista ainakin kolme ensimmäistä tonttia (1-3) tulee museon näkemyksen mu-
kaan poistaa asemakaavasta. Tonteilla tapahtuva uudisrakentaminen tulisi vääjää-
mättä näkymään Vanha-Lahden kartanomiljööseen ja heikentämään sen laatua. Nä-
kösuojaksi kartanoalueen ja tonttien välille jäisi ainoastaan kapea ja läpinäkyvä koi-
vikkokaistale.

Lisäperusteena näkemykselleen museo toteaa, että Vanha-Lahden kartanon maa-
kunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä koskevassa kohdekuvauksessa painote-
taan nimenomaan ympäristön, ei ainoastaan rakennusten merkitystä: ” Vanha-
Lahden kartano on ollut ainoa laatuaan Rauman kaupungin alueella, sen jälkeen kun
Sampaanalan kartano 1960-luvulla purettiin. Oleellisen osan kokonaisuutta muodos-
taa kartanon ympäristö, pellot, lehmuskuja jne….”. Lisäksi maakuntakaavan kh-
määräyksessä kehotetaan huomiomaan itse kohteen ohella myös siihen olennaisesti
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kuuluva lähiympäristö siten, ettei toimenpiteillä ja hankkeilla vaaranneta kulttuuriym-
päristön arvojen säilymistä.

Vastine:
Jepyrtien pohjoispuolelta poistettiin 2 tonttia, ja jäljellejäävien tonttien leveyttä pie-
nennettiin siten, että tontitettava alue alkaa lännestä lukien nyt noin 80m etäämpää.

Satakuntaliitto
Jepyrtien asemakaava ja asemakaavan muutos toteuttavat käyttötarkoituksen osalta
maakuntakaavan tavoitteita.
Suunnittelutyössä tulisi kiinnittää huomiota taajamatoimintojen suunnittelumääräyk-
sen mukaisesti rakennetun ympäristön sopeuttamiseen ympäristöönsä tavalla, joka
vahvistaa taajaman omaleimaisuutta. Pihat tulisi suunnata sekä rakennukset sijoittaa
tontille siten, että maaston muodot voidaan turvata ja läheinen kulttuuriympäristö säi-
lyttää.
Kaavamääräyksiin tulee lisätä, että tontin täyttöä ja louhintaa tulee välttää ja olevan
puuston ja kasvillisuuden säilymiseen ja uusien istuttamiseen on kiinnitettävä erityistä
huomiota.
Kaavaselostuksen maakuntakaavaa koskevaan kohtaan tulee sisätä tieto, että Sata-
kunnan maakuntakaava on saanut lainvoiman 13.3.2013 korkeimman hallinto-
oikeuden päätöksellä. Lisäksi selostukseen tulee lisätä aluetta koskevat maakunta-
kaavan merkinnät (kk ja mv3).

Vastine:
Tonttien suuntauksella ja rakennusten sijoittelulla on pyritty luomaan viihtyisä ympä-
ristö ja samalla turvaamaan läheisen kulttuuriympäristön säilyminen. Kaavamääräyk-
siä on tarkennettu lausunnossa esitetyn mukaisesti.
Kaavaselostukseen on lisätty lausunnossa pyydetyt täsmennykset.

Kasvatus- ja opetuslautakunta
Kasvatus- ja opetustoimella ei ole lausuttavaa Jepyrtien asemakaavan muutoksesta.

Vastine:
Ei kommenttia.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:
Sosiaali- ja terveysvirastolla ei ole lausuttavaa vireillä olevasta kaavamuutoksesta.

Vastine:
Ei kommenttia.
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Mielipiteet ja vastineet

Luukkonen Seija ja Timo
Esitämme Jepyrtien uudessa kaavassa huomioitavaksi seuraavaa: Uuden alueen
tonttijako Jepyrtien pohjoispuolella tulisi siirtää alkamaan 10..20metriä lännemmäksi,
jotta kaavan
tavoitteena olevat ”Virkistys- ja luontoarvojen huomioiminen” sekä ”Viheryhteyksien
säilyttäminen” toteutuisivat.
Nyt nähtävillä olevan kaavakarttaluonnoksen perusteella tonttijako on liian lähellä
(3m) alueen itäpuolella olevaa kalliojyrkännettä ja näin käytännössä sulkee yhteyden
ja estää alueen virkistyskäyttöä, eikä luonnokseen merkatun ohjeellisen polun käyttö
käytännössä ole mahdollista.

Vastine:
Kaava-alueen itäosassa sijaitsevaa VL-aluetta laajennettiin länteen.

Vanha-Lahden Kartano Oy, Sinikka Kelhä, Juha Kuusisto
Vanha-Lahden kartanon omistajina katsomme, että suunnitelmaa tulisi muuttaa siten,
että Haapasaarentieltä oikealle käännyttäessä Jepyrtien vasemmalla puolella olevat
ensimmäiset 2-3 tonttia jätetään suunnitelmasta pois. Sen lisäksi, että Vanha-Lahden
kartano on maakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö, jonka välittömään
läheisyyteen ei tulisi kaavoittaa rakentamista, kartano on myös toimiva hevostila. He-
vosten laitumet ja tarhat sijoittuvat pellolle aivan tilan etelärajan tuntumaan. Niiden si-
jainti tulee ottaa huomioon ja jättää riittävä etäisyys tontteihin.

Vastine:
Kaavakarttaa on muutettu siten, että Jepyrtien pohjoispuolelta poistettiin 2 tonttia, ja
jäljellejäävien tonttien leveyttä pienennettiin siten, että tontitettava alue alkaa lännestä
lukien nyt noin 80m etäämpää. Länsipuolelle jäävä ala merkittiin viheralueeksi.

3.1.1 Asemakaavaehdotus

Asemakaavasta laadittiin ehdotus, jonka kaavakarttaa oli muutettu lausuntojen ja
mielipiteiden mukaisesti siten, että Jepyrtien pohjoispuolelta poistettiin 2 tonttia, ja jäl-
jellejäävien tonttien leveyttä pienennettiin siten, että tontitettava alue alkaa lännestä
lukien nyt noin 80m etäämpää. Länsipuolelle jäävä ala merkittiin viheralueeksi. Kaa-
va-alueen itäosassa sijaitseva VL-alue laajeni puolestaan länteen.

Asemakaavan ehdotus oli nähtävillä _________________

3.1.2 Osallistuminen, vuorovaikutusmenettely ja viranomaisyhteistyö
Jepyrtien jatkon kaavoituksen vireille tulosta ilmoitettiin joka talouteen jaetussa kaa-
voituskatsauksessa 2014 sekä kaupungin www-sivuilla.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistui 20.11.2015 ja oli nähtävillä 7.12. -
21.12.2015 sekä lähetettiin tiedoksi kaava-alueen naapurikiinteistöille ja eri viran-
omaisille.

Kaavaa työstettäessä kaavoittaja on tehnyt yhteistyötä mm. liikenne- ja kunnallistek-
niikan sekä rakennusvalvonnan kanssa.
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Asemakaavan kuvaus

4.1 Kaavan rakenne

Kaavassa on osoitettu tontin käyttöä koskevat määräykset, jotka on eritelty selostuk-
sen kohdassa 4.3.

