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1 YLEISTÄ 

1.1 JOHDANTO 

 

Osayleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 42 §:n mukaisena 
oikeusvaikutteisena osayleiskaavana.  
 
Osayleiskaavan muutoksen ja laajennuksen tarkoituksena on maankäytön 
yleispiirteinen ohjaaminen Rauman keskustan pohjoispuolella olevien 
Salinkedon, Vanha-Lahden, Uuden-Lahden, Kokkovuoren ja Pyytjärven alueilla. 
Suunnittelualueen pinta-ala on 342 hehtaaria. 
 
Keskeisiä tavoitteita ovat uusien asuinalueiden rakentamisen mahdollistaminen, 
merellisten asuinalueiden rakentamisen mahdollistaminen, olemassa olevien 
rakennuspaikkojen kehittäminen, virkistys- ja luontoarvojen huomioiminen ja 
kulttuurihistoriallisten arvojen huomioiminen sekä koulualue. 
 
Rauman yleiskaava 2025 luonnoskartassa on esitetty kaava-alueen osia uudeksi 
asuntoalueeksi. Osayleiskaava noudattelee yleiskaavaluonnoksen rajauksia. 
 
Olemassa olevat pientalot sijoittuvat pääosin Haapasaarentien varren 
läheisyyteen. Salinkedonlahden pohjukasta lähtevään nykyisen peltoaukean 
paikalle on osayleiskaavassa tutkittu kanavan rakentamisen mahdollisuutta. 
Kanavan varren asuinrakentaminen mahdollistaisi omarantaisten tonttien 
tarjonnan Raumalla. 
 
Kaavan tavoitteena on jo rakennettujen pientalokiinteistöjen toteaminen ja 
alueen kehittäminen kokonaisuudessaan. 
 
Kaava-alueen länsiosan Vaikkusten niemi on voimassa olevassa asemakaavassa 
lähivirkistysaluetta ja pienvenesatama-aluetta.  Alue ei ole ollut yleisessä 
virkistyskäytössä vaan alue on ollut vuokrattu mökkikäyttöön.  Tavoitteena on 
kehittää aluetta ja parantaa virkistyskäyttömahdollisuutta.  
 

Kaavassa todetaan myös vuonna 2017 Jepyrtien varteen vahvistuneen 
asemakaavan asuinpientalokortteli. 
 
Osayleiskaava alueelle sijoittuu maakunnallisesti arvokkaat Vanha-Lahden 
kartano ympäristöineen ja 1950-luvulla rakennettu Uudenlahden päiväkoti. 
Erityispiirteet otetaan huomioon kaavassa. 
 
Kokkovuoren korkeat kalliot ovat osayleiskaavassa suojeltuja, mutta niillä on 
myös virkistyskäytön tarpeita. 
 
Kaava-alueen itäosassa sijaitsee Pyytjärven liikunta-alue. Nykyisten kuntoratojen 
ja luontopolkujen lisäksi alueelle esitetään hevosreittejä. Osa alueen itäosasta 
on esitetty asuinkäyttöön.  
 
Lisäksi alueelle sijoittuu Pohjoiskehän varrelle vuonna 2017 asemaakaavoitettu 
yleistenrakennusten korttelialue, joka palvelee ensisijaisesti alueelle 
rakennettavaa koulua. 
 
Alueelle on laadittu osayleiskaavaa varten useita selvityksiä. Tämän lisäksi 
aluetta käsitellään myös muissa selvityksissä. Koko alueelle on laadittu maisema- 
ja luontoselvityksiä. Vaikkusen alueelle on tehty rakennusinventointi. Alueelle 
on laadittu arkeologinen selvitys. Rakennettavuusselvityksiä on laadittu kanavan 
rakentamisesta. Lisäksi on laadittu meluselvitys Haapasaarentien osalta. 
 
Erityisesti osayleiskaavan asuinrakentamista koskevat alueet tullaan 
asemakaavoittamaan lähitulevaisuudessa. 
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1.2 OSALLISTUMINEN 

 
Viranomaisyhteistyö: 

 Valmisteluvaiheen viranomaisten työpalaveri 9.6.2017 

 Viranomaisneuvottelu 1.11.2017 
Täydennetään xxx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osayleiskaavan sijainti. 
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2 OSAYLEISKAAVATYÖN VAIHEET 

2.1 SUUNNITTELUN TARVE JA KÄYNNISTÄMINEN 

 
Rauman kaupunki osti vuonna 2009 Vanha-Lahti Oy:n ja sen omistamia maa-
alueita kaupungin pohjoispuolelta.  Maa-alueet on siirretty kaupungin 
omistukseen.  Alueen lähelle on rakennettu viime vuosikymmeninä lukuisia 
uusia asuinalueita, esimerkiksi Tuomoniemen alue 1990- ja 2000-luvulla.  
 
Rauman kaupunki on kaavoittanut pientaloalueita viime vuosina Pirttialhoon ja 
Kallio-Nikulaan. Viimeisimmät uudet pientalokaavat ovat Vanha-Lahden 
eteläpuolella Tuomoniemessä olevat Jepyrtie ja Jiippi- ja Vendavahe.  
 
Rauman yleiskaava 2025 luonnosvaiheen selostuksen mukaan tavoitteena on 
sijoittaa uutta asumista eri puolille keskustaajamaa ja etenkin lähelle merta, 
mutta kuitenkin siten, että vapaasti käytettävän rannan määrä ei vähene. 
Tarkoituksena on kehittää uusia merellisiä asuinalueita sekä toisaalta urbaania 
asumista. Tavoitteena on myös luonnonläheisyys sekä kyläasumisen 
kehittäminen. Uusia tiiviitä kaupunkimaisia alueita sijoitetaan lähemmäs 
keskustaa, kun taas uudet omakotialueet sijoittuvat keskustan reuna-alueille. 
 
Rauman yleiskaava 2025 luonnoskartassa on esitetty kaava-alueen osia uudeksi 
asuntoalueeksi. Yleiskaava 2025 luonnosvaiheen selostuksen mukaan 
asemakaava-alueella, noin 5 km etäisyydellä keskustasta, tarvitaan uusia 
asuntoja noin 4 000 asukkaalle, josta puolet osoitetaan kaupunkimaisille alueille 
ja puolet pientaloalueille. xxx 
 
Raumalle on haluttu uusia merellisiä asuinalueita. Yksi tällainen alue on 
osayleiskaava alueelle esitetty kanava. 
 
Osayleiskaava alueella on hajanaista pientalorakentamista. Uudet 
rakennuspaikat määritellään jatkossa alueelle asemakaavan avulla. 
 

Osayleiskaavan alueelle on varattu alue yleisille rakennuksille. Aikataulusyistä 
kouluverkon yleiskaavallinen tarkastelu suoritettiin asemakaava vaiheessa. 
Asemakaava vahvistui 2017. 
 

