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EHDOTUS

· Asemakaavan selostus, joka koskee 22.4.2016 päivättyä asemakaavakarttaa.
· Sahanpolku 3:ssa sijaitsevan Y-tontin asemakaavan muuttaminen niin että alueelle voidaan

sijoittaa hoivakoti sekä Sahanpolun liikennejärjestelyjen parantaminen ja yleisen pysäköintialu-
een osoittaminen.

Kaava-alueen sijainti

Asemakaavan muutos koskee:
Rauman kaupungin 4.kaupunginosan korttelia 481, osaa korttelista 479 sekä puisto- ja katualuetta.

Asemakaavan muutoksella muodostuu:
Rauman kaupungin 4.kaupunginosan kortteli 495, yleistä pysäköinti- sekä lähivirkistys- ja katualue.
SITOVA TONTTIJAKO: 4-495-1

Kaavan laatija:
RAUMAN KAUPUNGIN TEKNINEN VIRASTO / KAAVOITUS
kaavoitusarkkitehti Hanna Elo
Kanalinranta 3
26100 Rauma
Puh. 044 4036018

Vireille tulo: Rauman kaupunginhallituksen kaavoitusjaosto on päättänyt 2.3.2016 (KVJ 24 §), että
Sahanpolun asemakaavan muutokseen ryhdytään.
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Tiivistelmä

Asemakaavan tavoitteet

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan ympärivuorokautisen tehostetun palveluasumisen hoi-
vakodin rakentaminen Sahanpolku 3:ssa sijaitsevalle tontille. Samalla ratkaistaan alueen ongel-
malliset tieyhteydet sekä lisätään parkkitilaa.

Tontti, jolle hoivakoti halutan mahdollistaa, on nykyisessä kaavassa varattu lähipäiväkodin / -
koulun rakentamiseen. Kyseisellä sijainnilla ei ole tarvetta edellä mainituille. Sen sijaan sijainti on
hyvä hoivakodille.

Asemakaavan yleistavoite on alueen käyttö ja kehittäminen olemassa olevan rakennuskannan
lähtökohdista.

Kaavaprosessin vaiheet
Kaavamuutos käynnistetään Kiinteistö Oy Rauman sahanpolku 3:n kaavamuutosanomuksen joh-
dosta. Rauman kaupunginhallitus on päättänyt 1.2. (KH 43 §) hyväksyä teknisen lautakunnan eh-
dotuksen varata Kiinteistö Oy Rauman Sahanpolku 3:lle tontti 684-4-479-8 (Sahanpolku 3) em.
pöytäkirjassa mainituin ehdoin kaavasuunnittelua varten.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistui 22.2.2016, ja päivitettiin 24.3.2016 luonnosvaiheen
lausuntojen perusteella.

Alueelle on laadittu kulttuuriympäristöselvitys (Rauman keskustaajaman kulttuuriympäristöselvitys
osa2 s. 69-71, Satakunnan Museo 2014). Ennen kaavatyön aloittamista ei katsottu tarpeelliseksi
laatia selvityksiä.

Asemakaava

Asemakaavan muutoksella muodostuu Rauman kaupungin 4.kaupunginosan kortteli 495, merkin-
nällä YS, yleistä pysäköinti- sekä lähivirkistys- ja katualue.
Sitova tonttijako 4-495-1.

Asemakaavan toteuttaminen
Asemakaavan vaikutukset astuvat voimaan kaavan saatua lainvoiman.
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1 Lähtökohdat

1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

3.1.1 Alueen yleiskuvaus
Kaava koskee Rauman kaupungin 4. kaupunginosassa Rauman keskustan länsipuo-
lella sijaitsevaa maakunnallisesti arvokkaan Sinisaaren kerrostaloalueen eteläosan
kahta rakentumatonta Y-tonttia ja Sahanpolkua. Kerrostaloalueen sisälle työntyvä Y-
tontti on tällä hetkellä käytännössä osa asukkaiden puistoaluetta, ja sen keskellä on
mm. rakennettu mäki, joka toimii pulkkamäkenä jne. Tontilla on myös hienoa, iäkästä
puustoa. Kaavan alue on selkeästi läpikulkualue, ja ne ominaisuudet tulisi kaavassa
säilyttää. Sahanpolku on tällä hetkellä kevyenliikenteen väylä, jolla huoltoajo on sallit-
tu, mutta ongelmana koetaan alueella se, että Sahanpolkua käytetään myös kaava-
määräyksen vastaisesti tavalliseen ajoon.

Kaava-alue sijaitsee Sinisaaren kerrostaloalueen eteläosassa.

Kaava-alueen koko on 7400m2.

3.1.2 Rakennettu ympäristö
Kaavan alue sijaitsee Sinisaaren kerrostaloalueella. Alue muodostuu 24:stä 1970-
luvulla valmistuneesta asuinkerrostalosta huoltorakennuksineen. Alun perin alueelle
suunniteltiin toisiinsa niveltyviä korkeita ja matalia rakennusosia kerrostaloketjuina,
jotka nousivat ja laskivat. Tätä ideaa käytettiin kuitenkin vain alueen lounaisosassa.
Sinisaaren arvostus on noussut sen keskeisen sijainnin vuoksi. Sinisaarella on myös
kaupunkikuvallista arvoa.
Nyt laadittavan kaavan alueella sijaitsevalle YOS3-tontille oli alun perin suunnitteilla
lähikoulu- ja päiväkotirakennus, mutta se ei rakentunut alueen muiden osien mukana.
Kyseiselle tontille mahdollistetaan kaavamuutoksen myötä hoivakodin rakentaminen.
Rakennusoikeus putoaa alkuperäiseen kaavaan nähden puoleen, ja tontin länsi- ja
itälaitoihin muodostuneet läpikulkureitit, sekä puistomaisuus säilytetään kaavamää-
räyksin
Suunnittelualue on huomioitu maakunnallisesti arvokkaan aluekokonaisuuden
osaksi. Alueen ominaisluonne tulee säilyttää. Alueen täydennysrakentamisen tu-
lee olla olemassa oleva rakennettu ympäristö huomioivaa. Uudisrakennuksen
hahmosta ja mm. julkisivumateriaaleista on määrätty erikseen rakentamistapaoh-
jeissa.



4

Näkymä Sahanpolulta koilliseen, Y-tontin suuntaan. Puistikko kuuluu suunnittelualueeseen.
Kaavan tarkoitus on mahdollistaa yksikerroksinen hoivakoti, joka sijoittuisi juuri kuvassa näky-
vän mäen tienoille. Mäen siirtämistä pohjoisemmas, lasten pulkkamäeksi, edellytetään, mikäli
rakennuslupavaiheeseen päästään.

Näkymä Sahanpolulta pohjoiseen.

3.1.3 Muinaismuistot
Kaava-alueella ei ollut tunnettuja muinaisjäännöksiä.
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3.1.4 Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt
Suunnittelualue on huomioitu maakunnallisesti arvokkaan aluekokonaisuuden
osaksi. Alueen ominaisluonne tulee säilyttää. Kaava-alueen vehreä ympäristö ja
kulkuyhteydet tulee säilyttää osana alueen kokonaisuutta.

Vasemmalla Y-tonttia luoteeseen, oikealla koilliseen. Kaava-alueen puusto on iäkästä ja arvokasta. Se suo-
jellaan kaavassa.
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1.2 Suunnittelutilanne

1.2.1. Maakuntakaava

Ote maakuntakaavasta

Suunnittelualueella on voimassa Satakunnan maakuntakaava, joka on saanut lainvoiman
13.3.2016 korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä. Suunnittelualuetta koskevat seuraa-
vat merkinnät:

A Merkinnällä osoitetaan yksityiskohtaista suunnittelua edellyttävät asumi-
seen ja muille taajamatoiminnoille, kuten keskustatoiminnoille, palveluille ja
teollisuudelle rakentamisalueita, pääväyliä pienempiä liikenneväyläalueita,
virkistys- ja puistoalueita sekä erityisalueita.

Alueen suunnittelumääräyksessä todetaan muun muassa seuraavaa:
Aluetta suunniteltaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota yhdyskuntaraken-
teen eheyttämiseen ja täydentämiseen hajanaisesti ja vajaasti rakennetuilla
alueilla.

mv2 Merkinnällä osoitetaan merkittävät kulttuuriympäristö- ja maisemamat-
kailun kehittämisen kohdevyöhykkeet.

kk Merkinnällä osoitetaan kaupunkikehittämisen kohdevyöhyke.

kh2 Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö.

sv1 Merkinnällä osoitetaan suojavyöhyke.

kh 684042  Sinisaaren asuntoalue.
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1.2.2.  Yleiskaava

Ote Rauman oikeusvaikutteettomasta yleiskaavasta.

Alueella on voimassa 25.8.2003 hyväksytty Rauman oikeusvaikutteeton yleiskaava,
jossa suunnittelualue on asuntoaluetta (A) ja virkistysaluetta V.

A Merkinnällä osoitetaan asuntoalue.

V Virkistysalue
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1.2.3.  Strateginen visio 2025

Ote strategisesta visiosta.