4.2 Korttelialueet

Kaavalla muodostetaan yksi erillispientalojen korttelialue sekä yksi erillispientalojen ja
rivitalon korttelialue.

Tonteille on osoitettu asuinrakennusten ja talousrakennusten rakennusalat. Talousra-
kennukseen saa yleismääräyksellä rakentaa myös saunan. Asuinrakennusten raken-
nusalat on sijoitettu maastonmuodoista johtuen Jepyrtien kummallakin puolella tontti-
en etelänpuoleiselle reunalle, ja talousrakennusten rakennusalat pohjoiselle reunalle.

Asuinrakennusten rakennusoikeudeksi on osoitettu Jepyrtien pohjoispuolella 150
kem2, joka tulee sijoittaa 1,5 kerrokseen, ylemmän kerroksen ollessa ullakon tasolla.
Eteläpuolella rakennusoikeus on 200 kem2, jonka tulee sijoittaa kahteen kerrokseen.
Maastonmuotoihin on kaava-alueen eteläosassa sijaitsevilla tonteilla kiinnitettävä eri-
tyistä huomiota suunnittelussa. Erillispientalojen talousrakennusten tulee olla yksiker-
roksisia. Talousrakennusta varten on osoitettu kaikilla erillispientalotonteilla 80 kem2

rakennusoikeutta.
Rivitalotontilla on rakennusoikeutta 1200 kem2

4.3 Kaavamerkinnät ja –määräykset

Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue.

Erillispientalojen korttelialue.

Lähivirkistysalue.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
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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.

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

Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan
rakennuksen suurimman kerroksen alasta ullakon tasolla saa käyttää
kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.

Kattokaltevuus.

Alleviivattu luku osoittaa ehdottomasti käytettävän rakennusoikeuden,
rakennuksen korkeuden, kattokaltevuuden tai muun määräyksen.

Rakennusala.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen.
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Ohjeellinen muuntamolle varattu alueen osa.

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

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava
kiinni.

Leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa.

Istutettava alueen osa.

Säilytettävä kivi tai kallio.

Säilytettävä/ istutettava puurivi.

Katu.

Ohjeellinen polku.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.

Merkintä osoittaa, kuinka monta autopaikkaa asuntoa kohti on rakennet-
tava.
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Merkinnällä varustetulla alueella on noudatettava kaavakartan yhtey-
dessä olevia rakentamistapaohjeita.

Rakentamistapaohjeet:

- Jepyrtien eteläpuolelle osoitetut rakennukset tulee porrastaa maaston
mukaan tai rakennuksen ensimmäisen kerroksen tilavuudesta max 45%
tulee olla maanpinnan alapuolella.

- Ylikorkeat, maaston korkeuseroista johtuvat sokkelit on kielletty.

- Murretut ja epäsymmetriset katot on kielletty.

- Mahdollinen autotalli tai -katos on rakennettava joko asuinrakennuk-
selle tai talousrakennukselle varatun rakennusalan sisäpuolelle.

- Parviratkaisuja saa rakentaa kerrosalan sitä estämättä.

- Pihapiirin rakennuskannan tulee muodostaa yhtenäinen kokonaisuus,
joka on suunniteltu kyseiselle tontille.

- Talousrakennukseen saa sijoittaa saunan.

- Tontin täyttöä ja louhintaa tulee välttää.

- Olemassa olevaa puustoa tulee säilyttää mahdollisimman paljon ja
uuden istuttamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota.

-Mikäli ullakkokerrokseen sallittua 1/2 kerrosta ei haluta käyttää ker-
rosalaan laskettavaksi tilaksi, on rakennus kuitenkin suunniteltava siten,
että ullakkotason myöhempi käyttöönotto on mahdollista.

4.4 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen

Luonnonympäristö on huomioitu kaavaa laadittaessa. Rakentamistapaohjeilla ohjeis-
tetaan luonnonympäristön säilyttämiseen.

Alueen uudisrakentamisen kaupunkikuvalliseen laatuun on pyritty vaikuttamaan kaa-
vamääräyksillä. Määräykset luovat edellytykset hyvän, viihtyisän ja kaupunkikuvalli-
sesti eheän asuinalueen muodostumiselle.
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4.5 Kaavan vaikutukset

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen / muutoksen suunta

Yhdyskuntarakenne Kaavalla täydennetään olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta. +
Julkiset palvelut Kaavalla ei ole vaikutuksia. 0

Yksityiset palvelut Kaavalla ei ole vaikutuksia. 0

Työpaikat, elinkei-
notoiminta Kaavalla ei ole vaikutuksia.

0

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön / muutoksen suunta

Kaupunkikuva Kaavalla pyritään mahdollistamaan hyvän ja yhtenäisen kaupunkikuvan syntymistä. +

Vaikutukset luontoon ja maisemaan / muutoksen suunta

Luonnonolot Kaava vähentää luonnontilaisen metsän määrää alueella. Alueella ei kuitenkaan ole merkittä-
viä luontoarvoja, jotka tulisi säilyttää.

0

Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen / muutoksen suunta

Liikenne Lisää hieman liikennettä alueella. 0

Yhdyskuntatekni-
nen huolto Alueen yhdyskuntatekniikka tukeutuu olemassa oleviin verkostoihin. 0

Vaikutukset talouteen / muutoksen suunta

Kaavatalous Alue täydentää kaupunkirakennetta. +

Vaikutukset terveyteen / muutoksen suunta

Ympäristöhäiriöt Kaava pyritään toteuttamaan niin, ettei sillä ole negatiivisia vaikutuksia Vanha-Lahden karta-
non merkittävään kulttuuriympäristöön.

0

Vaikutukset sosiaalisiin oloihin / muutoksen suunta

Sosiaalinen ympä-
ristö

Uudisrakentaminen vastaa ympäröivien alueiden maankäyttöä. Alueen käyttö lisääntyy hie-
man.

0

Vaikutukset kulttuuriin / muutoksen suunta

Kulttuurihistoria Kaava pyritään toteuttamaan niin, ettei sillä ole negatiivisia vaikutuksia Vanha-Lahden karta-
non merkittävään kulttuuriympäristöön.

0

4.6  Nimistö

Kaavalla ei muuteta eikä anneta uusia nimiä.