2.2 KAAVATYÖN VAIHEET 

2.2.1 Aloitusvaihe 

 
Kaavan vireille tulosta ilmoitettiin joka talouteen jaetussa kaavoituskatsauksessa 
sekä kaupungin nettisivuilla. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistui 5.1.2018. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetettiin tiedoksi kaupungin eri 
viranomaisille ja lautakunnille sekä ympäristöministeriölle, Museovirastolle, 
Varsinais-Suomen ELY -keskukselle, Satakuntaliitolle, Satakunnan Museolle, 
Satakunnan pelastuslaitokselle, liikennevirastolle, Rauman Energia Oy:lle ja DNA 
Oy:lle.  
 
Viranomaistyöpalaveri pidettiin 9.6.2017, jossa käytiin läpi tehdyt selvitykset ja 
niiden riittävyys. Läsnä ovat kaupungin edustajien lisäksi ELY -keskuksen, 
Satakuntaliiton ja Satakunnan Museon edustajat.  
 
Viranomaisneuvottelu pidettiin 1.11.2017. 

2.2.2 Luonnosvaihe 

Osayleiskaavan luonnos on nähtävillä 19.4.-21.5.2018. Ennen luonnosvaiheen 
lausuntopyyntöjä kaava-aineistoa täydennettiin. Lausunnot pyydettiin xxx 
 

2.2.3 Ehdotusvaihe 

Täydennetään luonnosvaiheen jälkeen. xxx 
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3. LÄHTÖKOHDAT 

3.1 SIJAINTI 

 
Osayleiskaava sijaitsee Rauman pohjoisosassa Haapasaarentien molemmin 
puolin. Osayleiskaavasta valtaosa sijaitsee Haapasaarentien itäpuolella. Etelässä 
alue rajautuu Pohjoiskehään, Jepyrtiehen ja Tuomoniementiehen. Lännessä alue 
rajautuu Rokintien seutuun. Idässä alue rajautuu Maatähdentien varren 
asutukseen sekä luonnontilaiseen alueeseen. Pohjoisessa aluetta rajaa 
Nurmentie, Nurmenlahti sekä nykyisen asutuksen ja rakentumattoman alueen 
rajapinta. 
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3.3 YHDYSKUNTARAKENNE 

 
Täydennetään xxx 
 

3.4 VÄESTÖ  

 
Raumalla on asukkaita noin 40 000 (31.12.2015 tiedon mukaan 39 809), josta 
Rauman kaupungin alueella asuu noin 39 700 (vuoden 2009 tieto). 
Tilastokeskuksen lokakuussa 2015 julkaiseman ennusteen mukaan Rauman 
väestömäärä kasvaa noin 0,5 promillen vuosivauhtia vuoteen 2030 asti, jonka 
jälkeen väkiluku alkaa vähentyä.  
 
Tietoja koko Raumasta: 

- asukastiheys 80 asukasta/km2 
- 0-14 –vuotiaita 15 %, 15-64 –vuotiaita 62 %, yli 64 –vuotiaita 23 % 

(31.12.2014 tiedon mukaan) 
 
Kaupungin asukkaista noin puolet asuu alle kahden ja yli kaksi kolmasosaa alle 
kolmen kilometrin etäisyydellä keskustasta. Vain reilu kymmenesosa asukkaista 
asuu yli viiden kilometrin etäisyydellä keskustasta.  
 
Vanhusväestön osuus on Raumalla korkeampi kuin Suomessa keskimäärin. 
Lähitulevaisuudessa vanhusten määrä tulee kasvamaan entisestään.  
 
Suunnittelualueella asuu noin 150 ihmistä.  
 

3.5 ASUMINEN 

 
Suunnittelualueen tiiveimmät asumisen alueet ovat tällä hetkellä Salinkedon 
alueella Hakalantien ja Santapohjantien varrella. Näiden yksityisteiden varsille 

on rakennettu omakotitaloja sotien jälkeisenä aikana. Uusimmat talot ovat 
2010-luvulta. 
 
Vanha-Lahden kartano on yksityisomistuksessa ja asuinkäytössä. Tilalla on myös 
hevostallitoimintaa. 
 
Osayleiskaava alueelle Jepyrtien varteen on vuonna 2017 vahvistunut 
asemakaava, joka mahdollistaa kuuden uuden pientalon rakentamisen. 
 
Koko kuntaa koskevan yleiskaavatyön yhteydessä on teetetty selvitys Rauman 
väestöstä ja asumisesta, jossa käsiteltiin Rauman asuinolosuhteita ja 
tulevaisuuden trendejä (UnitedLog Oy). Sen mukaan Raumalla asutaan 
suhteellisen väljästi muuhun maahan nähden. Viime vuosina yhden tai kahden 
hengen asuntokuntien lukumäärä on kasvanut ja vastaavasti isompien 
asuntokuntien määrä vähentynyt. Tämän kehityksen on arveltu jatkuvan vielä 
joitakin vuosia. Näin ollen asuntojen tarve kasvaa siitä huolimatta, että 
kaupungin väestön kokonaismäärä ei juurikaan kasva. 
 
Suomen asuntokunnista 42 % oli yhden henkilön asuntokuntia (2015 lopulla). 
Yhden hengen asuntokuntien määrä kasvaa muita asuntokuntatyyppejä 
nopeammin. Valtaosa yksinasujista on yli 65-vuotiaita.  
 
Kerrostaloasuminen on yleisintä yhden hengen asuntokunnilla. Ja toisaalta alle 
35-vuotiaista kerrostalossa asuu 80 %. 
 
Rauman yleiskaavan 2025 luonnoksen selostuksen mukaan Raumalla asumisessa 
tavoitteena on yhdyskuntarakenteen tiivistäminen ja olemassa olevan 
rakenteen entistä tehokkaampi käyttö. Väestömitoituksen perustavoitteena on 
säilyttää väestön suhde asemakaava-alueen ja asemakaavoittamattomien 
alueiden välillä siten, että väestöstä 80 % asuu asemakaavoitetulla alueella. 
Mitoituksen tavoitevuosi on 2025.  
 
Asemakaava-alueella, noin 5 km etäisyydellä keskustasta, tarvitaan uusia 
asuntoja noin 4 000 asukkaalle, josta puolet osoitetaan kaupunkimaisille alueille 
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ja puolet pientaloalueille. Lisäksi on syytä varata reservialueita, mikäli 
esimerkiksi jokin alue ei toteudu tai väestökehityksessä tapahtuu joku 
ennustamaton muutos. xxx 
 
Koko kaupungin kattavassa vireillä olevassa yleiskaavassa asemakaava-alueen 
ulkopuolella tavoitteena on varata noin 165 uutta rakennuspaikkaa vuoteen 
2025 mennessä, mikä tarkoittaa noin 400-500 uutta asukasta. Tämä perustuu 
paitsi mitoitusperiaatteeseen 80 %-20 %, myös vuosittaiseen poistumaan.  
 