Alueella on vireillä koko kaupungin kattava yleiskaava. Kaavan strategisessa visiossa
2025 alue sijoittuu asuntoalueelle (A) ja maakunnallisesti merkittävään kulttuuriympä-
ristöön (kh-2).

A Merkinnällä osoitetaan asuntoalue.

kh-2 Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö.

1.2.4.  Asemakaava
Kaavaa koskevalla alueella on voimassa 26.12.1976 hyväksytty Sinisaaren asemakaava-
muutos. Asemakaavassa alueelle on osoitettu lastentarhan ja korttelikoulun korttelialue
(Yos3) ja yleiselle jalankululle varattu katualue, jolla huoltoajo on sallittua, sekä puistoaluet-
ta.

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 annetun asetuk-
sen 1284/99 vaatimukset.
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1.4  Maanomistus
Suunnittelualueen maa-alue on kaupungin omistuksessa.

2. Asemakaavan muutoksen tavoitteet

2.1  Tavoitteet
Asemakaavan yleistavoite on alueen tehokas käyttö ja kehittäminen olemassa olevan
rakennuskannan ja maakunnallisesti arvokkaan rakennetun ympäristön lähtökohdis-
ta.

2.2 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet

2.2.1. Kaavoista johdetut tavoitteet

Tavoitteeksi asetettu muutos vastaa maakuntakaavassa osoitettuihin varauksiin.

Tavoitteeksi asetettu muutos vastaa Rauman oikeusvaikutteettomassa yleiskaavassa
osoitettuihin varauksiin.

Tavoitteeksi asetettu muutos ja rakentamistapaohjeet vastaavat Rauman kaupungin
alustavassa visiossa 2025 osoitettuihin varauksiin.

Muutos tukee yhdyskuntarakenteen kehittymistä yleispiirteisten kaavojen tarkoituksen
mukaisesti.

2.2.2. Kulttuuriympäristöselvityksestä johdetut tavoitteet

Alueen ominaisluonne tulee säilyttää. Rakennusten julkisivuissa tulee käyttää al-
kuperäistä vastaavia materiaaleja. Kaavamuutos sallii myös puujulkisivun tietyin
ehdoin. Myös uudisrakennuksen hahmo on määritelty rakentamistapaohjeissa.
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2.2.3. Hakijan asettamat tavoitteet

Hakijat ovat ilmoittaneet 14.12.2015 päivätyssä kaavamuutoshakemuksessa
hankkeen tavoitteeksi seuraavaa: ” ympärivuorokautisen tehostetun palveluasu-
misen hoivakodin rakentamisen mahdollistaminen. Tarkoitus on, että toiminta ei
aiheuta lähiympäristölle haittaa, ja että hoivakoti sijoitetaan tontille siten, että kau-
pungille jää tilaa rakentaa alueelle lisää paikoitusaluetta.”

2.2.4. Kaupungin asettamat tavoitteet

Kaupungin tavoitteena on ratkaista kaavamuutoksen yhteydessä alueen ongelmalli-
set tieyhteydet sekä puutteelliset parkkialueet ja parantaa alueen kaupunkikuvaa.

Valkoisella esitetty nykyisellään paikoituskäytössä olevat alueet; alueiden kokonaispaikka-
määrä ja täyttöaste klo 15.30 ja 20.00.
Oranssilla esitetty Sahanpolku, joka kaavamuutoksella osoitetaan hidaskaduksi, ja jonka var-
relle voidaan osoittaa 10 uutta parkkipaikkaa. Violetilla on esitetty hoivakodin tarvitsema alue,
ja vihreällä säilytettävät viheryhteydet.
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3. Asemakaavan suunnittelun vaiheet

3.1.  Asemakaavan suunnittelun tarve
Korvaava asemakaava on tarpeen laatia, jotta alueen tehokas käyttö ja kehittäminen
olemassa olevan rakennuskannan lähtökohdista on mahdollista.

3.2. Suunnittelun vaiheet

3.2.1. Valmistelu
Kaavamuutos käynnistetään Kiinteistö Oy Rauman sahanpolku 3:n kaavamuu-
tosanomuksen johdosta. Rauman kaupunginhallitus on päättänyt 1.2. (KH 43 §) hy-
väksyä teknisen lautakunnan ehdotuksen varata Kiinteistö Oy Rauman Sahanpolku
3:lle tontti 684-4-479-8 (Sahanpolku 3) em. pöytäkirjassa mainituin ehdoin kaava-
suunnittelua varten.
Alueelle on laadittu rakennusinventointi /Rauman keskustaajaman kulttuuriympäris-
töselvitys: Osa 2. Kulttuuriympäristöt / Pekka Piiparinen 2014. Ennen kaavatyön aloit-
tamista ei katsottu tarpeelliseksi laatia muita selvityksiä.
Kaavan sisällöstä ja alueen asukkaiden toiveista on keskusteltu asukkaiden kanssa
kaavaa laadittaessa, ja heidän toiveensa on huomioitu muiden tavoitteiden sallimissa
rajoissa.

3.2.2. Asemakaavaluonnos
Asemakaavasta laadittiin yksi luonnosvaihtoehto kaavan vähäisen laajuuden takia.
Luonnoksessa mahdollistetaan tontin kehittäminen toisaalta hakijan ja rakennuksen
tulevien käyttäjien lähtökohdista, toisaalta turvaten alueen asukkaiden kulkureitit, vi-
heryhteyden jatkuminen ja vanhojen jalopuiden säilyminen. Liikenneturvallisuutta pa-
rannettiin muuttamalla lännestä Y-tontille johtava Sahanpolun osa hidaskaduksi.
 Asemakaavan luonnos sekä kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma olivat nähtä-
villä 10.3. – 24.3.2016.

3.2.3. Asemakaavaehdotus
Asemakaavakarttaa muutetaan ehdotusvaiheessa sillä tavoin, että rakentamistapa-
ohjeen määräystä ”YS-tontin piha-alue on aidattava”, tarkennetaan muotoon ”YS-
tontin piha-alue on aidattava kasvillisuudella”. Lisäksi määräyksiin lisätään ”Pihama-
teriaalina ei saa käyttää asvalttia”. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä selos-
tusta päivitettiin Satakuntaliiton ja Satakunnan Museon lausuntojen mukaisesti.

3.2.4. Osallistuminen, vuorovaikutusmenettely ja viranomaisyhteistyö

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistui 22.2.2016 ja se lähetettiin tiedoksi kaa-
va-alueen kiinteistöjen omistajille, naapureille, eri viranomaisille ja lautakunnille sa-
malla kun luonnos asetettiin nähtäville. Lisäksi osallistumis- ja arviointisuunnitelma
sekä luonnos olivat tutustuttavissa kaupungin nettisivuilla. Osallistumis- ja arviointi-
suunnitelma päivitettiin 24.3.2016 luonnosvaiheen lausuntojen perusteella.

Kaava on laadittu yhteistyössä Satakunnan Museon, Rauman kaupungin vihertoi-
men, maanmittausosaston sekä kunnallistekniikan kanssa.
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Kaavan luonnosta esiteltiin sen nähtävilläoloaikana Sinisaaren alueen järjestötalolla
kaikille avoimessa asukastilaisuudessa 18.3.2016. Tilaisuus keräsi runsaasti väkeä.
Kaavasta jätettiin neljä mielipidettä.

Toistamiseen kaavaa esiteltiin asukastilaisuudessa luonnoksen nähtävilläolon päätyt-
tyä järjestötalolla 18.4.2016. Samalla esiteltiin kaavamuutoksen anojan kaavamuu-
toksen luonnoksen mukainen hanke, ja etsittiin Vihertoimen edustajien avustuksella
uusi paikka hankkeen myötä rakennettavan rakennuksen alle jäävälle pulkkamäelle.

3.2.5.  Lausunnot ja vastineet

Satakuntaliitto
Satakuntaliitto esittää seuraavia teknisiä tarkennuksia: Kaavaselostukseen ja osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelman maakuntakaavoitusta koskeviin kohtiin tulee lisätä tie-
to, että Satakunnan maakuntakaava on saanut lainvoiman 13.3.2016 korkeimman
hallinto-oikeuden päätöksellä. maakuntakaavaa koskevassa kohdassa tulisi olla esillä
myös kaupunkikehittämisen kohdevyöhyke (kk), maakunnallisesti merkittävä kulttuu-
riympäristö (kh2, Sinisaaren asuntoalue ja suojavyöhyke (sv1).

Vastine
Muutokset tehty selostukseen ja OAS:iin.

Kulttuuri- ja vapaa-aika lautakunta
Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimella ei ole lausuttavaa Sahanpolun asemakaavan muu-
toksen luonnoksesta

Vastine
Ei kommenttia.