Asemakaavan toteutus

5.1  Asemakaavan toteutus
Asemakaavan toteuttaminen alkaa sen saatua lainvoiman.

Kaavatyöhön ovat osallistuneet kaavoitusarkkitehti Hanna Elo, kaavoitusarkkitehti
Henri Raitio, kaavoitusharjoittelija Laura Liikamaa, kaavoitusavustaja Satu Sarkoran-
ta ja kaavoitusavustaja Enni Malinen sekä kaavoitusavustaja Taina Heinonen.
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Raumalla 5.4.2016
RAUMAN KAUPUNGIN TEKNINEN VIRASTO / KAAVOITUS

Hanna Elo Taina Heinonen
Kaavoitusarkkitehti Kaavoitusavustaja

Juha Eskolin
Kaavoitusjohtaja



12

11

9

13
6

5
1:648

15

2

1:845

1:944

3

20K

1

1

2

1

5

3

4
3

2

20P

1:845

1

32

4

1

321

3

1

12129

11

9

11
99

1414

1010

9

8

9

8

77

5

7

5

7

6

8

6

8

99

7

11

7

11

77

9
8

9
8

5

8

5

8

5

9
7

8

5

9
7

8

10109

9

9

9

99

55

33

7

7

11

7

7

11

5

7

5

7

6

4

6

4

66

1111

1111

10

11

10

11

9

10

9

10

88

3
2

22

24

1620

21

1

25

17

7

6 33

8

16

1718

18

12
10

11

8

21

6

7

3

51

7

4

8

3
1 214

13
10

912 11

39

2210

1928

34

15 9

9 19

14

12

18

10

12

1117
3

11

14

13

16

15

82

1

11

7

10

6 11

12

6

22 8

9

4 19

3 10

15

4 11

17 16

21 20

18

22
3

2

7050

49

1
6

5
4

9

11

9 8

10
7

12
15

16

48

3

12

13
14

5

4

1

2

38

39

2

3

35
10

7

6
16

8

9

18
19

10

6
5

47
25

22
20

35

4

5
4

5

186

21

75 6

23

32

68

24 27

10.3.2000

26.10.1993

20-004

1906

2002

26.10.1993

2001

2002

19.4.1991

2001



11.04.2016

RAUMA
684

2,33

Rantaviivan
pituus km Oma ranta Muut Oma ranta Muut

Pinta-ala
ha

Pinta-ala
%

Kerrosala
k-m2

Tehokkuus
e

Pinta-alan
muut. ha+

Kerrosalan
muut.k-m2+

Aluevar.
yhteensä 2,3293 100,0 3980 0,17 1290
A yhteensä 1,6926 72,7 3980 0,24 0,6167 1290
P yhteensä 0,0000 0,0 0 0,0000 0
Y yhteensä 0,0000 0,0 0 0,0000 0
C yhteensä 0,0000 0,0 0 0,0000 0
K yhteensä 0,0000 0,0 0 0,0000 0
T yhteensä 0,0000 0,0 0 0,0000 0
V yhteensä 0,4547 19,5 0 0,4547 0
R yhteensä 0,0000 0,0 0 0,0000 0
L yhteensä 0,1820 7,8 0 0,0000 0
E yhteensä 0,0000 0,0 0 0,0000 0
S yhteensä 0,0000 0,0 0 0,0000 0
M yhteensä 0,0000 0,0 0 0,0000 0
W yhteensä 0,0000 0,0 0 0,0000 0

Pinta-ala
ha

Pinta-ala
%

Kerrosala
k-m2

Pinta-alan
muut. ha+

Kerrosalan
muut.k-m2+

Maan.til. yht. 0,0000 0 0,0000 0

Suojeltujen rak. Suojeltujen rak.
lkm k-m2 lkm+ k-m2+

Suoj.rak. yht. 0 0 0 0
asemakaava 0 0 0 0
muu 0 0 0 0

Asemakaavoituksen seuranta Alueell. ympäristökeskus

JEPYRTIEN JATKO
Asemakaavan perustiedot
Asemakaavan nimi

Ranta-asemakaava:

Asemakaavan tietojen täyttölomake 1/4 Täyttämispvm

Uusi ak:n pinta-ala
Ak:n muutoksen pinta-ala
Rakennuspaikkojen lkm Lomarak.paikkojen lkm

Kunta

Hyväksymispvm Vireille tulosta ilm. pvm
Kuntanumero 20-004

Ayk:n kaavatunnus
Kunnan kaavatunnus

Suojeltujen rak. muutos

Yhteenveto maanalaisista tiloista

Rakennussuojelu

1,0700
1,26

Yhteenveto aluevarauksista

Kaava-alueen pinta-ala
Maanal. tilojen pinta-ala

Sivu 1 (4)



Rauman kaupunki
Tevi/ kaavoitus

2.5.2016 Sivu 2
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RAUMA
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00.01.1900

Pinta-ala
ha

Pinta-ala
%

Kerrosala
k-m2

Tehokkuus
e

Pinta-alan
muut. ha+

Kerrosalan
muut.k-m2+

Aluevar.
yhteensä 2,3293 100,0 3980 0,17 1290

A yhteensä 1,6926 72,7 3980 0,24 0,6167 1290
A 0,0 0,0000 0
AK 0,0 0,0000 0
AR 0,4682 27,7 1200 0,26 -0,6077 -1490
AO 1,2244 72,3 2780 0,23 1,2244 2780

0,0 0,0000 0
P yhteensä 0,0000 0,0 0 0,0000 0
P 0,0000 0

0,0000 0
Y yhteensä 0,0000 0,0 0 0,0000 0
Y 0,0000 0

0,0000 0
C yhteensä 0,0000 0,0 0 0,0000 0
C 0,0000 0
K yhteensä 0,0000 0,0 0 0,0000 0
K 0,0000 0
T yhteensä 0,0000 0,0 0 0,0000 0
T 0,0000 0
V yhteensä 0,4547 19,5 0 0,4547 0
V 0,0 0,0000 0
VL 0,4547 100,0 0,00 0,4547 0

0,0 0,0000 0
R yhteensä 0,0000 0,0 0 0,0000 0
R 0,0000 0
L yhteensä 0,1820 7,8 0 0,0000 0
L 0,0 0,0000 0
Kadut 0,1820 100,0 0,0000 0

0,0 0,0000 0
E yhteensä 0,0000 0,0 0 0,0000 0
E 0,0000 0
S yhteensä 0,0000 0,0 0 0,0000 0
S 0,0000 0
M yhteensä 0,0000 0,0 0 0,0000 0
M 0,0000 0
W yhteensä 0,0000 0,0 0 0,0000 0
W 0,0000 0

0,0000 0

Asemakaavoituksen seuranta
Asemakaavan tietojen täyttölomake 2/4

Alueell. ympäristökeskus
Täyttämispvm

Aluevaraukset
Hyväksymispvm

Ayk:n kaavatunnus
Kunnan kaavatunnus 20-004

0

Asemakaavan tunnistetiedot
Asemakaavan nimi

Kunta
Kuntanumero

JEPYRTIEN JATKO
0
0

Sivu 2 (4)
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JEPYRTIEN JATKO                AK 20-004

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Suunnittelualue

Uusi kaava tehdään kaupungin aloitteesta

Kaava-alueen nykytila
· Suunnittelualue sijaitsee 20. kaupunginosassa Uusi-Lahdessa Jepyrtien pohjois- ja

eteläpuolilla.
· Alue on kaupungin omistuksessa.
· Alue on rakentamatonta kallioista metsää lukuun ottamatta alueen itäosassa sijait-

sevaa muuntamoa. Kaavalla muodostetaan uusia erillispientalotontteja Jepyrtien
varrelle ja rivitalotontti kaava-alueen eteläpuolelle.

· Suunnittelualueen pohjoispuolella on Vanha-Lahden kartanoalue, metsää ja pelto-
aukea. Jepyrtien varrella on kaksi rivitaloa, paritalo sekä 22 olemassa olevaa pien-
taloa.

· Jepyrtien pohjoispuolella ei ole kaavan alueella voimassa olevaa asemakaavaa.
Eteläpuolinen osa kuuluu 1991 hyväksyttyyn asemakaavaan, mutta alue ei ole nyt
kaavoitettavan osalta rakentunut.