Tavoitteena on sijoittaa uutta asumista eri puolille keskustaajamaa ja etenkin 
lähelle merta, mutta kuitenkin siten, että vapaasti käytettävän rannan määrä ei 
vähene. Tarkoituksena on kehittää uusia merellisiä asuinalueita sekä toisaalta 
urbaania asumista. Tavoitteena on myös luonnonläheisyys sekä kyläasumisen 
kehittäminen. Uusia tiiviitä kaupunkimaisia alueita sijoitetaan lähemmäs 
keskustaa, kun taas uudet omakotialueet sijoittuvat keskustan reuna-alueille. 
Uutta asumista sijoittuu myös Lapin keskustaan sekä kyläalueille. 
 
Asumiselle varattavien alueiden laajuus vaihtelee ja se sisältää alueesta riippuen 
myös viheralueita, liikennealueita sekä muuta asumistoimintoihin liittyviä 
maankäyttötarpeita. xxx 
 

3.6 ELINKEINOT JA PALVELUT 

 
Työpaikkoja Raumalla oli 16 176 (vuonna 2014) 
Yrityksiä Raumalla oli 2452 (vuonna 2015) 
Työttömyysaste on 11,7 % (31.10.2016) 
Suurin työllistäjä on Rauman kaupunki yli 3000.  
 
Kaava-alueella on työpaikkoja tällä hetkellä Uudenlahden päiväkodissa. Kaava-
alueen suurin työllistäjä tulee olemaan uusi koulu, jonka henkilökuntaa tulee 
olemaan ensimmäisen rakennusvaiheen käyttöön oton jälkeen noin 150 
henkilöä. xxx Työntekijät siirtyvät lähinnä muista olemassa olevista 
toimipisteistä. Yksittäisiä työpaikkoja voi olla muualla alueella. 

3.6.1 Kaupalliset palvelut 

Asemakaava alueella ei ole kaavassa huomioitavaa kaupallista toimintaa. Vanha-
Lahden kartanossa on kaupallista hevostallitoimintaa.  
 
Lähin elintarvikekauppa on kehätien eli Pohjoiskehän varressa.  
 

3.6.2 Julkiset palvelut 

Alueella on kunnallinen Uudenlahden päiväkoti. Päiväkodissa toimii tällä 
hetkellä kuusi lapsiryhmää. 
 
Hankeohjauksen mukaan Pohjoiskehän kouluun sijoittuu 3-sarjainen alakoulu 
sekä Malmin erityiskoulu integroituna kokonaisoppilasmäärän ollessa noin 570 
ja henkilökunnan määrä n.160. Tavoite on toteuttaa koulun rakennuttaminen 
aikataulullisesti siten, että uudet tilat olisi käyttöön otettavissa syksyllä 2019. 
  

3.7 LIIKENNE 

 
Alueelle johtavat merkittävimmät tiet ovat itä-länsisuunnassa kulkeva 
Pohjoiskehä ja pohjois-etelä suunnassa kulkeva Luoteisväylä. Tien nimi on 
kaava-alueen kohdalla Haapasaarentie.  
 
Länsiosan asuinalueille kulku on Haapasaarentieltä. Haapasaarentien 
länsipuoleinen alue tarvitsee todennäköisesti asuinalueen läpi kulkevan 
kokoojakadun. Alueelle uusi kulkuyhteys on eteläosasta nykyisen Rokintien 
pohjoispuolelta.  Rokintie poistuu ja liikenne siirtyy kyseiselle uudelle tielinjalle. 
Kunnallistekniikan suunnittelu on arvioinut, että kokoojakadulta tarvitaan toinen 
kulkuyhteys, lähinnä huoltoliikenteen takia, Haapasaarentielle. Yhteys 
järjestetään olemassa olevien Hakalantien tai Santapohjan tien kautta. Yhteys 
määritellään tarkemmin asemakaavavaiheessa. 
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Rokintie kulkee länteen Rokinnokkaan ja Säikänniemeen. Alueilla on 
kesämökkejä ja vakituista asumista. Rokintielle kuljetaan nykyisellään 
Tuomoniementien kautta. Aiempi linjaus yhdisti Rokintien suoraan 
Haapasaarentiehen.  
 
Vanha-Lahden kartanon pohjoispuolelta kulkee Nurmentie. Nurmentien on 
siirretty pois kartanon pihapiiristä kulkemaan kartanon pohjoispuolelta vuonna 
2013. Osayleiskaavassa Nurmentien länsiosan kohdalle on osoitettu uusi 
asuinalue. Nurmentien liikenne ohjataan uuden alueen läpi. 
 
Alueen vanhojen teiden linjaus on säilynyt melko hyvin.  Haapasaarentien linjaus 
on viimeistään 1800-luvulta. Myös rannikolle johtava Rokintie sekä 
Nurmenlahden kiertävä Nurmentie ovat säilyneet linjauksiltaan suurelta osin.  
 

3.8 JOUKKOLIIKENNE 

Alueella ei kulje joukkoliikennettä tällä hetkellä. Todennäköisesti bussien 
paikallisliikenneverkko ulotetaan kouluun sen valmistuttua. 
 

3.9 KEVYTLIIKENNE 

Suuri osa raumalaisista asuu lähellä keskustaa, minkä takia kevyenliikenteen 
reitistö on erityisen tärkeässä asemassa. Kevyen liikenteen verkosto on melko 
tiheä keskusta-alueella. Ongelmia ja kehittämistarpeita on kuitenkin runsaasti 
mm. reitistön jatkuvuudessa, laatutasossa ja risteämisissä autoliikenteen kanssa. 
 
Osayleiskaavan alueella Haapasaarentien länsipuolella on kevyenliikenteen 
väylä.  

3.9.1 Rauman pyöräilyverkon kehittäminen 

Raumalla toteutettiin 2016 pyöräilyverkon kehittämishanke, jonka laati WSP 
Finland Oy. Alla poimintoja suunnitelman loppuraportista: 
 

Pyöräily on ratkaisu useisiin kaupunkiseutujen ongelmiin. Kun pyöräily lisääntyy: 
- liikenneturvallisuus paranee 
- ruuhkat vähenevät 
- melu ja ilmansaasteet vähenevät 
- asukkaiden terveys paranee 
- tuottavuus ja kaupungin talous kohentuvat 
- asukkaiden fiilis paranee 

 
Rauma on Suomen potentiaalisimpia huippupyöräilykaupunkeja, sillä 
lähtökohdat ovat ihanteelliset. Kaupunki on tiivis, maasto on tasainen, maisemat 
ovat kauniit ja nykyiset pyöräilyolosuhteet ovat hyvät. Raumalla on kannattavaa 
edistää pyöräilyä, koska siitä on saatavissa nopeasti merkittäviä hyötyjä. 
 