Tekninen lautakunta
Kunnallistekniikan suunnitteluyksikkö on ollut asemakaavaluonnoksen suunnittelu-
vaiheessa mukana. Sahanpolku on tällä hetkellä kevyen liikenteen väylä, jolla on
huoltoajo sallittu. Huoltoajon lisäksi väylällä on myös läpiajoa, joka kevyen liikenteen
väylällä koetaan ongelmalliseksi. Sahanpolun liikenneturvallisuuden takaamiseksi ke-
vyen liikenteen väylä on asemakaavassa esitetty muutettavaksi hidaskaduksi. Hidas-
kadulla vuorottelevat pysäköintitaskut (10 autopaikkaa) ja ajoneuvojen kohtaamispai-
kat, jolloin nopeudet pysyvät alhaisina. Sahanpolun varrella sijaitseva YT-tontti muu-
tetaan yleiseksi pysäköintialueeksi palvelemaan alueen asukkaiden pysäköintiä.
Kaavamuutosalue on Rauman kaupungin omistuksessa. Asemakaavaluonnos nou-
dattaa kaupunginhallituksen 1.2.2016 § 43 tekemää varauspäätöstä.

Vastine
Ei kommenttia.
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Kasvatus- ja opetustoimi
Kasvatus- ja opetustoimella ei ole lausuttaa kaavamuutokseen.

Vastine
Ei kommenttia.

Rauman Energia Oy
Kaukolämpöosasto huomauttaa, että kaavan alueella on erittäin merkittäviä kauko-
lämpölinjoja. Rauman Energian sähköverkolla ei lausuttavaa Sahanpolun kaavaan.

Vastine
Kaukolämpölinjoja ei yleisen linjan mukaan merkitä asemakaavaan.

Ympäristöterveydenhuolto
Hoivakodin sijoittaminen Sahanpolku 3:een on melko hyvä ratkaisu. Kaavaluonnok-
sen uusi rakennuspaikka on eteläpuolelta yli 15 m korkean metsäisen Sahankallion
katveessa ja kaikilta muilta ilmansuunnilta paikkaa ympäröi lähes yhtä korkeat kerros-
talot katvevaikutuksineen. Tontin liikenneyhteys, Sahanpolku, ei tuota häiriöitä alueel-
la hitaan ja vähäisen liikenteensä vuoksi. Rakennuspaikalla esimerkiksi teollisuuden
meluemissiot kulkevat alueen yli. Pysäköintialuekin on onnistuttu sijoittamaan enti-
seen aluelämpökeskuksen paikalle.

Vastine
Ei kommenttia.

Ympäristönsuojelu
Ympäristönsuojelun osalta kaavaluonnoksessa ei ole huomautettavaa.

Vastine
Ei kommenttia.

Varsinais-Suomen ELY-keskus
ELY-keskus ei pidä lausunnon antamista asiassa tarpeellisena.

Vastine
Ei kommenttia.
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Satakunnan Museo
Asemakaavan muutosalue sijaitsee maakunnallisesti merkittäväksi kulttuuriympäris-
töksi luokitellussa Sinisaaren asuntoalueella, joka on huomioitu Satakunnan maakun-
takaavassa kohdemerkinnällä kh.
Lausuntonaan Sahakadun asemakaavan muutosluonnoksesta Satakunnan Museo
toteaa, että nyt luonnosvaiheeseen edennyt kaavamuutos on parannus nykyiseen
asemakaavaan nähden. Kaavamuutoksessa tontin rakennusoikeutta on olennaisesti
pienennetty ja olemassa olevan viherympäristön säilymiselle on luotu edellytykset
osoittamalla tontin reunat lähivirkistysalueeksi (VL) ja suojelemalla merkittävimmät
yksittäispuut kohdemerkinnöin. Kaavanlaatija on myös neuvotellut prosessin aikana
kaavamääräysten sisällöstä Satakunnan Museon kanssa ja museo pitää onnistunei-
na kaavaluonnokseen liitettyjä rakentamistapaohjeita. Museolla ei ole huomautetta-
vaa asemakaavan muutoksesta, eikä myöskään kaava-aineistosta.

Teknisenä korjauksena museo pyytää mainitsemaan kaavaselostuksen kohdassa
3.1.5 (1.2.1.) Maakuntakaava, merkinnän kh 684042 (Sinisaaren asuntoalue). Sini-
saari on myös maakuntakaavassa osoitettu kaavateknisistä ja mittakaavallisista syis-
tä vain kohdemerkinnällä, joka käy ilmi maakuntakaavan liiteosasta B2.

Vastine
Tekninen korjaus selostukseen on tehty.

Aluepalopäällikkö
Kaavoitettava kohde sijaitsee UPM-tehtaiden konsultointivyöhykkeen alueella, jolloin
asiasta tulisi pyytää myös Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) lausunto.

Vastine
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston lausunto pyydetään.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Kaavamuutosalue sijaitsee n. 800m etäisyydellä UPM-Kymmene Oyj:n teollisuuslai-
toksesta, joka on joka on Seveso-direktiivissä tarkoitettu toimintaperiaateasiakirjavel-
vollinen laajamittaista kemikaalien käsittelyä ja varastointia harjoittava laitos. Maan-
käytön kannalta oleellisin huomioon otettava kemikaali laitoksella on rikkidioksidi, jo-
ka on myrkyllistä hengitettynä. Nestevuodosta höyrystyvä kaasu muodostaa tuulen
mukana leviämissuuntaan kulkeutuvan kaasupilven. UPM-Kymmene Oyj:n teettämän
mallinnuksen mukaan suunniteltu kaavamuutosalue jää useammassa onnettomuus-
skenaariossa AEGL 2 -rajan (pysyvää tai muuten vakavaa ja pitkäaikaista terveys-
haittaa) ulkopuolelle, kun säätila on stabiili ja tuulen nopeus 3 tai 5m. Suunnitellun
hoivakodin evakuointi voi kuitenkin olla keskimääräistä haastavampaa, joten on syytä
varmistua siitä, että hoitolaitos saa riittävän nopeasti tiedon tuotantolaitoksella sattu-
neesta onnettomuudesta ja että hoitolaitoksen ikkunat ja ilmastointi ovat tehokkaasti
suljettavissa.
Yllä mainitut seikat huomioon ottaen Tukes ei vastusta kaavamuutoksen toteuttamis-
ta.

Vastine
Ei kommenttia.
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DNA ei jättänyt lausuntoa.

3.2.6. Mielipiteet ja vastineet
Ohessa lyhennelmät mielipiteistä. Mielipiteet kokonaisuudessaan tämän selostuksen
liitteenä.

Albrecht Herbert ja Paula
Mielipiteessä kritisoidaan hoitokodin sijoittamista asuinalueelle, ja toivotaan sille löy-
dettävän toinen sijainti paikasta, jossa se ei häiritsisi ympäröivää asutusta. Mielipiteen
jättäjä on huolissaan alueella sijaitsevien asuntojen jälleenmyyntiarvosta ja alueen
mahdollisesta kaavamuutoksen salliman rakentamisen myötä aiheutuvasta rauhatto-
muudesta.

Muss Resozialisierung gerade in der Mitte eines ruhigen Wohngebiets stattfinden?
Ein solches Heim auf dem von uns vorgeschlagenen Grundstück westlich vom Mag-
istratsgebäude an Raumas Kanal würde niemanden stören. All dieses hat uns geld
gekostet. Das alles wäre verloren, wenn wir unsere wohnung nach nur zehn Jahren
wieder verkaufen müssten.
Bedenken Sien bitte auch, dass in Sinisaari viele Kinder wohnen, die unter
schlechten Einfluss greaten könnten, wenn dieses Heim hier gebaut wird. Auch deren
Entfaltungsraum würde erheblich gestört werden.

Einspruchbeantwortung:
Nach aktuellen Stadtplanrecht ist es möglich ein  1400 m² grosses Gebäude  auf ein
ca. 3080 m²  grosses Grundstück zu bauen.
Der Entwurf des neuen Planes sieht vor, ein 700  m²  grosses  Gebäude auf ein
2200  m² grosses Grundstück bauen zu können. Zusätzlich beinhaltet der Planenwurf
auch einen Schutz für alte Bäume im Osten des Plangebiets, und neue Parkplätze für
das ganze Sinisaari-Viertel. Der Ziel des neuen Planes ist der Gesamtsituation in das
Viertel zu verbessern.

As Oy Rauman Sahanpolku
Sinisaaren alue, joka on ollut alkuvaiheessa yksi ongelmallisista lähiöistä, on vähitel-
len parantunut ja asujaimisto vakiintunut. Aluetta tulee jatkossakin kehittää asuinalu-
eena. asuntoalueen keskelle ei tule sijoittaa sellaista sosiaalista yksikköä, joka voi he-
rättää asukkaissa pelkoja tai epäilyksiä.
Vakiintunut puistomainen käyttö muuttuisi rakennetuksi alueeksi ja se muuttaisi mer-
kittävästi alueen luonnetta. Alueen puistot ovat välttämättömiä väljyyden ja viihtyisyy-
den säilyttämiseksi.
Alueelle tulisi korkeintaan sijoittaa sellaisia toimintoja, jotka ovat alueen asumiseen
liittyviä ja sillä tavalla ympäristöä ja asukkaiden olosuhteita parantavia.

Anneli Konttinen-Kauno
Mielipiteen jättäjä kritisoi alueelle rakennettavan hoivakodin sijoittamista keskelle
asuinaluetta, aktiivisesti asukkaiden virkistyskäytössä olevalle tontille. Hän esittää
myös vaateen alueen puistosuunnitelman pikaisesta käynnistämisestä, jotta mm.
kaavamuutoksessa esitetyn rakennusalan alle jäävä pulkkamäki saadaan siirrettyä
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esim. kokonsa verran pohjoisemmaksi. Alueen asukkaat ovat hänen mukaansa kiin-
nostuneita osallistumaan puiston kokonaissuunnitelman tekemiseen.