· Vireillä olevassa Vanha-Lahden osayleiskaavassa alue on asuin- ja virkistysaluetta.
· Yleiskaavan strategisen vaiheen Visio 2025 -kartassa alue on osoitettu asuinalu-

eeksi (A).
· Vuoden 2003 oikeusvaikutuksettomassa yleiskaavassa alue on osoitettu virkistys-

alueeksi (V).
· Maakuntakaavassa alue on varattu taajamatoiminnoille (A).

· Alue sijaitsee maakuntakaavassa merkittäväksi rakennetuksi ympäristöksi (kh)
merkityn Vanha-Lahden kartanon eteläpuolella

Kaavan tavoitteet
· Uusien erillispientalotonttien ja rivitalotontin kaavoittaminen olemassa olevalle pien-

taloalueelle.
· Virkistys- ja luontoarvojen huomioiminen.
· Maakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen Vanha-Lahden

kartanon ja Uudenlahden päiväkodin huomioiminen.
· Viheryhteyksien säilyttäminen.

Kaavoitustyön keskeiset kysymykset ja ongelmat
· Vanha-Lahden kartanon perinteikkään maiseman säilyttäminen.
· Uuden asutuksen istuttaminen olemassa olevaan rakennettuun ympäristöön.

Laadittavat selvitykset
· Jepyrtien pohjoispuoli sisältyy vireillä olevan Vanha-Lahden osayleiskaavan yhtey-

dessä tehtyyn maisemaselvitykseen (2011) ja luontoselvitykseen (2011). Etelän
puoleisesta osasta luontoselvitykseen laadittiin täydentävä osa.

Kaavatyössä huomioidaan erityisesti
· maisemalliset arvot ja asumisviihtyvyys
· Lähiympäristön rakenne (korttelirakenne, katukuva, rakennusten sijoittelu)

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 riittä-
vyydestä, osallinen voi ottaa yhteyttä Lounais-Suomen ympäristökeskukseen ja esittää neuvottelun
järjestämistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Ympäristökeskus arvioi suunnitelman riittävyyttä ja
järjestää neuvottelun kunnan ja osallisten kanssa, jos sen tarpeelliseksi näkee.

Lisätietoja:
Rauman kaupunki
Kaavoitusosasto

Kanalinranta 3
26100 Rauma

www.rauma.fi

Kaavoitusarkkitehti Hanna Elo puh. 044 4036018 kaavoitus@rauma.fi
Kaavoitusavustaja Satu Sarkoranta puh. (02) 834 3662 kaavoitus@rauma.fi

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

Tomi Suvanto, apulaiskaupunginjohtaja, esittelijä
Kari Koski, kaupunginjohtaja
Juha Eskolin, kaavoitusjohtaja
Mikajuhani  Numminen, vs. kaupunginlakimies, sihteeri
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JEPYRTIEN JATKO                      AK 20–004
OAS= Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Aikataulu Talvi 2015 Kevättalvi 2016 Kevät 2016 kesä 2016
Vaiheet
Tiedottaminen osallisille

Aloitus Luonnos nähtävillä
14 päivää

Ehdotus nähtävillä
30 päivää

Hyväksyminen kau-
punginvaltuustossa

Kaupunkilaiset ja muut kiinnostuneet Vireilletulokuulutus Kuulutus Kuulutus Kuulutus
Alueen maanomistajat Vireilletulokuulutus Kuulutus Kuulutus Kuulutus
Kaava-alueeseen rajoittuvien tonttien maanomistajat Vireilletulokuulutus Kuulutus Kuulutus Kuulutus
Tekninen virasto: teknisen toimen johtaja, kaupun-
gingeodeetti, talotoimen päällikkö, kunnallistekniikan
johtaja, suunnittelupäällikkö, viheraluepäällikkö, ra-
kennustarkastaja, ympäristönsuojelupäällikkö
Kasvatus- ja opetusjohtaja
Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja
Liikuntatoimenjohtaja
Museonjohtaja
Sosiaali- ja terveysjohtaja
Sosiaalipalvelujen johtaja

OAS tiedoksi ja kommentteja
varten

Kuulutus Kuulutus Kuulutus

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

OAS tiedoksi Lausunto Kuulutus Kuulutus

Terveydensuojeluviranomainen
Satakunnan Museo

OAS tiedoksi Lausunto Kuulutus Kuulutus

Satakuntaliitto
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus ELY

OAS tiedoksi Lausunto Tiedoksi

Rauman Energia Oy
DNA Oy

OAS tiedoksi Lausunto Kuulutus Tiedoksi

Rauman Ikäihmisten neuvosto
Rauman Latu ry
Rauman Nuorisovaltuusto
Rauman Seudun Lintuharrastajat r.y.
Rauman Vammaisneuvosto

OAS tiedoksi Kuulutus Kuulutus Kuulutus

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

Ehdotuksia kaavaa varten
Kirjallinen mielipide
luonnoksesta

Kirjallinen muistutus
ehdotuksesta



 Poistuvia asemakaavamääräyksiä ja -merkintöjä:

AR-71.0307 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten
korttelialue. Rakennukset tulee julkisivu- ja
kattomateriaalien, värityksen sekä kattomuodon suhteen
rakentaa korttelialueittain ja / tai katunäkymittäin yhtenäistä
rakennustapaa noudattaen. Maanpäällistä kellarikerrosta
ei saa rakentaa. Kuutta metriä lähemmäksi naapuritontin
rajaa rakennettavaan seinään saa sijoittaa vain varasto- ja
teknisten tilojen ovia sekä palomääräysten mukaisesti
ikkunoita. Tontin täyttöä ja louhintaa tulee välttää. Olevan
puuston ja kasvillisuuden säilymiseen ja uusien
istuttamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota.
Autopaikkoja saa tehdä vain henkilö- ja pakettiautoille.
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POISTETTAVA KAAVA

12.01 3 m sen kaava-alueen ulkopuolella oleva viiva, jota
vahvistaminen koskee.

12.07 Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.
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JEPYRTIEN JATKO
POISTUVA ASEMAKAAVA
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TEKNINEN VIRASTO / KAAVOITUSRAUMAN KAUPUNKI
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Heinonen Taina

Lähettäjä: Klimoff Tuomas <tuomas.klimoff@satapelastus.fi>
Lähetetty: 16. maaliskuuta 2016 13:28
Vastaanottaja: Rostedt Jarno
Kopio: Suonpää Juha
Aihe: VS: Jepyrtien jatko AK 20-004

Hei,

asemakaavamuutoksessa ei esiinny sellaisia seikkoja, joihin pelastus katsoisi tarpeelliseksi kommentoida.