Kaava-alue sijaitsee hyvien kevyenliikenteen reitistöjen lähellä. Lisäksi 
Haapasaaren tien länsipuolella kulkee pyörätie alueen halki. 
 

3.10 PYSÄKÖINTI 

 
Pysäköinti alueella on järjestetty tonttikohtaisesti.  
 
Virkistysalueiden käyttäjille on pysäköintipaikkoja mm. kuntoratojen 
sisääntulokohdissa. Kokkovuorelle matkaajille on Haapasaarentiellä levennys, 
johon auton voi jättää patikoinnin ajaksi. 
 

3.11 RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 

 
Lahden kylä 
Lahden kylän merkittävimmät säilyneet rakennukset ovat Vanha-Lahden kartano 
ympäristöineen. Päärakennus on uusrenessanssityylinen, mutta kokenut joitakin 
muutoksia vuosien varrella. Vanha-Lahden alueeseen kuuluu myös punamullattu 
työväenasunto sekä osittain luonnonkivi-, osittain puurakenteinen navetta sekä 
muita ulko- ja talousrakennuksia. Talon pihaan johtaa jalopuukuja.  
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Lahden kylän muut rakennukset koostuvat suurimmalta osin uudemmasta 
rakennuskannasta. Vanhempi rakennuskanta koostuu lähinnä joko erittäin 
vaatimattomista 1900-luvun alun rakennuksista tai jälleenrakennuskauden 
asuintonteista.  Haapasaarentien, Santapohjantien, Hakalantien ja Latokarintien 
varsilla on melko hyvin säilynyttä jälleenrakennuskauden asuinrakentamista.  
 
Lahden kylän alue on kokenut mittavia muutoksia 1900-luvun aikana. Tämä 
johtuu kaupunkialueen kasvusta. Kylän eteläosa on jäänyt asemakaavoitetun 
alueen alle ja myös asemakaavan ulkopuolella oleva alue on Haapasaarentien 
varrella saanut kaupunkimaisia piirteitä. Merkittävämpänä muistona vanhasta 
kylämaisemasta on säilynyt Vanha-Lahden kartanorakennus ympäristöineen, 
joka on huomioitu maakunnallisesti merkittävien kohteiden joukkoon. Aivan 
Vanhan-Lahden eteläpuolella Haapasaarentien molemmin puolin on säilynyt 
pienet kaistaleet vanhaa historiallista viljelyaluetta.  Muilta osin Lahden vanhat 
viljelyalueet ovat suurelta osin hävinneet.  Ympäristön rakennuskanta on 
kirjavaa ja koostuu pääasiassa uudemmasta rakennuskannasta. 
 
Varsinkin Santapohjantien ja Hakalantien varrella jälleenrakennuskauden 
rakennuskannat muodostavat pienimuotoiset kokonaisuudet. Muilta osin 
Lahden kylän rakennuskanta on kulttuurihistoriallisessa mielessä vaatimatonta.   
 
Vanha-Lahden kartano 
Uusrenessanssityylinen päärakennus sijaitsee pihan länsilaidalla. Sen 
kattolappeisiin on myöhemmin avattu alkuperäisestä tyylistä poikkeavia 
ikkunoita. Päärakennuksen lisäksi pihapiirissä on ulkoasultaan vanhempi, 
punamullattu asuinrivi, osittain luonnonkivistä, osittain hirrestä rakennettu 
navetta ja kymmenkunta muuta eri tarkoituksiin tehtyä hirsi- ja lautarakennusta.  
 
Vanha-Lahden kartano on ollut ainoa laatuaan Rauman kaupungin alueella, sen 
jälkeen, kun Sampaanalan kartano 1960-luvulla purettiin. Oleellisen osan 
kokonaisuutta muodostaa kartanon ympäristö, pellot, lehmuskuja jne. 
 

Rauman kaupunkialueen ympäristössä on ollut aikoinaan useita kartanoita ja 
vauraita maatiloja. Vanha-Lahden kartano on tästä ilmiöstä edustava esimerkki.   
 
Kaikki rakennukset on kunnostettu vuosina 2010–2011. 2010-luvulla Pihalle on 
rakennettu maneesi. 
 
Vanha-Lahden kartano on maakunnallisesti merkittävä. 
 
Uuden Lahden päiväkoti (Uuden Lahden vanhainkoti) 
Uudenlahden päiväkoti on muutettu 2010-luvulla vanhainkodista päiväkodiksi. 
Rakennus on rakennettu 1937 arkkitehtien Arthur Gauffinin ja Bertel 
Strömmerin 1935 laatiman suunnitelman mukaan. Vuonna 1962 laajennettiin 
sairasosastolla arkkitehti Eero O. Karin suunnitelmien mukaan. Tilat korjattiin 
vuonna 1999. 
 
Uuden Lahden päiväkoti on maakunnallisesti merkittävä. 
 
Latokarintie, Hakalantie ja Santapohjantie 
Latokarintien, Hakalantien ja Santapohjantien alueista on muotoutunut vuosien 
saatossa monikerroksinen.  Kunkin vuosikymmenen tyypilliset rakennukset 
esiintyvät alueella. Maisemaselvityksen mukaan asuinalueen miljöö on vehreä, 
varsin viehättävä ja levollinen huolimatta monikerroksisuudesta ja erityyppisistä 
rakennuksista ja rakennusmateriaaleista. 
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Vaikkunen 
Vaikkusten niemi sijaitsee Merirauman alueella linnuntietä hieman yli 4 km 
kaupungin keskustasta luoteeseen.  Niemen pohjoispuolella aukeaa 
Salinkedonlahti.  Alue on kaupungin omistuksessa ja se on ollut vuokrattuna 
huvilakäyttöön jo 70 vuoden ajan.  Satakunnan museon Olli Joukio on laatinut 
vuonna 2016 Vaikkusten alueen huvila inventoinnin, jossa todetaan, että 
Merirauman alue on rakentunut tiiviisti lähivuosikymmenten aikana ja että 
Vaikkusten niemi on jäänyt tavallaan modernin omakotirakentamisen 
puristuksiin, mutta kuitenkin selkeän erillisenä ja rauhallisen luonnonläheisenä 
alueena.  Vaikkusten huvila-alue ja sen jäljellä oleva rakennuskanta on säilynyt 
erittäin hyvin lähes alkuperäisasussaan ja alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vaikkusten etälärantaa 
 