As Oy Rauman Kisälli
Mielipiteen jättäjä ottaa kantaa rakennuslupahakemukseen, jonka johdosta tältä on
pyydetty naapurin kannanotto. Itse kaavaluonnokseen mielipiteen esittäjä ottaa kan-
taa kahdessa viimeisessä kappaleessa. Autosuojien rakentamismahdollisuutta toivo-
taan YT10-merkitylle kalliolouhostontille. Lisäksi todetaan nykyinen ajoreitti Aittaka-
rinkadulta Siikapolun kautta Sahapolulle monimutkaiseksi ja toivotaan selvitettävän
muita reittejä.

Vastine mielipiteisiin

Rauman kaupunginhallitus on päättänyt 1.2. (KH 43 §) hyväksyä teknisen lautakun-
nan ehdotuksen varata Kiinteistö Oy Rauman Sahanpolku 3:lle tontti 684-4-479-8
(Sahanpolku 3) Tällä hetkellä voimassa oleva asemakaava sallii 1400 kem2 raken-
tamisen n. 3080 m2 kokoisella YOS3-tontilla. Luonnoksena nähtävillä ollut asema-
kaavan muutos sallii tästä puolet; 700 kem2 sosiaalitointa ja terveydenhoitoa palvele-
vaa yksikerroksista rakentamista huomattavasti pienemmäksi rajatulla YS-tontilla. Li-
säksi asemakaavan muutoksella halutaan suojella alueen iäkäs puusto ja alueen vi-
herkulkuyhteydet sekä osoitetun rakennusalan itä- että länsipuolitse. Asemakaavan
muutoksella muutetaan lisäksi nykyinen pyörätie, Sahanpolku, hidaskaduksi ja lisä-
tään alueen parkkipaikkoja. Nykyisessä kaavassa YT10-merkinnällä olevaan kallio-
louhokseen mahdollistetaan yleisen parkkipaikan muodostuminen. Koska alue on
kaupungin omistuksessa, ei siihen mahdollisteta autokatosten rakentamista. Muita
ajoreittejä kaava-alueelle ei alueiden kokonaiskäyttö huomioiden voida osoittaa.
Aluetta halutaan näin kehittää monipuolisena ja turvallisena, viheryhteydet huo-
mioivana asuinalueena.
Mielipiteisiin on vastattu myös mm. siten, että kaavaa ja sen mukaista hanketta on
esitelty asukkaille avoimessa tilaisuudessa. Ko. tilaisuudessa osoitettiin Vihertoimen
edustajien avustuksella uusi paikka hankkeen myötä rakennettavan rakennuksen alle
jäävälle pulkkamäelle. Kaupunki vastaa pulkkamäen uudelleen sijoittamisesta ja
hankkeen toteuttaja osallistuu kuluihin.
Puiston kokonaissuunnitelmaa ei tällä aikataululla ole mahdollista toteuttaa.

4. Asemakaavan kuvaus

4.1 Kaavan rakenne
Kaavassa on osoitettu tontin käyttöä koskevat määräykset.
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4.2 Kaavamerkinnät ja –määräykset

Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten
korttelialue.

Lähivirkistysalue.

Yleinen pysäköintialue.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

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.

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

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

Hidaskatu.

Merkintä osoittaa kuinka monta autopaikkaa on rakennettava.

Merkinnällä varustetulla alueella on noudatettava kaavakartan yhtey-
dessä olevia rakentamistapaohjeita.

Suojeltava puu.

RAKENTAMISTAPAOHJEET:

YS-tontin piha-alue on aidattava kasvillisuudella.

Uudisrakennuksen tulee soveltua olemassaolevaan,
maakunnallisesti arvokkaaseen ympäristöön.

Julkisivumateriaalina rappaus tai jaoton laudoitus.

Kattomuotona tasakatto tai mahdollisimman loiva pulpetti-
katto.

Ikkunat joko jaottomat tai pystyjakoiset.

Moderni kokonaishahmo.

Pihamateriaalina ei saa käyttää asvalttia.
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4.3 Kaavan vaikutukset
Kaavan muutoksella on muuttavia, muttei negatiivisia vaikutuksia ympäristöönsä.

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen / muutoksen suunta

Yhdyskuntarakenne Yhdyskuntarakenteellinen tarkastelu on tehty yleiskaavatyön yhteydessä. Siinä alueen pää-
käyttötarkoitus on asuminen. +

Julkiset palvelut Kaavalla on oleellisia vaikutuksia julkisten palvelujen saavutettavuudelle ja käytettävyydelle.
Alueelle rakentuu 16 paikkainen hoivakoti.

+

Yksityiset palvelut Alueella tulee 16 paikkainen hoitvakoti. Kaavalla on oleellista vaikutusta yksityisille palveluille. +

Työpaikat, elinkei-
notoiminta

Kaavalla on edelliseen kohtaan viitaten merkitystä elinkeinotoiminnalle. +

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön / muutoksen suunta

Kaupunkikuva Alueen yleisilmeen sopivuus ympäristöönsä varmistetaan, kun kaavamääräyksissä huomioi-
daan koko alueen maakunnallisesti merkittävä status.

+

Vaikutukset luontoon ja maisemaan / muutoksen suunta

Luonnonolot Kaavalla ei ole erityisiä vaikutuksia luonnonoloihin. 0

Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen / muutoksen suunta

Liikenne Kaava parantaa Sahanpolun liikenneolosuhteita ja tekee ne turvallisemmiksi. Parkkipaikkoja
osoitetaan 18 kpl lisää.

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.

0

Vaikutukset terveyteen / muutoksen suunta

Ympäristöhäiriöt Kaavan mukainen maankäyttö ei aiheuta ympäristöhäiriöitä. 0

Vaikutukset sosiaalisiin oloihin / muutoksen suunta

Sosiaalinen ympä-
ristö

Alueen käytettävyys, mm. kulkuyhteydet ja puistomainen  yleisilme säilyvät. 0

Vaikutukset kulttuuriin / muutoksen suunta

Kulttuurihistoria Kaavan määräyksillä pyritään turvaamaan maakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön
mahdollisimman vähäinen häiriintyminen.

0
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5. Asemakaavan toteutus

5.1  Asemakaavan toteutus
Asemakaavan toteuttaminen voi alkaa sen saatua lainvoiman.

Kaavatyöhön ovat osallistuneet kaavoitusarkkitehti Hanna Elo ja kaavoitusavustaja
Taina Heinonen

Raumalla 22.4.2016
RAUMAN KAUPUNGIN TEKNINEN VIRASTO / KAAVOITUS

Hanna Elo Taina Heinonen
Kaavoitusarkkitehti Kaavoitusavustaja

Juha Eskolin
Kaavoitusjohtaja
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T yhteensä 0,0000 0,0 0 0,0000 0
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Asemakaavan tietojen täyttölomake 1/4 Täyttämispvm

Uusi ak:n pinta-ala
Ak:n muutoksen pinta-ala
Rakennuspaikkojen lkm Lomarak.paikkojen lkm
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POISTETTAVA KAAVA 500.01 3 m sen kaava-alueen ulkopuolella oleva viiva, jota
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SAHANPOLKU
POISTUVA ASEMAKAAVA

KAUPUNGINHALLITUS

TEKNINEN VIRASTO / KAAVOITUSRAUMAN KAUPUNKI

KAUPUNGINVALTUUSTO YMPÄRISTÖKESKUS VOIMAANTULO MITTAKAAVA

SUUNNITTELIJA PIIRTÄJÄ PÄIVÄYS

POHJAKARTTA ON  JHS185 2.5.2014 MUKAINEN

TÄMÄ KARTTA ON OLLUT NÄHTÄVILLÄ RAUMAN KAUPUNGIN TEKNISESSÄ VIRASTOSSA

TÄMÄ KARTTA ON RAUMAN KAUPUNGINVALTUUSTON / KAUPUNGINHALLITUKSEN

PÄÄTÖKSEN              /                                   §                   MUKAINEN           KAUPUNGINSIHTEERI / KAUPUNGINLAKIMIES

KAAVATUNNUS

Korkeusjärjestelmä:       N2000
Koordinaattijärjestelmä: ETRS-GK22

500.43 Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.

h500.1802 Yleiselle jalankululle varattu katualue, jolla huoltoajo on
sallittu.

YOS3502.0514 Lastentarhan ja korttelikoulun korttelialue. Tontille saa
lisäksi rakentaa yhden kiinteistön hoidon kannalta
tarpeellisen asuinhuoneiston. Tonttia varten on varattava
yksi autopaikka jokaista alkavaa 200 kerrosneliömetriä
kohti. Tontin autopaikat on sijoitettava tätä tarkoitusta
varten erikseen osoitetulle autopaikkojen korttelialueelle.