Terv,

Satavarmaa turvallisuutta - lähellä sinua

Tuomas Klimoff | palotarkastaja |
Satakunnan pelastuslaitos

Rauman toimialue | Sahankatu 4 | 26100  RAUMA
Puh. vaihde 02 621 1500 | Matkapuh. 044 701 7302
tuomas.klimoff@satapelastus.fi | http://www.satapelastus.fi

Lähettäjä: Rostedt Jarno [mailto:Jarno.Rostedt@rauma.fi]
Lähetetty: 16. maaliskuuta 2016 11:00
Vastaanottaja: Suonpää Juha; Klimoff Tuomas; Kirjaamo Kovi; Kirjaamo Sote; Terveysvalvonta; Laitala Tiina;
Nummelin Liisa; Koivisto Leena; Satakuntaliitto; tuomo.knaapi@ely-keskus.fi; kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi
Aihe: Jepyrtien jatko AK 20-004

Terve,

Pyysimme lausuntoanne Jepyrtien jatkon asemakaavamuutoksen luonnoksesta (20-004) 16.3.2016 mennessä.
Emme ole saaneet lausuntoanne.
Kaavan kiireellisyyden vuoksi pyydämme arvionne lausuntonne saapumisen ajankohdasta tai viestin, ettei
lausuntoa anneta.

Asemakaavan aineisto on tarkasteltavissa kokonaisuudessaan osoitteessa http://www.rauma.fi/node/46771

..........................................
Jarno Rostedt
Kaavoitusavustaja
Rauman kaupunki / Kaavoitus
Kanalinranta 3, PL 104
26100 Rauma
Puh.(02) 834 3666
Faksi (02) 834 3630
jarno.rostedt@rauma.fi
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Heinonen Taina

Lähettäjä: Lehtonen Matti - Voimatel Oy <Matti.Lehtonen@voimatel.fi>
Lähetetty: 1. maaliskuuta 2016 15:59
Vastaanottaja: Heinonen Taina
Kopio: tapani.jokinen@dna.fi
Aihe: VS: Lausuntopyyntö, Jepyrtie

Hei,
Dna Oy:lla ei ole huomauttamista asemakaavan ja asemakaavan muutoksen luonnoksesta.

Matti

Lähettäjä: Heinonen Taina [mailto:Taina.Heinonen@rauma.fi]
Lähetetty: 17. helmikuuta 2016 10:57
Vastaanottaja: Suonpää Juha <juha.suonpaa@satapelastus.fi>; tuomas.klimoff@satapelastus.fi; Kirjaamo Kovi
<Kirjaamo.Kovi@rauma.fi>; Kulttuuri-Vapaa-aikakeskus <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>; Satakunnan museo (Nummelin Liisa) <liisa.nummelin@pori.fi>;
Satakunnan museo (Koivisto Leena) <leena.koivisto@pori.fi>; Satakuntaliitto <kirjaamo@satakunta.fi>;
tuomo.knaapi@ely-keskus.fi; kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi; Rauman Energia Oy
<suunnittelu@raumanenergia.fi>; DNA (Jokinen Tapani) <tapani.jokinen@dnaoy.fi>; Lehtonen Matti - Voimatel Oy
<Matti.Lehtonen@voimatel.fi>
Aihe: Lausuntopyyntö, Jepyrtie

Hei!

Rauman kaupungin kaavoitus pyytää lausuntoanne Jepyrtien asemakaavan ja asemakaavan muutoksen
luonnoksesta (20-004) 18.3.2016 mennessä. Asemakaava-aineisto on tarkasteltavissa kokonaisuudessaan
osoitteessa http://www.rauma.fi/palvelut/nahtavilla-olevat-kaavat

Jos katsotte, että teillä ei ole lausuttavaa luonnoksesta, ilmoittaisitteko siitä sähköpostitse.

Ystävällisin terveisin,
Rauman kaupungin kaavoitus
_________________________

RAUMAN KAUPUNKI
Tekninen virasto, Kaavoitus
Kanalinranta 3, PL 104, 26101 Rauma
kaavoitus@rauma.fi
http://www.rauma.fi

JAKELU:
Aluepalopäällikkö
DNA Oy
Rauman Energia Oy
Satakunnan Museo
Satakuntaliitto
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Tekninen lautakunta
Terveydensuojeluviranomainen
Ympäristölautakunta
Kasvatus- ja opetuslautakunta
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ELY
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Heinonen Taina

Lähettäjä: Knaapi Tuomo (ELY) <tuomo.knaapi@ely-keskus.fi>
Lähetetty: 16. maaliskuuta 2016 16:10
Vastaanottaja: Kaavoitus
Kopio: Elo Hanna; Rostedt Jarno; Satakunnan museo (Nummelin Liisa); Satakuntaliitto
Aihe: Jepyrtien jatko

Rauman kaupungin lausuntopyyntöön 17.2.2016 viitaten ELY-keskus katsoo, ettei sillä toimialansa osalta ole aihetta
lausunnon antamiseen Jepyrtien jatkon asemakaavaluonnoksesta ( VARELY/5723/2015 ).

Tuomo Knaapi
ylitarkastaja
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Alueiden käytön yksikkö
0295 022880
tuomo.knaapi@ely-keskus.fi

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Itsenäisyydenaukio 2, Turku
Postiosoite: PL 523, 20101 Turku
S-posti: kirjaamo.varsinais-Suomi@ely-keskus.fi
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Heinonen Taina

Lähettäjä: Lakaniemi Vesa
Lähetetty: 6. huhtikuuta 2016 13:50
Vastaanottaja: Heinonen Taina
Aihe: VL: Lausuntopyyntö, Jepyrtie

Kasvatus- ja opetustoimella ei ole lausuttavaa Jepyrtien asemakaavan muutoksesta. Pahoittelut vastauksen
viipymisestä.

Vesa Lakaniemi

Lähettäjä: Kirjaamo Kovi
Lähetetty: keskiviikkona 17. helmikuuta 2016 12.47
Vastaanottaja: Lakaniemi Vesa <Vesa.Lakaniemi@rauma.fi>
Aihe: VL: Lausuntopyyntö, Jepyrtie

Lähettäjä: Heinonen Taina
Lähetetty: 17. helmikuuta 2016 10:57
Vastaanottaja: Suonpää Juha; tuomas.klimoff@satapelastus.fi; Kirjaamo Kovi; Kulttuuri-Vapaa-aikakeskus;
Kirjaamo Sote; Kirjaamo Tevi; Hyvärinen Juha; Terveysvalvonta; Satakunnan museo (Nummelin Liisa); Satakunnan
museo (Koivisto Leena); Satakuntaliitto; tuomo.knaapi@ely-keskus.fi; kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi;
Rauman Energia Oy; DNA (Jokinen Tapani); matti.lehtonen@voimatel.fi
Aihe: Lausuntopyyntö, Jepyrtie

Hei!

Rauman kaupungin kaavoitus pyytää lausuntoanne Jepyrtien asemakaavan ja asemakaavan muutoksen
luonnoksesta (20-004) 18.3.2016 mennessä. Asemakaava-aineisto on tarkasteltavissa kokonaisuudessaan
osoitteessa http://www.rauma.fi/palvelut/nahtavilla-olevat-kaavat

Jos katsotte, että teillä ei ole lausuttavaa luonnoksesta, ilmoittaisitteko siitä sähköpostitse.