Niemi on erittäin kallioinen.  Sitä halkoo länsi-itäsuuntainen Vaikkustenpolku.  
Huvilatontit sijoittuvat niemen pohjois- ja etelärannalle painopisteen ollessa 
nykyään etelärannan puolella.  Alueella on vielä seitsemän rakennettua 
huvilapalstaa, jotka ovat edelleen alkuperäisessä käytössä.  Kolme huvilatonttia 
on poistunut käytöstä ja rakennukset ovat hävinneet.  Nämä palstat ovat 
päässeet rehevöitymään.  Edelleen käytössä olevat palstat ovat pääosin hyvin 
hoidettuja. Myös rakennukset vaikuttavat hyväkuntoisilta.  Rakennuskannalle on 
leimallista erittäin hyvä säilyneisyys joko alkuperäisessä tai lähes alkuperäisessä 
asussaan.  
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Suhteellisen tiiviistä rakentamisesta huolimatta alue on luonnonmukainen ja sen 
maisemallinen merkitys on huomattava. Vaikkusten pieni huvila-alue on 
mielenkiintoinen ja hyvin säilynyt jälleenrakennuskauden kesämökkikulttuurista 
kertova kokonaisuus.  Alueen melko vaatimattomat, mutta kuitenkin yksilölliset 
kesämökit ovat syntyneet lyhyen ajan kuluessa pääosin 1940- ja -50-lukujen 
aikana.  Vaikkusten seitsemän edelleen jäljellä ja käytössä olevaa huvilaa ovat 
säilyneet lähes alkuperäisessä asussaan lukuun ottamatta tulipalon jälkeen 
uusiutunutta huvilaa 8.  Alkuperäinen sauna on jäljellä neljällä huvilalla. 
Vaikkusten huvilapalstojen rakennuskanta edustaa aikaa jolloin vapaa-
ajanrakentaminen levisi laajempiin kansan kerroksiin ja näyttävien 
porvarishuviloiden sijaan alettiin rakentaa pienempiä ja vaatimattomampia 
kesämökkejä. 
 
Inventoinnissa todetaan, että huvilakokonaisuuden säilyminen olisi suotavaa.  
Vaikka yksittäiset rakennukset ovat rakennushistoriallisesti vaatimattomia, 
ryhmänä Vaikkusten huvilat ovat maisemallisesti merkittävä kokonaisuus, jota 
leimaa luonnonmukaisuus ja rakentamisen pienimuotoisuus.  Nämä seikat tulee 
huomioida myös aluetta kaavoitettaessa.  Tärkeämpää kuin yksittäisten 
huviloiden säilyttäminen on Vaikkusten niemen luonnonmukaisuuden 
vaaliminen. 
  
Rakennusten kunnossapito on osalla huviloista kuitenkin jo pidemmän aikaa 
lyöty laimin johtuen ilmeisesti epätietoisuudesta liittyen vuokrasopimusten 
jatkumiseen. Vähintäänkin vesikattojen kunnostus olisikin kiireinen toimenpide 
osalla huviloista, mikäli rakennukset aiotaan säilyttää. 
 

3.11 ARKEOLOGIA 

 
Satakunnan Museo laati alueen arkeologisen inventoinnin vuonna 2017. 

 
Selvityksen mukaan Lahden kylä on perustettu mitä ilmeisimmin 1300- tai 1400-
luvulla. Nimensä perusteella kylä perustettiin merenlahden äärelle, joka on 
maankohoamisen seurauksena sittemmin hävinnyt. Alueen topografiassa lahden 

paikka erottuu selvästi edelleen mm. siihen syntyneiden peltojen kautta. 
Ensimmäiset kirjalliset maininnat Lahden kylästä ovat vuodelta 1540. Vuonna 
1571 kylässä oli tiettävästi seitsemän taloa. Lahden kylää koetteli myöhemmin 
autioituminen, koska isojaon alkaessa vuonna 1801 kylässä oli ainoastaan yksi 
tila, ratsusäteri, jonka omistivat tasan hovimajoitusmestari Samuel Jerlström ja 
taloustirehtööri Lars Demoën. Isojaon suorittaneen maanmittari A. Ringbomin 
tehtäväksi jäi oikeastaan tilan halkominen. Tämä halkominen sai käydä isojaosta. 
Näin syntyi Vanha-Lahti ja Uusi-Lahti.  
 
Lahden historiallinen kylätontti sijaitsee nykyisen Vanha-Lahden kartanon 
maalla Haapasaarentien varressa. Muinaisjäännösalue on osin hevoslaitumena 
puukujanteen molemmin puolin. Vanha-Lahti rajattiin historiallisen 
merkittävyytensä vuoksi myös kulttuuriperintökohteeksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vanha-Lahden kartanon vanhaa kylätonttia. Kuva T. Vasko. 



16 
 
 

 
Isojaon jälkeenkin Vanha-Lahti säilyi samassa paikassa. Uusi-Lahden tilan 
rakennukset syntyivät vasta 1800-luvun puolella. Ne on merkitty Kalmbergin 
karttaan (v. 1855) ja Senaatin karttaan (v. 1903). Paikalle rakennettiin v. 1937 
vanhainkoti ja nykyisin paikalla toimii päiväkoti. Peruskartassa vuodelta 1962 
näkyy vielä Uusi-Lahden päärakennus vanhainkodin pohjoispuolella, mutta 
vuoden 1978 kartassa sitä ei enää ole. Hieman lännempänä oleva, selvästi Uusi-
Lahteen kuulunut pienempi talo on nykyäänkin asuttu. Karttojen perusteella se 
oli ilmeisesti välillä asumaton. 
 
Päiväkodin kaakkoispuolella, lähempänä peltoja on säilynyt torpan jäännökset. 
Kyseessä on ilmeisesti Sydänkallion torppa. Nykyisessä kartassa nimi on säilynyt 
muuntuneena muodossa Syvänkallionpelto. Torppa on syntynyt todennäköisesti 
viimeistään 1770-luvulla. Se mainitaan vuoden 1795 torppaluettelossa. Miljöö 
kellarinjäänteineen ja kulkuteineen on erityisen hyvin säilynyt minkä vuoksi on 
perusteltua rajata alue muinaisjäännökseksi. 
 
Uusi kohde löytyi Kokkovuoren huipulta. Kyseessä on varhaisen 
kolmiomittaustornin paikka. Venäläiset rakensivat varhaisia torneja Suomeen 
1800-luvulla. Vasta vuodesta 1918 lähtien kolmiomittaustoiminta lähti 
varsinaisesti käyntiin, jatkuen aina vuoteen 1986 saakka, jolloin GPS-mittauksen 
tuleminen muutti kartoitusta. Tällaiset varhaisten tornien paikat ovat kiinteitä 
muinaisjäännöksiä. 
 