YT10502.0910 Kunnallisteknillisten rakennusten ja laitosten korttelialue.
Alueelle saa lisäksi rakentaa yhden kiinteistön hoidon
kannalta tarpeellisen asuinhuoneiston. Tonttia varten on
varattava yksi autopaikka jokaista alkavaa 200
kerrosneliömetriä kohti. Tontin autopaikat on sijoitettava
tätä tarkoitusta varten erikseen osoitetulle autopaikkojen
korttelialueelle.

PI504.02 Istutettava puistoalue.
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SAHANPOLUN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN
AK 04-075 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Suunnittelualue

Aloite
Kaavamuutos käynnistetään Kiinteistö Oy Rauman sahanpolku 3:n kaavamuu-
tosanomuksen johdosta. Rauman kaupunginhallitus on päättänyt 1.2. (KH 43 §) hy-
väksyä teknisen lautakunnan ehdotuksen varata Kiinteistö Oy Rauman Sahanpolku
3:lle tontti 684-4-479-8 (Sahanpolku 3) em. pöytäkirjassa mainituin ehdoin kaavasuun-
nittelua varten.

Suunnittelualue
· Kaavamuutos koskee Sahanpolun länsiosaa ja sen pohjoispuolella sijaitsevan

rakentamattoman Y-tontin (Sahanpolku 3) asemakaavamuutoksen laatimista.
· Alueen pinta-ala on noin 7400m m².
· Kaavoitettava alue on kaupungin omistuksessa.

Kaavatilanne
· Suunnittelualueella on voimassa Satakunnan maakuntakaava, joka on

saanut lainvoiman 13.3.2016 korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä.
Suunnittelualuetta koskevat seuraavat merkinnät: taajamatoimintojen alue (A),
matkailun kehittämisvyöhykettä (mv2), kaupunkikehittämisen kohdealuetta
(kk), maakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö (kh2), suojavyöhyke (sv1)
ja kh 684042 (Sinisaaren asuntoalue).

· Alueella on voimassa 25.8.2003 hyväksytty Rauman oikeusvaikutteinen kes-
kustan osayleiskaava, jossa alue on osoitettu asuntoalueeksi (A).

· Vireillä olevassa Rauman yleiskaavan 2025 strategisen vaiheen visiossa ha-
kemusta koskeva alue on määritelty asuntoalueeksi (A) ja maakunnallisesti
merkittäväksi kulttuuriympäristöksi (kh-2).

· Hakemusta koskevalla alueella on voimassa 26.12.1976 hyväksytty Sinisaa-
ren asemakaavamuutos. Asemakaavassa alueelle on osoitettu lastentarhan ja
korttelikoulun korttelialue (Yos3) ja yleiselle jalankululle varattu katualue, jolla
huoltoajo on sallittua.

Kaavan tavoitteet
· Hakijat ovat ilmoittaneet 14.12.2015 päivätyssä kaavamuutoshakemuksessa

hankkeen tavoitteeksi seuraavaa: ” ympärivuorokautisen tehostetun palvelu-
asumisen hoivakodin rakentamisen mahdollistaminen. Tarkoitus on, että toi-
minta ei aiheuta lähiympäristölle haittaa, ja että hoivakoti sijoitetaan tontille si-
ten, että kaupungille jää tilaa rakentaa alueelle lisää paikoitusaluetta.”

· Kaupungin tavoitteena on ratkaista kaavamuutoksen yhteydessä  alueen on-
gelmalliset tieyhteydet sekä puutteelliset parkkialueet ja parantaa alueen kau-
punkikuvaa.

Kaavoitustyön keskeiset kysymykset ja ongelmat
· Ulkoisten muutosten sopeuttaminen olemassa olevaan, ilmeeltään yhtenäi-

seen, arvokkaaseen rakennettuun ympäristöön.

Selvitykset
· Alueelle on laadittu kulttuuriympäristöselvitys (Rauman keskustaajaman kult-

tuuriympäristöselvitys osa2 s. 69-71, Satakunnan Museo 2014).
· Kaavoituksen aikana tehdään lisäselvityksiä, mikäli tarvetta ilmaantuu.
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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 suunni-
telmaan tehtävistä muutoksista esitetään kaavoitusosastolle (yhteystiedot löytyvät tästä lehtises-
tä). 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 osallistumi-
sen riittävyydestä, osallinen voi ottaa yhteyttä Lounais-Suomen ympäristökeskukseen ja esittää
neuvottelun järjestämistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Ympäristökeskus arvioi suunni-
telman 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 Taina Heinonen puh. (02) 834 3667 kaavoitus@rauma.fi

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

Tomi Suvanto, apulaiskaupunginjohtaja, esittelijä
Kari Koski, kaupunginjohtaja
Juha Eskolin, kaavoitusjohtaja
kaupunginlakimies, sihteeri
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SAHANPOLKU  AK 04-075

Aikataulu KEVÄT 2016 KEVÄT 2016 SYKSY 2016 SYKSY 2016

Vaiheet
Tiedottaminen osallisille

Aloitus Luonnos nähtävillä 14
vrk

Ehdotus nähtävillä 30
vrk

Hyväksyminen kau-
punginvaltuustossa

Kaupunkilaiset ja muut kiinnostuneet vireilletulokuulutus Kuulutus Kuulutus Kuulutus
Alueen maanomistajat OAS tiedoksi Kuulutus Kuulutus Kuulutus
Kaava-alueeseen rajoittuvien tonttien maanomistajat OAS tiedoksi Kuulutus Kuulutus Kuulutus
Tekninen virasto: teknisen toimen johtaja, kaupunginge-
odeetti, talotoimen päällikkö, kunnallistekniikan johtaja,
suunnittelupäällikkö, viheraluepäällikkö, rakennustarkasta-
ja, ympäristönsuojelupäällikkö
Kasvatus- ja opetusjohtaja
Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja
Liikuntatoimenjohtaja
Museonjohtaja
Sosiaali- ja terveysjohtaja
Sosiaalipalvelujen johtaja

OAS tiedoksi ja komment-
teja varten

Kuulutus Kuulutus Kuulutus

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

OAS tiedoksi Lausunto Kuulutus Kuulutus

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Satakuntaliitto

OAS tiedoksi Lausunto Tiedoksi

Satakunnan Museo OAS tiedoksi Lausunto
Rauman Energia Oy
Lännen DNA Oy

OAS tiedoksi Lausunto Kuulutus Tiedoksi

Rauman Latu ry
Rauman seudun lintuharrastajat ry

Kuulutus Kuulutus Kuulutus Kuulutus

Lehdistö Kuulutus Kuulutus Kuulutus Kuulutus
Kaupunkilaisen vaikutusmahdollisuudet Mielipide OAS:sta

Ehdotuksia kaavaa varten
Kirjallinen mielipide luon-
noksesta

Kirjallinen muistutus eh-
dotuksesta
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Heinonen Taina

Lähettäjä: Klimoff Tuomas <tuomas.klimoff@satapelastus.fi>
Lähetetty: 30. maaliskuuta 2016 12:40
Vastaanottaja: Heinonen Taina
Kopio: Suonpää Juha
Aihe: VS:  Lausuntopyyntö, Sahanpolku

Hei,

pahoittelut kommenttien myöhästymisestä.

Kohteen sijoitus lähialueen vaarallisiin kemikaaleihin nähden

Kaavoitettava kohde sijaitsee UPM-tehtaiden konsultointivyöhykkeen alueella, jolloin asiasta tulisi pyytää myös
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) lausunto.
http://tukes.fi/Tiedostot/vaaralliset_aineet/ohjeet/Kemikaalilaitosten_konsultointivyohykkeet.pdf

Muuten pelastuksella ei ole kaavaluonnoksesta huomautettavaa.

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: Heinonen Taina [mailto:Taina.Heinonen@rauma.fi]
Lähetetty: 30. maaliskuuta 2016 11:16
Vastaanottaja: Suonpää Juha; Klimoff Tuomas; kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi; tuomo.knaapi@ely-
keskus.fi; Koivisto Leena; Nummelin Liisa; DNA (Jokinen Tapani)
Aihe: Lausuntopyyntö, Sahanpolku

Hei!

Pyysimme lausuntoanne Sahanpolun asemakaavamuutoksen luonnoksesta (04-075) 24.3.2016 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/palvelut/vireilla-
olevat-asemakaavat.

Ystävällisin terveisin,
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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
Satakunnan Museo
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ELY
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Heinonen Taina

Lähettäjä: Knaapi Tuomo (ELY) <tuomo.knaapi@ely-keskus.fi>
Lähetetty: 30. maaliskuuta 2016 14:07
Vastaanottaja: Heinonen Taina
Kopio: Kaavoitus
Aihe: VS:  Lausuntopyyntö, Sahanpolku

ELY-keskus ei pidä lausunnon antamista asiassa tarpeellisena.

Lausunnon antamiselle kaavan muutoksesta esitetty kahden viikon aika ei käytännössä useimmiten riitä
toimialaltaan monialaiselle virastolle kuten ELY-keskukselle.