Ystävällisin terveisin,
Rauman kaupungin kaavoitus
_________________________

RAUMAN KAUPUNKI
Tekninen virasto, Kaavoitus
Kanalinranta 3, PL 104, 26101 Rauma
kaavoitus@rauma.fi
http://www.rauma.fi

JAKELU:
Aluepalopäällikkö
DNA Oy
Rauman Energia Oy
Satakunnan Museo
Satakuntaliitto
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Tekninen lautakunta
Terveydensuojeluviranomainen
Ympäristölautakunta
Kasvatus- ja opetuslautakunta
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ELY
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Heinonen Taina

Lähettäjä: Strander Soile
Lähetetty: 17. helmikuuta 2016 16:12
Vastaanottaja: Kaavoitus
Kopio: Helin Auli
Aihe: VS: Lausuntopyyntö, Jepyrtie

Hei,

kulttuuri- ja vapaa-aikatoimella ei ole lausuttavaa luonnoksesta.

Soile Strander
Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja
Puh. 02 – 834 3070
soile.strander@rauma.fi

RAUMAN KAUPUNKI
Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi, hallinto
Nortamonkatu 5, 26100 RAUMA
Faksi 02 834 3552

Lähettäjä: Heinonen Taina
Lähetetty: 17. helmikuuta 2016 10:57
Vastaanottaja: Suonpää Juha; tuomas.klimoff@satapelastus.fi; Kirjaamo Kovi; Kulttuuri-Vapaa-aikakeskus;
Kirjaamo Sote; Kirjaamo Tevi; Hyvärinen Juha; Terveysvalvonta; Satakunnan museo (Nummelin Liisa); Satakunnan
museo (Koivisto Leena); Satakuntaliitto; tuomo.knaapi@ely-keskus.fi; kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi;
Rauman Energia Oy; DNA (Jokinen Tapani); matti.lehtonen@voimatel.fi
Aihe: Lausuntopyyntö, Jepyrtie

Hei!

Rauman kaupungin kaavoitus pyytää lausuntoanne Jepyrtien asemakaavan ja asemakaavan muutoksen
luonnoksesta (20-004) 18.3.2016 mennessä. Asemakaava-aineisto on tarkasteltavissa kokonaisuudessaan
osoitteessa http://www.rauma.fi/palvelut/nahtavilla-olevat-kaavat

Jos katsotte, että teillä ei ole lausuttavaa luonnoksesta, ilmoittaisitteko siitä sähköpostitse.

Ystävällisin terveisin,
Rauman kaupungin kaavoitus
_________________________

RAUMAN KAUPUNKI
Tekninen virasto, Kaavoitus
Kanalinranta 3, PL 104, 26101 Rauma
kaavoitus@rauma.fi
http://www.rauma.fi

JAKELU:
Aluepalopäällikkö
DNA Oy
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Rauman Energia Oy
Satakunnan Museo
Satakuntaliitto
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Tekninen lautakunta
Terveydensuojeluviranomainen
Ympäristölautakunta
Kasvatus- ja opetuslautakunta
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ELY
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Heinonen Taina

Lähettäjä: Suunnittelu <Suunnittelu@raumanenergia.fi>
Lähetetty: 18. helmikuuta 2016 14:21
Vastaanottaja: Heinonen Taina
Aihe: VS: Lausuntopyyntö, Jepyrtie

Hei,

Ei lausuttavaa.

Terveisin,

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

Lähettäjä: Heinonen Taina [mailto:Taina.Heinonen@rauma.fi]
Lähetetty: 17. helmikuuta 2016 10:57
Vastaanottaja: Suonpää Juha <juha.suonpaa@satapelastus.fi>; tuomas.klimoff@satapelastus.fi; Kirjaamo Kovi
<Kirjaamo.Kovi@rauma.fi>; Kulttuuri-Vapaa-aikakeskus <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>; Satakunnan museo (Nummelin Liisa) <liisa.nummelin@pori.fi>;
Satakunnan museo (Koivisto Leena) <leena.koivisto@pori.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, Jepyrtie

Hei!

Rauman kaupungin kaavoitus pyytää lausuntoanne Jepyrtien asemakaavan ja asemakaavan muutoksen
luonnoksesta (20-004) 18.3.2016 mennessä. Asemakaava-aineisto on tarkasteltavissa kokonaisuudessaan
osoitteessa http://www.rauma.fi/palvelut/nahtavilla-olevat-kaavat

Jos katsotte, että teillä ei ole lausuttavaa luonnoksesta, ilmoittaisitteko siitä sähköpostitse.

Ystävällisin terveisin,
Rauman kaupungin kaavoitus
_________________________

RAUMAN KAUPUNKI
Tekninen virasto, Kaavoitus
Kanalinranta 3, PL 104, 26101 Rauma
kaavoitus@rauma.fi
http://www.rauma.fi

JAKELU:
Aluepalopäällikkö
DNA Oy
Rauman Energia Oy
Satakunnan Museo
Satakuntaliitto
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Sosiaali- ja terveyslautakunta
Tekninen lautakunta
Terveydensuojeluviranomainen
Ympäristölautakunta
Kasvatus- ja opetuslautakunta
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ELY
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Heinonen Taina

Lähettäjä: Elo Hanna
Lähetetty: 6. huhtikuuta 2016 13:20
Vastaanottaja: Heinonen Taina
Aihe: VL: Lausuntopyyntö Jepyrtien asemakaavaluonnos

Hanna Elo
Kaavoitusarkkitehti
044 4036018
hanna.elo@rauma.fi

RAUMAN KAUPUNKI
Tekninen virasto, kaavoitus
Kanalinranta 3 26100 Rauma

Lähettäjä: Alho Marja-Leena
Lähetetty: 6. huhtikuuta 2016 13:19
Vastaanottaja: Elo Hanna
Aihe: VS: Lausuntopyyntö Jepyrtien asemakaavaluonnos

Hei,
Sosiaali- ja terveysvirastolla ei ole lausuttavaa vireillä olevasta kaavamuutoksesta.
Yst.terv.

Marja-Leena Alho

Marja-Leena Alho
vs. sosiaali- ja terveysjohtaja
Puh. 044 403 5190
marja-leena.alho@rauma.fi
RAUMAN KAUPUNKI
Sosiaali-ja terveysvirasto
Steniuksenkatu 2, 26100 RAUMA

Lähettäjä: Elo Hanna
Lähetetty: 6. huhtikuuta 2016 13:02
Vastaanottaja: Alho Marja-Leena
Aihe: Lausuntopyyntö Jepyrtien asemakaavaluonnos

Hei,
pyydämme lausuntoa Sosiaali- ja terveyslautakunnalta Jepyrtien jatkon asemakaavasta ja asemakaavan
muutoksesta. Kaavan aineisto löytyy alla olevasta linkistä. Pyydämme ilmoittamaan sähköpostitse, mikäli ette näe
lausunnon antamista tarpeelliseksi.

http://www.rauma.fi/node/46771

ystävällisesti,
Hanna Elo
Kaavoitusarkkitehti
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044 4036018
hanna.elo@rauma.fi

RAUMAN KAUPUNKI
Tekninen virasto, kaavoitus
Kanalinranta 3 26100 Rauma



RAUMAN KAUPUNKI
Tekninen lautakunta

PÖYTÄKIRJANOTE
Kokouspäivämäärä
8.3.2016

Sivu 1(1)

Otteen oikeaksi todistaa:

74 § Lausuntopyyntö Jepyrtien asemakaavan muutoksen luonnoksesta (AK 20-004)

TEKLA 74 § 8.3.2016 RAU/938/10.02.03/2014

Esityslistan liitteet:
1. Sijaintikartta
2. Asemakaavan muutosluonnos

Suunnittelupäällikkö Riikka Pajuoja 3.3.2016:

Rauman kaupungin kaavoitusyksikkö on pyytänyt teknisen lautakunnan
lausuntoa Jepyrtien -asemakaavamuutoksen luonnoksesta (AK 20-004).
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on uusien erillispientalojen ja rivitalo-
tontin kaavoittaminen olemassa olevalle pientaloalueelle.