Suunnittelualueelta tunnettiin kiinteitä muinaisjäännöksiä aiemmin kaksi 
kohdetta, Vanha-Lahti (kylätontti) ja Uusi-Lahti (nyt Sydänkallion torppa). Nämä 
kohteet tarkistettiin tämän inventoinnin yhteydessä. Torpan muinaisjäännösalue 
laajeni hieman. Vanha-Lahti rajattiin historiallisen merkittävyytensä vuoksi myös 
kulttuuriperintökohteeksi.  
 
Inventoinnin tuloksena alueelta tunnetaan yksi uusi kiinteä muinaisjäännös, 
Kokkovuori. Kyseessä on venäläisten 1800-luvulla rakentaman 
kolmiomittaustornin paikka. Kalliossa näkyy kaiverrettuna kolmiopisteen paikka 
sekä ympärillä rautaisia tornin kiinnikkeitä. 

 
Selvityksen mukaan tulevassa maankäytössä tulisi kiinnittää huomiota siihen, 
että Sydänkallion torpan ja suunnitellun PY-alueen väliin jäisi riittävä 
suojavyöhyke. 
 
Vanha-Lahden osittain kiinteä muinaisjäännös 
Muinaisjäännösalue sijaitsee molemmin puolin kartanolle vievää puukujannetta 
ja se on osin hevoslaitumena. Kohde on rajattu isojakokartassa näkyvän vanhan 
kylätontin rajauksen mukaan. Koska alue on välttynyt massiiviselta 
maankäytöltä, voi maanpinnan alla olla säilynyt historiallisesti merkittäviä 
rakenteita ja kerrostumia. Vanhimpien kulttuurikerrosten ja kiinteiden 
rakenteiden säilyneisyyden selvittäminen vaatii lisätutkimuksia, jos alueen 
maankäyttö muuttuu. 
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Sydänkallion torpan tontti  
Muinaisjäännösalue sijaitsee Syvänkallion peltoalueen pohjoislaidalla, 
hiekkapintaisen pyörätien/ulkoilureitin varrella. Tontti on säilyttänyt 
alkuperäisen luonteensa hyvin, vaikka se lienee ollut asuttu vielä 1900-luvun 

alkupuoliskolla. Kohde on rajattu isojakokartassa näkyvän vanhan kylätontin 
rajauksen mukaan. Koska alue on välttynyt massiiviselta maankäytöltä, voi 
maanpinnan alla olla säilynyt historiallisesti merkittäviä rakenteita ja 
kerrostumia. Vanhimpien kulttuurikerrosten ja kiinteiden rakenteiden 
säilyneisyyden selvittäminen vaatii lisätutkimuksia, jos alueen maankäyttö 
muuttuu. 
 
Osayleiskaavassa on merkitty alueen välittömään läheisyyteen sen pohjois- ja 
itäpuolelle suuri ”julkisten palvelujen ja hallinnon alue” (PY). 
Muinaisjäännösalue olisi erotettava tästä tarpeeksi laajalla suojavyöhykkeellä. 
xxx 
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Kokkovuori 
Geodeettisia mittauksia ja kartoituksia alettiin tehdä ns. kolmiomit-
tausmenetelmällä jo 1700-luvulla. Ensimmäiset kolmiomittaustornit rakennettiin 
Suomeen venäläisten toimesta 1800-luvulla. Peruskartoituksessa käytettyjä 
puisia kolmiomittaustorneja rakennettiin maahamme korkeille paikoille 
järjestelmällisesti vuosina 1918–1986, aina GPS-tekniikan tuloon saakka. 
 
Kokkovuoren kolmiomittaustorni on merkitty Senaatin karttaan vuodelta 1903; 
se kuuluu siis venäläisten 1800-luvulla rakentamiin torneihin. Tällaiset 
varhaisten tornien paikat ovat kiinteitä muinaisjäännöksiä. Mitään puisia 
jäänteitä ei tornista enää ole. Paikalla näkyy kallioon kaiverrettu kolmio ja sen 
vieressä merkintä 3B. Kolmion keskellä on metallitappi ja sen kolmella sivulla 
kallioon poratut reiät mittalaitteita varten. Kaiverruksissa näkyy hieman 
punaista väriä. Lisäksi kolmion ympärillä on kuusi metallista kiinnitysrautaa tai –
tappia n. 6 metriä halkaisijaltaan olevassa ympyrässä. 
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Kokkovuoren kolmiomittauspisteen kaiverrus ja reiät. Kuva T. Vasko. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.12 MAISEMA 

 
Alueelle on WSP laatinut Vanha-Lahden maisemaselvityksen vuonna 2011 ja 
Pyytjärven maisemaselvityksen vuonna 2014. 
 
Vanha-Lahden  maisema  on pienpiirteistä  ja  vaihtelevaa. Maisemarakenteen 
rungon muodostavat metsä- ja kallioselänteet, jotka ovat maastossa selkeästi 
hahmotettavissa. Kalliot ovat vedenhuuhtomia. Alueen maaperä on karua ja 
viljelykseen soveltuvia maita on vähän. Ainoa viljelyksessä oleva Vanha-Lahden 
kartanon peltoalue sijoittuu kapeaan laaksopainanteeseen kallioselänteiden  
väliin.  Peltoalue reunavyöhykkeineen muodostaa tärkeän ja monipuolisen, 
potentiaalia sisältävän viheryhteyden sisämaasta merelle, Salinkedonlahdelle ja 
Vaikkuseen. Toinen laaksopainanne, joka avautuu Nurmenlahdelle,  sijaitsee  
Haapasaareren asuinalueella Kokkovuoren pohjoispuolella. Soita ei ole. 
Merenrantaviiva on monimuotoinen. Rannikon saaret ovat tärkeä osa 
vesimaisemaa, vaikka eivät kuulukaan selvitysalueeseen. Ruovikkoiset lahdet 
sijoittuvat mereen työntyvien niemien, Vaikkusen, Rokinnokan ja Säikänniemen 
väliin. Merenlahti  kuroutuu kapeaksi salmeksi ruovikkoisessa ja kapeassa 
Varƫtikarinsuussa kiertyen Vanha-Lahden alueen pohjois- ja koillispuolitse ja 
avautuen Tuomenkarin jälkeen jälleen avoimemmaksi Nurmenlahden 
vesialueeksi. 
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Ote Vanha-Lahden maisemaselvityksen maankäyttösuosituskartasta. Tumman 
punaiset alueet ovat ehdottomasti säilytettäviä alueita. 
 