Ystävällisin terveisin
Tuomo Knaapi

Lähettäjä: Heinonen Taina [mailto:Taina.Heinonen@rauma.fi]
Lähetetty: 30. maaliskuuta 2016 11:16
Vastaanottaja: Suonpää Juha <juha.suonpaa@satapelastus.fi>; tuomas.klimoff@satapelastus.fi; ELY Kirjaamo
Varsinais-Suomi <kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi>; Knaapi Tuomo (ELY) <tuomo.knaapi@ely-keskus.fi>;
Satakunnan museo (Koivisto Leena) <leena.koivisto@pori.fi>; Satakunnan museo (Nummelin Liisa)
<liisa.nummelin@pori.fi>; DNA (Jokinen Tapani) <tapani.jokinen@dnaoy.fi>
Aihe: Lausuntopyyntö, Sahanpolku

Hei!

Pyysimme lausuntoanne Sahanpolun asemakaavamuutoksen luonnoksesta (04-075) 24.3.2016 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/palvelut/vireilla-
olevat-asemakaavat.

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
Satakunnan Museo
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ELY
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Heinonen Taina

Lähettäjä: Lakaniemi Vesa
Lähetetty: 16. maaliskuuta 2016 9:56
Vastaanottaja: Heinonen Taina
Aihe: VL:  Lausuntopyyntö, Sahanpolku

Terve,

Kasvatus- ja opetustoimella ei ole lausuttaa em. kaavamuutokseen.

Vesa Lakaniemi

Lähettäjä: Kirjaamo Kovi
Lähetetty: 10. maaliskuuta 2016 10:34
Vastaanottaja: Lakaniemi Vesa
Aihe: VL: Lausuntopyyntö, Sahanpolku

Lähettäjä: Heinonen Taina
Lähetetty: 10. maaliskuuta 2016 10:24
Vastaanottaja: Suonpää Juha; tuomas.klimoff@satapelastus.fi; Kirjaamo Kovi; Kulttuuri-Vapaa-aikakeskus;
Kirjaamo Sote; Kirjaamo Tevi; Hyvärinen Juha; kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi; tuomo.knaapi@ely-keskus.fi;
Satakuntaliitto; Satakunnan museo (Koivisto Leena); Satakunnan museo (Nummelin Liisa); Rauman Energia Oy; DNA
(Jokinen Tapani); matti.lehtonen@voimatel.fi
Aihe: Lausuntopyyntö, Sahanpolku

Hei!

Rauman kaupungin kaavoitus pyytää lausuntoanne Sahanpolun asemakaavan muutoksen luonnoksesta (04-075)
24.3.2016 mennessä.  Asemakaava-aineisto on tarkasteltavissa kokonaisuudessaan osoitteessa
http://www.rauma.fi/palvelut/nahtavilla-olevat-kaavat

Kaavan kiireellisyyden vuoksi toivomme lausuntojen saapuvan määräaikaan mennessä. 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
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: 29. maaliskuuta 2016 9:47
Vastaanottaja: Kaavoitus
Aihe: Lausunto Sahanpolku

Hei,

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimella ei ole lausuttavaa Sahanpolun asemakaavan muutoksen luonnoksesta (04-
075).

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
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Heinonen Taina

Lähettäjä: Suunnittelu <Suunnittelu@raumanenergia.fi>
Lähetetty: 23. maaliskuuta 2016 14:52
Vastaanottaja: Heinonen Taina
Aihe: VS:  Lausuntopyyntö, Sahanpolku

Hei,

Rauman Energian sähköverkolla ei lausuttavaa Sahanpolun kaavaan. Alempana kaukolämpöosaston kommentti
Sahanpolun asemakaavan muutokseen.

Terveisin,

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

Lähettäjä: Kartano Jouni
Lähetetty: 23. maaliskuuta 2016 8:51
Vastaanottaja: Syyrakki Jali <Jali.Syyrakki@raumanenergia.fi>
Aihe: VS: Lausuntopyynnöt

Tän voisi ainakin varoikis laittaa:

Sahanpolulla erittäin merkittävä kaukolämpölinja kaupungin lämmönjakelun kannalta.
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Terveisin

Jouni Kartano
Rauman Energia Oy
Kairakatu 4
26100 RAUMA
Puh. 02-8377 87 82
gsm. 0500-723 626
jouni.kartano@raumanenergia.fi
www.raumanenergia.fi

Lähettäjä: Heinonen Taina [mailto:Taina.Heinonen@rauma.fi]
Lähetetty: 10. maaliskuuta 2016 10:24
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>;
kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi; tuomo.knaapi@ely-keskus.fi; Satakuntaliitto <kirjaamo@satakunta.fi>;
Satakunnan museo (Koivisto Leena) <leena.koivisto@pori.fi>; Satakunnan museo (Nummelin Liisa)
<liisa.nummelin@pori.fi>; Suunnittelu <Suunnittelu@raumanenergia.fi>; DNA (Jokinen Tapani)
<tapani.jokinen@dnaoy.fi>; matti.lehtonen@voimatel.fi
Aihe: Lausuntopyyntö, Sahanpolku

Hei!

Rauman kaupungin kaavoitus pyytää lausuntoanne Sahanpolun asemakaavan muutoksen luonnoksesta (04-075)
24.3.2016 mennessä.  Asemakaava-aineisto on tarkasteltavissa kokonaisuudessaan osoitteessa
http://www.rauma.fi/palvelut/nahtavilla-olevat-kaavat

Kaavan kiireellisyyden vuoksi toivomme lausuntojen saapuvan määräaikaan mennessä. 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
Ympäristölautakunta
Kasvatus- ja opetuslautakunta
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ELY
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Heinonen Taina

Lähettäjä: Mattila Anita
Lähetetty: 15. maaliskuuta 2016 12:38
Vastaanottaja: Heinonen Taina
Aihe: VL:  Lausuntopyyntö, Sahanpolku

Hei, Lähetin aikaisemmin terveysinsinöörin kommentit kts. alla. Mutta tässä vielä virallisesti
ympäristöterveydenhuollon johtajan toteamus, että ei ole lausuttavaa Sahanpolkuun.

Joten yhteenvetona sotella ei ole lausuttavaa ko. asemakaava luonnokseen.

Anita
Anita Mattila
vs. sosiaali- ja terveysjohtaja
Puh. 02 835 2602, 044 403 2602

RAUMAN KAUPUNKI
Sosiaali- ja terveysvirasto, talous- ja hallintopalvelut
Steniuksenkatiu 2, 26100 RAUMA

Lähettäjä: Laitala Tiina
Lähetetty: 15. maaliskuuta 2016 11:46
Vastaanottaja: Mattila Anita
Aihe: VL: Lausuntopyyntö, Sahanpolku

Ympäristöterveydenhuollolla ei näin ollen ole tarvetta lausua asiasta.

Tiina

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

RAUMAN KAUPUNKI
Ympäristöterveydenhuolto
PL 283, 26101 RAUMA

Lähettäjä: Eriksson Riku
Lähetetty: 15. maaliskuuta 2016 10:42
Vastaanottaja: Laitala Tiina
Kopio: Mattila Anita
Aihe: VS: Lausuntopyyntö, Sahanpolku

Kaavaluonnoksesta koskien tonttia 4-495-1
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Hoivakodin sijoittaminen Sahanpolku 3:een uudelle tontille 1 ja kortteliin 495 on melko hyvä ratkaisu.
Kaavaluonnoksen uusi rakennuspaikka on eteläpuolelta yli 15 m korkean metsäisen Sahankallion katveessa ja
kaikilta muilta ilmansuunnilta paikkaa ympäröi lähes yhtä korkeat kerrostalot katvevaikutuksineen. Tontin
liikenneyhteys, Sahanpolku, ei tuota häiriöitä alueella hitaan ja vähäisen liikenteensä vuoksi. Rakennuspaikalla
esimerkiksi teollisuuden meluemissiot kulkevat alueen yli eivätkä taivu alas kohden hoivakotia. Pysäköintialuekin on
onnistuttu sijoittamaan entiseen aluelämpökeskuksen paikalle.

Riku Eriksson
Terveysinsinööri
puh. 044 7072932
riku.eriksson@rauma.fi

RAUMAN KAUPUNKI
Sosiaali- ja terveysvirasto, terveysvalvonta
Lensunkatu 9, 26100 RAUMA

Lähettäjä: Laitala Tiina
Lähetetty: 15. maaliskuuta 2016 9:38
Vastaanottaja: Eriksson Riku
Aihe: VL: Lausuntopyyntö, Sahanpolku

Hei!

Tähän meillä ei taida olla sanottavaa. Vai onko todennäköistä, että teollisuusalueelta tulisi alueelle merkittävästi
melua tai muuta haittaa?