Kunnallistekniikan suunnitteluyksikkö
Kunnallistekniikan suunnitteluyksikkö on tutustunut asemakaavaluonnok-
seen, eikä sillä ole huomautettavaa.

Kiinteistö- ja mittaustoimi
Kiinteistö- ja mittaustoimella ei ole huomautettavaa.

Teknisen toimen johtaja Seppo Heikintalo 20.1.2016

Ehdotus:  Tekninen lautakunta päättää saattaa kaavoittajan tietoon yl-
lä mainitut asiat.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

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

Aihe: VL: Jepyrtien jatko AK 20-004

Lähettäjä: Laitala Tiina
Lähetetty: 16. maaliskuuta 2016 13:30
Vastaanottaja: Rostedt Jarno
Kopio: Eriksson Riku
Aihe: VS: Jepyrtien jatko AK 20-004

Hei!

Olen pahoillani viivästyksestä! Terveysvalvonta ei anna asiassa lausuntoa.

Terveisin,

Tiina Laitala
Ympäristöterveydenhuollon johtaja
Puh. 044 707 2930
tiina.laitala@rauma.fi

RAUMAN KAUPUNKI
Ympäristöterveydenhuolto
PL 283, 26101 RAUMA

Lähettäjä: Rostedt Jarno
Lähetetty: 16. maaliskuuta 2016 11:00
Vastaanottaja: Suonpää Juha; tuomas.klimoff@satapelastus.fi; Kirjaamo Kovi; Kirjaamo Sote; Terveysvalvonta;
Laitala Tiina; Satakunnan museo (Nummelin Liisa); Satakunnan museo (Koivisto Leena); Satakuntaliitto;
tuomo.knaapi@ely-keskus.fi; kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi
Aihe: Jepyrtien jatko AK 20-004

Terve,

Pyysimme lausuntoanne Jepyrtien jatkon asemakaavamuutoksen luonnoksesta (20-004) 16.3.2016 mennessä.
Emme ole saaneet lausuntoanne.
Kaavan kiireellisyyden vuoksi pyydämme arvionne lausuntonne saapumisen ajankohdasta tai viestin, ettei
lausuntoa anneta.

Asemakaavan aineisto on tarkasteltavissa kokonaisuudessaan osoitteessa http://www.rauma.fi/node/46771

..........................................
Jarno Rostedt
Kaavoitusavustaja
Rauman kaupunki / Kaavoitus
Kanalinranta 3, PL 104
26100 Rauma
Puh.(02) 834 3666
Faksi (02) 834 3630
jarno.rostedt@rauma.fi



RAUMAN KAUPUNKI
Ympäristölautakunta

PÖYTÄKIRJANOTE
Kokouspäivämäärä
1.3.2016

Sivu 1(1)

Otteen oikeaksi todistaa:

29 § Lausunto Jepyrtien asemakaavamuutoksesta

YL 29 § 1.3.2016 RAU/938/10.02.03/2014

Ympäristönsuojelupäällikkö Juha Hyvärinen 22.2.2016:

Rauman kaupungin kaavoitus pyytää ympäristölautakunnan lausuntoa
Jepyrtien asemakaavan ja asemakaavan muutoksen luonnoksesta (20-
004) 18.3.2016 mennessä. Asemakaava-aineisto on tarkasteltavissa ko-
konaisuudessaan osoitteessa http://www.rauma.fi/palvelut/nahtavilla-olevat-
kaavat.

Asemakaavan tavoitteena on muodostaa uusi erillispientalotonttien kort-
teli (2019) Jepyrtien pohjoispuolelle ja muuttaa olemassa oleva korttelin
2015 rivitalotontti pienemmäksi rivitalotontiksi ja viideksi omakotitaloton-
tiksi. Korttelin 2019 ja viereisen, olemassa olevan korttelin väliin jää vir-
kistysalue ja siellä oleva muuntamo.

Asemakaavassa on otettu huomioon kaava-alueen sijainti Vanha-Lahden
kartanon välittömässä läheisyydessä. Maakuntakaavassa kartano on
merkitty maakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristök-
si. Miljööseen kuuluu oleellisesti sen eteläpuolella oleva peltoaukea ja
tämä, sitä rajaava metsä. Uudet asuinrakennukset tulisivat peltoaukean
reunassa osin näkyviin, mutta asemakaava ohjaisi jatkosuunnittelua ja
rakentamista välttämään maisemaa tärveleviltä ylilyönneiltä.

Itse kaava-alueella ei ole merkittäviä maisema- tai luontoarvoja.

Rakennustarkastaja Esa Gröndahl 22.2.2016:

Rakennusvalvonnan osalta ei luonnoksesta ole huomautettavaa.

Ympäristönsuojelupäällikkö Juha Hyvärinen 22.2.2016:

Ehdotus:  Ympäristölautakunta lausuntonaan Jepyrtien asemakaavas-
ta ja asemakaavan muutoksesta toteaa, ettei luonnoksesta
ole huomautettavaa.

Päätös: Hyväksyttiin.
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Asemakaavan muutos koskee:
Rauman kaupungin
20. kaupunginosan
korttelia 2015 sekä katualuetta.

Asemakaavan muutoksella muodostuu:
Rauman kaupungin
20. kaupunginosan
kortteli 2015 sekä katualuetta.

Asemakaavalla muodostuu:
Rauman kaupungin
20. kaupunginosan 
kortteli 2019 sekä lähivirkistysalue.

SITOVA TONTTIJAKO: 20-2015-4...8 ja 20-2019-1…8

Tontilla 20-2015-3 on voimassa sitova tonttijako, jota ei
tällä kaavalla muuteta.

HYVÄKSYTTÄVÄ KAAVA
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RAUMAN KAUPUNKI TEKNINEN VIRASTO / KAAVOITUS

ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS
JEPYRTIEN JATKO

KAUPUNGINHALLITUS KAUPUNGINVALTUUSTO VOIMAANTULO MITTAKAAVA

1:1000
Koordinaattijärjestelmä: ETRS-GK22
Korkeusjärjestelmä:       N2000

SUUNNITTELIJA

Kaavoitusarkkitehti Hanna Elo

PIIRTÄJÄ

SS

PÄIVÄYS

26.1.2016

TÄMÄ KARTTA ON OLLUT NÄHTÄVILLÄ 

MRA 27§

MRA 30§

KAAVOITUSJOHTAJA JUHA ESKOLIN

POHJAKARTTA ON  JHS185 2.5.2014 MUKAINEN DIAARINUMERO

938/2014
TÄMÄ KARTTA ON RAUMAN KAUPUNGINVALTUUSTON / KAUPUNGINHALLITUKSEN

PÄÄTÖKSEN              /                                   §                   MUKAINEN           HALLINTOJOHTAJA

KAAVATUNNUS

20-004

Asemakaavamääräykset ja -merkinnät: 

ARA004 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten
korttelialue.

