
 
    TIEDOTE 8.6.2011 
 
 
NUMMEN ASEMAKAAVA UUDISTETAAN JA KAUPUNGINOSAN RAKENNUSHISTORIAN  TUTKIMISTYÖ ETENEE  
 
Nummi on edustava esimerkki 1900-luvun alkuvuosikymmeninä rakentuneesta suomalaisesta asuinalueesta. Kaupunginosa onkin 
otettu mukaan Museoviraston kokoamaan, vuoden 2010 alussa päivitettyyn valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen 
kulttuuriympäristöjen luetteloon (RKY). http://www.rky.fi/read/asp/r_default.aspx 
 
Rakennuskulttuuriselvitys 

Satakunnan Museo laatii yhteistyössä Rauman teknisen toimen kanssa rakennuskulttuuriselvityksen kaupunginosasta. Työ 
liittyy käynnissä olevaan asemakaavan uusimiseen ja on osa EU-rahoitteista ”Pisara – Kulttuuriympäristöt arjen arvoiksi” –
hanketta. www.pisara-hanke.fi 
 
Selvitystyötä tekee projektitutkija, arkkitehti Jyrki Yrjölä. Työ aloitettiin viime vuonna (2010) alueen itäosasta. Kesän ja 
alkusyksyn 2011 aikana kartoitetaan alueen länsiosa eli Lemsanpolun, Aarningonkadun, Hakrinkadun, Meijerikadun ja 
Eteläkadun rajaama alue. 
 
Tällä alueella olevat kiinteistöt inventoidaan. Omistajan ei ole välttämätöntä olla paikalla, mutta selvityksen onnistumisen 
kannalta kiinteistön tuntevan henkilön läsnäolo on eduksi. Selvitystyö tapahtuu pääasiassa päiväsaikaan, ja asukkaiden 
poissa ollessa se tehdään ulkopuolelta havainnoimalla. Selvityksen näkökulma on kulttuurihistoriallinen, eikä tarkoituksena 
ole arvioida esimerkiksi rakennusten rahallista arvoa tai rakennuslupiin liittyviä asioita.  
 
Rakennukset valokuvataan ja niiden historiaa ja nykytilaa koskevat tiedot kootaan lomakkeille. Mikäli teillä on rakennuksiin 
liittyvää muistitietoa, vanhoja valokuvia tai asiakirjoja, toivoo selvityksen tekijä voivansa tutustua niihin paikalla käydessään. 
Erityisen tärkeitä ovat tiedot rakennuksissa tehdyistä korjauksista ja muutoksista, entisistä asukkaista, erilaisista 
käyttövaiheista sekä tulevista suunnitelmista. Selvityksen tekijän toivotaan pääsevän käymään myös sisällä rakennuksissa. 
Kaikki selvitystyön aikana koottavat tiedot ovat luottamuksellisia ja sellaisenaan ainoastaan viranomaisten (mm. 
rakennustarkastaja, kaavoittaja, Satakunnan Museo ja tutkijat) käytettävissä. 

 
Asemakaavan muutos 

Nummen asemakaavan uudistaminen on käynnistynyt osallistumis- ja arviointisuunnitelman laadinnalla. Asemakaavan 
laatimisen tavoitteena on tukea Nummen valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön ominaisluonteen ja 
erityispiirteiden säilymistä. Nummen asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä MRA 30 
§:n mukaisesti 14.6.-7.7.2011 Rauman kaupungin teknisen viraston kaavoitusosastolla (Kanalinranta 3).  
 
Osalliset ja kunnan jäsenet sekä kaikki ne, joiden oloihin ratkaisulla on vaikutusta, voivat esittää mielipiteensä osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta. Mielipide on esitettävä kirjallisesti kaupunginhallitukselle nähtävillä oloaikana eli viimeistään 7.7.2011 
ennen kello 16:00 os. Kanalinranta 3, PL 104, 26101 RAUMA. www.rauma.fi/tevi/kaavoitus/ 

 
Yleisötilaisuus 

Rauman kaupungin teknisen viraston kaavoitusosasto ja Satakunnan Museo järjestävät tiistaina 14.6. klo 18.00 Karin 
koulun liikuntasalissa (Savilankatu 5) yleisötilaisuuden, jossa esitellään kaavahanketta ja alueen 
rakennuskulttuuriselvitystyötä. Tervetuloa! 

 
 
Liitteenä on Nummen asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Tämä tiedote jaetaan Nummen kaava-alueen 
kiinteistön omistajille. 
 
Lisätietoja:  
Rakennuskulttuuriselvitys: 
Projektitutkija Jyrki Yrjölä, gsm: 044 017 0713, sähköposti: jyrki.yrjola@dnainternet.net 
Projektipäällikkö Eeva Karhunen, gsm: 044 701 9929, sähköposti: eeva.karhunen@pori.fi 
 
Asemakaavan uudistaminen: 
Kaavoitusarkkitehti Mervi Tammi, puh. 834 3664, sähköposti: mervi.tammi@rauma.fi 
Kaavoitusarkkitehti Jouni Mäkinen, puh. 834 3665, sähköposti: jouni.makinen@rauma.fi 
 
 
 
 
  

 