Tiina

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

RAUMAN KAUPUNKI
Ympäristöterveydenhuolto
PL 283, 26101 RAUMA

Lähettäjä: Mattila Anita
Lähetetty: 15. maaliskuuta 2016 9:30
Vastaanottaja: Kivimäki Leena; Alho Marja-Leena; Katko-Kesälä Emilia; Laitala Tiina; Mustajoki-Kunnas Sanna
Aihe: VL: Lausuntopyyntö, Sahanpolku

Haluaako joku teistä lausua jotain ko. asemakaavan muutoksesta. Jos haluatte niin pikainen palaute minulle, kiitos.
T: Anita

Lähettäjä: Kirjaamo Sote
Lähetetty: 10. maaliskuuta 2016 15:32
Vastaanottaja: Grönvall Terttu
Aihe: VL: Lausuntopyyntö, Sahanpolku

Lausuuko sote tästä?
t. Anita
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Lähettäjä: Heinonen Taina
Lähetetty: 10. maaliskuuta 2016 10:24
Vastaanottaja: Suonpää Juha; tuomas.klimoff@satapelastus.fi; Kirjaamo Kovi; Kulttuuri-Vapaa-aikakeskus;
Kirjaamo Sote; Kirjaamo Tevi; Hyvärinen Juha; kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi; tuomo.knaapi@ely-keskus.fi;
Satakuntaliitto; Satakunnan museo (Koivisto Leena); Satakunnan museo (Nummelin Liisa); Rauman Energia Oy; DNA
(Jokinen Tapani); matti.lehtonen@voimatel.fi
Aihe: Lausuntopyyntö, Sahanpolku

Hei!

Rauman kaupungin kaavoitus pyytää lausuntoanne Sahanpolun asemakaavan muutoksen luonnoksesta (04-075)
24.3.2016 mennessä.  Asemakaava-aineisto on tarkasteltavissa kokonaisuudessaan osoitteessa
http://www.rauma.fi/palvelut/nahtavilla-olevat-kaavat

Kaavan kiireellisyyden vuoksi toivomme lausuntojen saapuvan määräaikaan mennessä. 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
Ympäristölautakunta
Kasvatus- ja opetuslautakunta
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ELY



RAUMAN KAUPUNKI
Tekninen lautakunta

PÖYTÄKIRJANOTE
Kokouspäivämäärä
22.3.2016

Sivu 1(1)

Otteen oikeaksi todistaa:

91 § Lausuntopyyntö Sahanpolun asemakaavan muutoksen luonnoksesta (AK 04-075)

TEKLA 91 § 22.3.2016 RAU/107/10.02.03/2016

Esityslistan liitteet:
1. sijaintikartta 17.3.2016
2. asemakaavan muutosluonnos 19.2.2016

Suunnittelupäällikkö Riikka Pajuoja 16.3.2016:

Rauman kaupungin kaavoitusyksikkö on pyytänyt teknisen lautakunnan
lausuntoa Sahanpolun asemakaavamuutoksen luonnoksesta (AK 04-
075). Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on ympärivuorokautisen
tehostetun palveluasumisen hoivakodin rakentamisen mahdollistaminen
sekä alueen pysäköinnin järjestäminen.

Kunnallistekniikan suunnitteluyksikkö
Kunnallistekniikan suunnitteluyksikkö on ollut asemakaavaluonnoksen
suunnitteluvaiheessa mukana. Sahanpolku on tällä hetkellä kevyen lii-
kenteen väylä, jolla on huoltoajo sallittu. Huoltoajon lisäksi väylällä on
myös läpiajoa, joka kevyen liikenteen väylällä koetaan ongelmalliseksi.
Sahanpolun liikenneturvallisuuden takaamiseksi kevyen liikenteen väylä
on asemakaavassa esitetty muutettavaksi hidaskaduksi. Hidaskadulla
vuorottelevat pysäköintitaskut (10 autopaikkaa) ja ajoneuvojen kohtaa-
mispaikat, jolloin nopeudet pysyvät alhaisina.

Sahanpolun varrella sijaitseva YT-tontti muutetaan yleiseksi pysäköinti-
alueeksi palvelemaan alueen asukkaiden pysäköintiä.

Maanmittausinsinööri Antti Tölli 17.3.2016:

Kiinteistö- ja mittaustoimi
Kaavamuutosalue on Rauman kaupungin omistuksessa. Asemakaava-
luonnos noudattaa kaupunginhallituksen 1.2.2016 § 43 tekemää varaus-
päätöstä.

Teknisen toimen johtaja Seppo Heikintalo 22.3.2016

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

Lisätietojen antaja:
maanmittausinsinööri Antti Tölli
puh. 044 403 6003
antti.tolli@rauma.fi
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Turvallisuus- ja
kemikaalivirasto

Helsinki Tampere Rovaniemi Vaihde 029 5052 000
PL 66
(Opastinsilta 12 B)

Kalevantie 2 Valtakatu 2 www.tukes.fi
kirjaamo@tukes.fi

00521 Helsinki 33100 Tampere 96100 Rovaniemi Y-tunnus 1021277-9

Rauman kaupunki
Tekninen virasto
PL 104
26101  RAUMA

Lausuntopyyntönne

Asia Rauman Sahanpolun asemakaavamuutoksen luonnos

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on vastaanottanut lausuntopyyntönne
koskien Rauman kaupungin Sahanpolun asemakaavamuutoksen luonnosta.

Kaavamuutosalue sijaitsee n. 800m etäisyydellä UPM-Kymmene Oyj:n teolli-
suuslaitoksesta, joka on joka on Seveso-direktiivissä tarkoitettu toimintaperi-
aateasiakirjavelvollinen laajamittaista kemikaalien käsittelyä ja varastointia
harjoittava laitos. Maankäytön kannalta oleellisin huomioon otettava kemi-
kaali laitoksella on rikkidioksidi, joka on myrkyllistä hengitettynä. Neste-
vuodosta höyrystyvä kaasu muodostaa tuulen mukana leviämissuuntaan kul-
keutuvan kaasupilven.

UPM-Kymmene Oyj:n teettämän mallinnuksen mukaan suunniteltu kaava-
muutosalue jää useammassa onnettomuusskenaariossa AEGL 2 -rajan (pysy-
vää tai muuten vakavaa ja pitkäaikaista terveyshaittaa) ulkopuolelle, kun sääti-
la on stabiili ja tuulen nopeus 3 tai 5m. Suunnitellun hoivakodin evakuointi voi
kuitenkin olla keskimääräistä haastavampaa, joten on syytä varmistua siitä, et-
tä hoitolaitos saa riittävän nopeasti tiedon tuotantolaitoksella sattuneesta on-
nettomuudesta ja että hoitolaitoksen ikkunat ja ilmastointi ovat tehokkaasti
suljettavissa.

Yllä mainitut seikat huomioon ottaen Tukes ei vastusta kaavamuutoksen to-
teuttamista.

Mirja Palmén Sanna Pietikäinen
ylitarkastaja ylitarkastaja



RAUMAN KAUPUNKI
Ympäristölautakunta

PÖYTÄKIRJANOTE
Kokouspäivämäärä
5.4.2016

Sivu 1(1)

Otteen oikeaksi todistaa:

54 § Lausunto Sahanpolun asemakaavamuutoksesta (AK 04-075)

YL 54 § 5.4.2016 RAU/107/10.02.03/2016

Ympäristönsuojelupäällikkö Juha Hyvärinen 10.3.2016:

Kiinteistö Oy Rauman Sahanpolku 3 on hakenut kaavanmuutosta hoiva-
kotirakennuksen rakentamiseksi tontilleen, joka nykyisessä kaavassa on
varattu lastentarhan ja korttelikoulun rakentamiseen. Kaavamuutos on
tarpeellinen, jotta palvelu voidaan järjestää sopivalla etäisyydellä keskus-
ta-alueelta. Samalla voidaan ratkaista Sinisaaren asuinalueen liikenne- ja
pysäköintiongelma varaamalla nykyinen, rakentumaton YT10-tontti pysä-
köintiin ja muuttamalla katualue hidaskaduksi. Väylä on suosittu pyöräily-
reitti.

Kaavoitus on pyytänyt ympäristölautakunnan lausunnon Sahanpolun
asemakaavan muutoksen luonnoksesta (04-075) 24.3.2016 mennessä.
 Asemakaava-aineisto on tarkasteltavissa kokonaisuudessaan osoittees-
sa http://www.rauma.fi/palvelut/nahtavilla-olevat-kaavat

Maakuntakaavassa alue sijoittuu taajamatoimintojen alueelle (A). Alue on
myös osa matkailun kehittämisvyöhykettä (mv2) sekä kaupunkikehittämi-
sen kohdealuetta (kk). Oikeusvaikutteisessa keskustan osayleiskaavassa
alue on osoitettu asuntoalueeksi (A). Vireillä olevassa Rauman yleiskaa-
van 2025 strategisen vaiheen visiossa hakemusta koskeva alue on mää-
ritelty asuntoalueeksi (A) ja maakunnallisesti merkittäväksi kulttuuriympä-
ristöksi (kh-2).

Hakemusta koskevalla alueella on voimassa 26.12.1976 hyväksytty Sini-
saaren asemakaavamuutos. Asemakaavassa alueelle on osoitettu las-
tentarhan ja korttelikoulun korttelialue (Yos3), kunnallisteknillisten raken-
nusten ja laitosten korttelialue (YT10), istutettavaa puistoaluetta (PI) ja
yleiselle jalankululle varattu katualue, jolla huoltoajo on sallittua.

Ympäristönsuojelun osalta kaavaluonnoksesta ei ole huomautettavaa.

Rakennustarkastaja Esa Gröndahl 14.3.2016

Rakennusvalvonnalla ei ole kaavaluonnoksesta huomautettavaa.

Kaupungingeodeetti Timo Laitinen 5.4.2016:

Kiinteistö- ja mittausosastolla ei ole kaavaluonnoksesta huomautettavaa.