AOA005 Erillispientalojen korttelialue.

VLA034 Lähivirkistysalue.

A082 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

A084 Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

A085 Osa-alueen raja.

2
A088 Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero.

20A091 Kaupungin- tai kunnanosan numero.

2019A093 Korttelin numero.

JEPYRTIEA095 Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen
alueen nimi.

150A096 Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

IIA100 Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen
tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

Iu1/2A102 Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka
suuren osan  rakennuksen suurimman kerroksen alasta
ullakon tasolla saa käyttää kerrosalaan laskettavaksi
tilaksi.

1:1A106 Kattokaltevuus.

IIA112 Alleviivattu luku osoittaa ehdottomasti käytettävän
rakennusoikeuden, rakennuksen korkeuden,
kattokaltevuuden tai muun määräyksen.

A113 Rakennusala.

tA117 Rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen.

etA11811 Ohjeellinen muuntamolle varattu alueen osa.

a1A11903 Auton säilytyspaikan rakennusala, jolle saa rakentaa
autokatoksia ja -talleja tontin rakennusoikeuden sitä
estämättä.

A129 Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on
rakennettava kiinni.

leA133 Leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa.

A134 Istutettava alueen osa.

lt1A13406 Säilytettävä kivi tai kallio.

A135 Säilytettävä/ istutettava puurivi.

A136 Katu.

poA14802 Ohjeellinen polku.

A159 Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää
ajoneuvoliittymää.

1ap/asA164 Merkintä osoittaa, kuinka monta autopaikkaa asuntoa
kohti on rakennettava.

ek7A16608 Merkinnällä varustetulla alueella on noudatettava
kaavakartan yhteydessä olevia rakentamistapaohjeita.

A200 Rakentamistapaohjeet:

- Jepyrtien eteläpuolelle osoitetut rakennukset tulee
porrastaa maaston mukaan tai rakennuksen ensimmäisen
kerroksen tilavuudesta max 45% tulee olla maanpinnan
alapuolella.

- Ylikorkeat, maaston korkeuseroista johtuvat sokkelit on
kielletty.

- Murretut ja epäsymmetriset katot on kielletty.

A2001 - Mahdollinen autotalli tai -katos on rakennettava joko
asuinrakennukselle tai talousrakennukselle varatun
rakennusalan sisäpuolelle.

- Parviratkaisuja saa rakentaa kerrosalan sitä estämättä.

- Pihapiirin rakennuskannan tulee muodostaa yhtenäinen
kokonaisuus, joka on suunniteltu kyseiselle tontille.

- Talousrakennukseen saa sijoittaa saunan.

Timo Luukkonen
Ovaali  

Timo Luukkonen
Nosto
Huomautus



1

Heinonen Taina

Lähettäjä: Asianajotoimisto Sinikka Kelhä <sinikka.kelha@sinikkakelha.fi>
Lähetetty: 11. maaliskuuta 2016 15:05
Vastaanottaja: Kaavoitus
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Rauman kaupunki
Kaavoitus

Asia: Jepyrtien jatkon asemakaava ja asemakaavamuutoksen osallistumis-ja arviointisuunnitelma

Lausuman antajat
Vanha-Lahden Kartano Oy
Sinikka Kelhä
Juha Kuusisto

Lausuma

Vanha-Lahden kartanon omistajina katsomme, että suunnitelmaa tulisi muuttaa siten, että
Haapasaarentielta oikealle käännyttäessä Jepyrtien vasemmalla puolella olevat ensimmäiset 2-3
tonttia tulisi jättää suunnitelmasta pois.

Kaavoitustyön yhdeksi keskeiseksi kysymykseksi on merkitty Vanha-Lahden kartanon perinteikkään maiseman
säilyttäminen. Mainitut tontit sijaitsevat ainakin osittain koivikossa tai joka tapauksessa koivikkoon rajautuen. Olemme
ymmärtäneet museoviraston lausunnoista, että kartanon eri puolilla olevat koivikot ovat suojeltavaa ympäristöä tai
ainakin olennainen osa suojeltavaa miljöötä. Vaikka asuinrakennusten on suunniteltu sijoittuvan Jepyrtien varteen,
talousrakennukset voisivat olla melko lähellä näitä koivikoita ja myös kartanon tämänhetkisen rajan tuntumassa.
Katsomme, että perinteikkään maiseman säilyttämiseen kuuluu se, että suojellun miljöön ympärillä on tietty väljyys.

Olemme ymmärtäneet museoviraston katsoneen, että sekä kartanon etelä - että pohjoispuolella olevat koivikot
olisivat osa perinnemaisemaa ja että ne ainakin osittain kuuluisivat suojellun miljöön piiriin. Emme ole tätä tietoa
pystyneet tässä aikataulussa tarkistamaan, mutta meitä on museoviraston taholta ohjeistettu niin, että ympäröiviä
koivikoita ei saisi kaataa.

Sen lisäksi, että Vanha-Lahden kartano on maakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö, jonka välittömään
läheisyyteen ei tulisi kaavoittaa rakentamista, kartano on myös toimiva hevostila. Hevosten laitumet ja tarhat
sijoittuvat pellolle aivan tilan etelärajan tuntumaan. Niiden sijainti tulee ottaa huomioon ja jättää riittävä etäisyys
tontteihin.

Raumalla maaliskuun 11. päivänä 2016

Vanha-Lahden Kartano Oy
Sinikka Kelhä
Juha Kuusisto

Asianajotoimisto Sinikka Kelhä
Isoraastuvankatu 3, 26100 Rauma
Puh +358 (0)2 823 6800, +358 (0)5063889
Fax +358 (0)2 823 6800
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www.sinikkakelha.fi

Tämä sähköpostiviesti on luottamuksellinen. Se on tarkoitettu ainoastaan vastaanottajalle. Mikäli ette ole viestissä
tarkoitettu vastaanottaja, olkaa hyvä ja ilmoittakaa siitä lähettäjälle sekä tuhotkaa viesti välittömästi.

This e-mail message contains confidential information and is intended only to the recipient. If you are not the
intended recipient please inform the sender and delete this message immediately.
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Hei,

esitämme Jepyrtien uudessa kaavassa huomioitavaksi seuraavaa:

Uuden alueen tonttijako Jepyrtien pohjoispuolella tulisi siirtää alkamaan 10..20metriä lännemmäksi, jotta kaavan
tavoitteena olevat ”Virkistys- ja luontoarvojen huomioiminen” sekä ”Viheryhteyksien säilyttäminen” toteutuisivat.
Nyt nähtävillä olevan kaavakarttaluonnoksen perusteella tonttijako on liian lähellä (3m) alueen itäpuolella olevaa
kalliojyrkännettä ja näin käytännössä sulkee yhteyden ja estää alueen virkistyskäyttöä, eikä luonnokseen merkatun
ohjeellisen polun käyttö käytännössä ole mahdollista.

Ystävällisin terveisin,

Seija ja Timo Luukkonen
Jepyrtie 10
0405501942