Pyytjärven alueen maisemarakenteen rungon muodostavat kallioselänteet, jotka 
ovat maastossa selkeästi hahmotettavissa. Alueen etelä osassa sijaitsee kapea 
itä-länsisuuntainen laakso, johon sijoittuvat peltoalueet. Laakson ja 
kallioselänteiden väliin jää niin kutsuttu vaiheittumisvyöhyke, joka pitää sisällään 
pääasiassa metsäisiä rinteitä. Erityisiä maiseman kohokohdat, ns. maiseman 
solmukohdat, joissa maiseman eri elementit kohtaavat, ovat  ja  Röyskänmäki  
sekä  vanhainkodin  pihapiiri  ja sitä  ympäröivät pelto- ja metsä alueet. 
 
Selvitysalueen maisema  on  pienpiirteistä  ja  vaihtelevaa. Valtaosa alueen 
pinta-alasta on metsä ä. Maisemakuva on selänteen  ja  vaihettumisvyöhykkeen 
alueella pääasiassa sulkeutunutta.  Avokallioalueilla  näkymät  avautuvat  
pidemmälle.  Maisemakuvan kannalta keskeisiä  elementtejä ovat Pyytjärvi ja 
välittömästi sen itä puolella kohoava Röyskänvuori. Pinta-alaltaan pieni ja 

muodoltaan pyöreähkö Pyytjärvi muodostaa oman suljetun maisematilansa 
ympäröivien metsien vaikutuksesta. 
 
Selvitysalueen eteläosan laakson vanhat pellot yhdessä Uusi-lahden 
vanhainkodin alueen kanssa muodostavat selvitysalueella tärkeän 
kulttuurimaiseman. Täällä maisema on avointa ja näkymät avautuvat 
Pohjoiskehältä peltoalueille. 
 

 
Ote Pyytjärven maisemaselvityksen maisematunnelmat-kartasta. Punainen on 
kulttuurihistoriallinen tunnelma-alue ja vihreä kiehtovan ympäristön alue. 
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3.13 LUONTOARVOT 

 
Koko osayleiskaava-aluetta on tehty luontoselvityksiä.  Aluetta koskevat 
seuraavat selvitykset: Rauman Pyytjärven luontoselvitys 2014, Ahlman Group 
Oy, 2014, Rauman Salinkedon ja Kokkovuoren luontoselvitys,  Ahlman Group Oy, 
2013, Rauman Vanha-Lahden luontoselvitys, Ahlman konsultointi & suunnittelu 
2011, Rauman  Pohjoiskehän länsipään luontoselvitys 2009, Ahlman konsultointi 
& suunnittelu 2011. Selvitysten keskeisin sisältö on tiivistetty selostukseen. 
 
Vuonna 2017 Ahlman Group Oy laati Vanha-Lahden alueesta pystykiurunkannus 
ja  pikkuapolloselvityksen. Vanha-Lahden ja Kaaron alueella ei havaittu lainkaan 
pikkuapolloja vuoden 2017 maastoinventointien aikana.  

3.13.1 Kasvillisuus 

Vanha-Lahden alue kuuluu eteläboreaaliseen havumetsävyöhykkeeseen. 
Vallitsevat metsätyypit vaihtelevat rannikon karuhkosta puolukkatyypin 
männiköstä sisämaan tuoreisiin mustikkatyypin kuusisekametsiin. Alueella on 
myös pienialaisia lehtoja ja lehtomaisia kankaita. 
 
Keväällä ja kesällä 2011 tehtiin luontoselvitys Vanha-Lahden eteläisillä alueilla.  
 
Luontoselvityksen 109 hehtaarin selvitysalueella on varsin monipuolisesti  
erilaisia  elinympäristöjä,  mm.  mänty-  ja kuusivaltaisia kankaita, viljelys- ja 
asutusalueita sekä muita  kulttuuriympäristöjä.  Luontotyypit  ovat  
kokonaisuudessaan monipuolisia. Useita metsäkuvioita leimaa selvä 

kulttuurivaikutteisuus. Osa alueesta lienee ollut aikoinaan laidunkäytännössä. 
Toisaalta maankohoaminen vaikuttaa omalta osaltaan luontotyyppien 
ominaispiirteisiin.  Suurin osa  Vanha-Lahden  luontotyypeistä  on  tavanomaisia. 
Uhanalaisuusluokituksen mukaisia silmälläpidettäviä [NT] 
kuvioita selvitysalueella on viisi. 
 
Salinkedon ja Kokkovuoren luontoselvitysalue on 214 hehtaarin laajuinen 
kokonaisuus Rokinnokan ja Nurmenlahden välisellä vyöhykkeellä Luontotyypit 
ovat pitkälti mänty- ja kuusivaltaisia kankaita, mutta alueella on myös 
lehtipuuvaltaisia muuttumia, monenlaisia kulttuuriympäristöjä pihapiirei - 
neen sekä muita pienialaisia elinympäristöjä. 
 
Pyytjärven tutkimusalue sijaitsee Rauman keskustan pohjoislaidalla ja 
Nurmenlahden eteläpuolella. 155 hehtaarin laajuisen alueen itäpuolella on 
Kaaro, Kaakkoispuolella Paloahde ja lounaispuolella Merirauma. Kyseessä on 
pääosin metsäinen alue, jossa on runsaasti ulkoilureittejä ja kulttuurivaikutusta. 
Rajauksella on myös peltoja ja pieni Pyytjärvi. 
 
Pohjoiskehän länsiosan luontoselvitys laadittiin vuonna 2009 Pohjoiskehän 
asemakaavaa varten.  Pohjoisosaltaan selvitys koskee osayleiskaava-aluetta. 
Selvitysalue on noin 25 hehtaarin laajuinen kokonaisuus, joka kattaa 
kuusivaltaisia tuoreita kankaita, kalliomänniköitä, viljelysalueita, pieniä 
lehtolaikkuja ja muita biotooppeja. Alue sijaitsee omakotitaloasutuksen 
tuntumassa, minkä vuoksi kuviolle on muodostunut useita ulkoilupolkuja. 
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Vanha-Lahden luontoselvitys 2011. 
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Vanha-Lahden luontoselvitys 2011 
 
Metsälain 10 §:n nojalla suojeltavat erityisen arvokkaat elinympäristöt, jotka 
ovat myös uhanalaisuusluokituksen mukaan silmälläpidettäviä [NT]: 
 
22. Kanervatyypin (CT) kuiva kangas / kalliomännikkö            [NT] 
Melko edustava kalliomännikkö, jossa kasvaa käytännössä ainoastaan mäntyjä. 
Osa niistä on kilpikaarnaisia ja lakkapäisiä sekä muuten kitukasvuisia. Jäkälät 
vallitsevat kasvillisuutta ja reuna-alueilla kasvaa myös kanervaa. Kasvillisuus on 
kokonaisuudessaan niukkaa, mutta metsälauha ja lampaannata esiintyy siellä 
täällä.  
 