Ehdotus:  Ympäristölautakunta lausuntonaan Sahanpolun asemakaa-
van muutoksesta toteaa, ettei luonnoksesta ole huomautet-
tavaa.

Päätös: Hyväksyttiin.



Herbert und Paula Albrecht                                            Im Eichelberg 2
                                                                                       DE-74722 Buchen

                                                        und                         Sahanpolku 5.D.36
                                                                                       FI-26100 Rauma

                                                                                       Tel. 0049(0)62818471
                                                                                       und 0442012250

                                                                                       e-mail: herbwolf.albrecht@web.de

                                                                                       Rauma, 23.03.2016

Wohnheim für straffällige Jugendliche in Rauma, Sahanpolku

Sehr geehrte Damen und Herren,

bei einer Info-Versammlung in Sinisaaren järjestötalolla am 18.03.2016 wurde uns mitgeteilt, dass die
Stadtregierung von Rauma am 02.03.2016 beschlossen hat, in Sinisaari im Sahanpolku etwa 50 Meter von
unserer Wohnung entfernt für schwer erziehbare evetuell sogar drogensüchtige Jugendliche ein größeres
Wohnheim zu bauen.

Wir, Paula und Herbert Albrecht, sind der Meinung, dass Resozialisierung immer besser ist als das Dasein in
einem Gefängnis. Und jeder straffällig gewordene Jugendliche hat eine zweite Chance im Leben  verdient.
Aber muss Resozialisierung gerade in der Mitte eines ruhigen Wohngebiets stattfinden? Ein solches Heim
auf dem von uns vorgeschlagenen Grundstück westlich vom Magistratsgebäude an Raumas Kanal würde
niemanden stören. Aber dieses Grundstück ist offensichtlich für Luxus-Wohnungen für „bessere“ (=reichere)
Leute vorgesehen.

Wir haben vor zehn Jahren diese Wohnung in Sinisaari mit dem in einem Arbeitsleben ersparten Geld
gekauft, dass ich, Paula, aus der Eriksson-Familie, nach einem längeren Leben in Deutschland zeitweise mit
meinen Brüdern und Schwestern zusammen und überhaupt in meinem Heimatland Finnland sein kann. Auch
mir, Herbert, gefällt es, zeitweise in Finnland zu sein, meine Schwäger und Schwägerinnen zu sehen und
manchmal auch Ski laufen zu können. So sind wir im Herbst und im Winter jeweils zwei Monate in Rauma.
Wir planen aber, nach drei bis fünf Jahren für immer, das heißt für den Rest unseres Lebens nach Rauma zu
kommen, um unseren Lebensabend in Ruhe hier in der Sahanpolku verbringen zu können.

Sinisaari war einmal ein Sumpfgebiet und die Kläranlage von Rauma wurde hier betrieben. Deshalb hatte
das Wohngebiet Sinisaari lange Zeit einen schlechten Ruf. Bis Merija Mäkelä vor einigen Jahren die Sache
in die Hand nahm und durch Schöheitsinvestitionen den Ruf von Sinisaari zu verbessern. Es wurde ein Zaun
um das Grundstück gebaut. Es wurden Grünanlagen angelegt. Es wurden Fahrradställe gebaut. Es wurden
moderne Müllstationen installiert. Die Fenster und Haustüren wurden erneuert. Und die Häuser erhielten,
soweit notwendig, einen neuen Farbanstrich. All dieses hat auch unser Geld gekostet. Das alles wäre
verloren, wenn wir unsere Wohnung nach nur zehn Jahren wieder verkaufen müssten, weil dann das Leben
in Sinisaari unerträglich geworden ist. Dieses wäre der Fall, wenn wir auf dem Weg im Sahanpolku von den
Jugendlichen – insbesondere sexistisch – belästigt werden und wenn von den Jugendlichen nachhaltig
größerer Lärm ausgeht. Da dann auch der Wert unserer Wohnung abnimmt, könnten wir in Rauma keinen
gleichwertigen Ersatz finden, wenn wir eine andere Wohnung suchen müssten.

Bedenken Sie bitte auch, dass in Sinisaari viele Kinder wohnen, die unter schlechten Einfluss geraten
könnten, wenn dieses Heim hier gebaut wird. Auch deren Entfaltungsraum würde erheblich gestört werden.

Wir bitten Sie, aus den gebannten Gründen Ihre Entscheidung noch einmal zu überdenken.

Mit freundlichen Grüßen

Herbert und Paula Albrecht
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Heinonen Taina

Lähettäjä: anneli konttinen-kauno <akonttinenkauno@gmail.com>
Lähetetty: 24. maaliskuuta 2016 15:46
Vastaanottaja: Kaavoitus
Kopio: Elo Hanna
Aihe: Sahanpolun kaavamuutos

Haluan jättää Sahanpolun kaavamuutosta koskien huomautuksen alueelle rakennettavan hoivakodin
sijoittamisesta keskelle asuinaluetta,sen ainoalle vapaalle, rakentamattomalle, mutta aktiivisesti asukkaiden
virkityskäytössä olevalle tontille, sekä vaateen  kokonaisilmeen ja  puistosuunnitelman
vauhdittamisesta.Haluan läsnäolleena esittää tämän yhteisenä pyyntönä kaikilta mukana olleilta asukkailta.

Sahanpolun kaavamuutosta esiteltiin Järjestötalolla 18.3.2016

Paikalla oli n.15-20 henkeä Sinisaaren alueelta kuulemassa Hanna Elon esittelemää kaavamuutosta.
Olin aiemmin naapurini Teija Uutelan kanssa pyyytänyt Hanna Eloa esittelemään aiotun rakennuskohteen
paikkaa maastossa Sahanpolun varrella.

Tuolloin ja myöhemmin myös kaavaluonnoksesta kävi ilmi, että tulevan rakennuksen alle jää
kokonaisuudessaan, keskellä puistoa oleva, asukkaiden, lähinnä lasten nimeämä,ns."pulkkamäki".

Halusimme ja esitimmekin Teija Uutela ja minä, että pulkkamäki tultaisiin säilyttämään alueen ainoana niin
kesä- kuin talviriemua tarjoavana kohteena. Keskustelimme asiasta Hanna Elon kanssa ja esitimme kohteen
siirtämistä kokonsa verran keskemmälle aluetta, joko viereiselle sorakentälle tai melko hiljaiselle käytölle
jääneeseen vanhustentalon Siikapolku 3b edustalla olevaan "aktiivipuistoon". Massan siirtämisestä
kauemmas vältyttäisiin, jolloin se olisi myös kustannuskysymys.

Olemme molemmat asuneet perheinemme lähes 30v.Sinisaaressa ja nähneet ko.puisto-ja pulkkamäki alueen
merkityksen alueen lapsille ja perheille .Se on turvallisesti alueen keskellä ja sinne näkee monesta
suunnasta, eikä ole liian täydellisesti varusteltu vaan on ollut omiaan sellaisenaankin tuomaan hauskuutta.
Läheinen Sahanmetsä on kiinnostava ja upea  paikka, jonne lapsilta oli kielto mennä ilman lupaa tai
aikuista. Koimme silti lastemme ollessa pieniä monia kauhun hetkiä, kun he olivat keksineet lähteä
pulkkailemaan Sahanmetsään, jossa ei ollutkaan ihan vaaratonta omaan pulkkamäkeen verrattuna.

Kaavaa esiteltäessä kävi ilmeiseksi, ettei koko Sinisaaren  puistoaluetta koskeva suunnitelma, jonka on
sanottu olevan vireillä, olekaan vielä niin pitkällä, että pulkkamäki idea olisi mahdollista toteuttaa saman
aikataulun mukaisesti kuin rakennushanke näyttäisi etenevän.
Haluamme, että myös em.suunnitelmaan laitetaan vauhtia, jotta se voitaisiin toteuttaa jouhevasti ripeästi
alkavan rakentamisen ohella, jolloin alue ei olisi turhan kauan esteellinen liikkua ja tulevana talvena olisi
myös pulkkamäki sekä uusi upea puisto käytössä.

Mukana olleiden asukkaiden keskuudessa virisi tahto olla mukana suunnittelemassa alueensa puistoa, mikä
on nykyaikaista asukkaiden huomiointia heitä koskevassa hankkeessa ja kuuluu hyvään tapaan kuulla
asukkaita, jotka aluetta tulevat käyttämään.

Esitän täten kaikkien läsnäolleiden puolesta, (paikalla ei kerätty nimi-eikä yhteystietoja) että meille
järjestetään kaupungin toimesta mahdollisuus osallistua puiston ja koko alueen suunnittelemiseen
mahdollisimman kattavasti siitä informoiden esim.mediaa hyödyntäen.
Mainittakoon, että em.kaavaesittelyn ilmoituksia kopioitiin muutama  sekä Järjestötalolla että lisää
kotonamme, jaoimme itse ne  koko Sinisaaren alueelle, joten tarvittaessa tämäkin keino on käytettävissä.
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Mielenkiinnolla yhteistyötä odottamaan jääden!

Kunnioittaen

Sinisaarelaisten puolesta

Anneli Konttinen-Kauno, asukas