Maankäyttösuositus: kuvio voidaan tulkita metsälain (10 §) nojalla suojeltavaksi 
erityisen arvokkaaksi ympäristöksi, joka tulee säilyttää koskemattomana (kuva 
4). Se on luonnontilainen tai luonnontilaisen kaltainen ja myös kilpikaarna- ja 
lattapäämäntyjä esiintyy. 
 
26. Puolukkatyypin (VT) kuivahko kangas                              [NT] 
Laaja  kuivahko kangas,  jossa mänty on valtapuu. Pohjoislaidalla on varsin 
edustava kalliomuodostuma, jossa kasvaa sekä kilpikaarna- että 
lakkapäämäntyjä. Kasvillisuutta hallitsee lähes yhtenäinen jäkälämatto, jota 
kanervat pirstovat. Kasvillisuus on kokonaisuudessaan hyvin  
niukkaa.  
 
Maankäyttösuositus: kuviolla ei ole erityisiä luontoarvoja tai lakien mukaan 
suojeltavia luontotyyppejä, joten maankäytölle ei ole esteitä. Pohjoisosan 
kalliomuodostuma voidaan kuitenkin tulkita metsälain (10 §) nojalla 
suojeltavaksi erityisen arvokkaaksi ympäristöksi, joka tulee säilyttää 
koskemattomana (kuva 4). Se on luonnontilainen tai luonnontilaisen kaltainen ja 
myös kilpikaarna- ja lattapäämäntyjä esiintyy. 
 
Muut huomioitavat kohteet: 
 
15. Pihapiiri                                                      [–] 

Pieni pihapiiri ja siihen liittyvä ilmeinen vanha laidun, joka on paahteinen. 
Pihapiiriä ei inventoitu, mutta avoimella alueella kasvavat runsaina nurmilauha, 
mesiangervo, hiirenvirna, nurmitädyke sekä useat pylväsmäiset katajat. 
Paahteisella kalliolla kasvaa etenkin isomaksa- 
ruohoa.  
 
Maankäyttösuositus: kuviolla ei ole erityisiä luontoarvoja tai lakien mukaan 
suojeltavia luontotyyppejä, joten maankäytölle ei ole esteitä. Vanha laidunalue 
on kuitenkin maisemallisesti merkittävä pienialaisuudestaan huolimatta.  
Tienvarren pajukot kuitenkin estävät kulttuuri-maiseman näkyvyyden tielle, 
joten ne suositetaan raivattavan pois. 
 
19. Katajaketo                                                              [–] 
Katajakedoksi nimetty kuvio, joka ei tosin täysin vastaa nimitystä. Kauraviljelmän 
laiteilla on pieni pylväsmäisten katajien keskittymä ja lähellä on myös paahteista 
kalliota, jossa kasvaa maksaruohoja  ja  ahosuolaheinää.  Pohjoisosassa  on  
paahdekallio  lukuisine  isomaksaruohoineen. tien puolella on pelto-
ohdakekasvustoja.  
 
Maankäyttösuositus: kuviolla ei ole erityisiä luontoarvoja tai lakien mukaan 
suojeltavia luontotyyppejä, joten maankäytölle ei ole esteitä. Alue on kuitenkin 
haluttu rajata erilleen, sillä se on maisemallisesti arvokas kokonaisuus, joka 
suositetaan säilytettävän ennallaan. 
 
29. Puolukkatyypin (VT) kuivahko kangas                              [NT] 
Pohjoisosaltaan osittain kallioinen kuivahko kangas, joka on osittain myös 
kanervatyypin (CT)  kuiva kangas. Puolukka on runsain varpu, mutta erityisesti 
kallioiden läheisyydessä kasvaa  hyvin  runsaasti  myös  kanervaa  ja  
variksenmarjaa.  Mänty  on  hallitseva  puu,  mutta  taimina esiintyy melko 
yleisesti myös kuusia ja koivuja. Kallioilla jäkälät ovat tyyppilajeja ja kosteissa 
painanteissa esiintyy myös juolukka, suopursu ja muut kosteiden paikkojen lajit.  
Maankäyttösuositus: kuviolla ei ole erityisiä luontoarvoja tai lakien mukaan 
suojeltavia luontotyyppejä, joten maankäytölle ei ole esteitä. Pohjoisosan 
kalliomuodostelma ja sen laiteilla oleva soistunut terttualpien ja 
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rahkasammalien värittämä painanne suositetaan kuitenkin säilytettävän 
ennallaan. 
 
34. Käenkaali-mustikkatyypin (OMT) lehtomainen kangas           [NT] 
Monipuolinen lehtomainen kangas, jossa järeähkö kuusi on selvä valtapuu. 
Pihlajien taimia kasvaa melko yleisenä pensaskerroksessa. Käenkaali, 
oravanmarja, aitovirna ovat perusruohoja, ja kuvio on osin niin rehevä, että se 
muistuttaa lehtoa. Kankaan halki kulkee ojalinja, jonka laiteilla kasvaa runsaasti 
rantaminttua. Ojassa esiintyy puolestaan ratasarpio, haarapalpakko ja 
pikkulimaska.  
 
Maankäyttösuositus: kuviolla ei ole erityisiä luontoarvoja tai lakien mukaan 
suojeltavia luontotyyppejä, joten maankäytölle ei ole esteitä. Se suositetaan 
kuitenkin säilytettävän ennallaan, sillä kyseessä on hyvin edustava lehtomainen 
kangas, joka on rehevä ja kasvillisuudeltaan monipuolinen. 
 

43. Käenkaali-mustikkatyypin (OMT) lehtomainen kangas           [NT]Hyvin 
edustava ja monipuolinen lehtomainen kangas, jossa kuusi on valtapuu. Seassa 
on kuitenkin runsaasti myös muita puita, jotka ovat osin järeitä. Myös lahopuuta 
on paljon. Pensaskerroksessa on erittäin paljon taikinamarjoja sekä herukoita. 
Vaateliaita ruohoja edustavat käenkaali, puna-ailakki, kalliokielo ja monet muut 
lajit. Myös metsäorvokki, nuokkuhelmikkä ja tesma ovat yleisiä. Osa kuviosta 
voidaan tulkita keskiravinteiseksi tuoreeksi lehdoksi. Mustikka esiintyy 
käytännössä ainoastaan länsiosassa. Kuvion sisään on rajattu muutama 
kesämökki,  mutta edustava metsä ulottuu aivan näiden pihojen laiteille.  
 
Maankäyttösuositus: lehtomainen kangas ja tuoreen lehdon mosaiikki on 
varmasti eräs Rauman edustavimmista kokonaisuuksista, joka suositetaan 
säilytettävän täysin koskemattomana . Metsä lienee edelleen kehitystilassa, ja 
vuosien saatossa siitä saattaa muodostua lehto, joka on metsälain mukaan 
suojeltava kohde. Lisäksi lehdot luetaan Natura-luontotyypiksi, joita on 
säästettävä EU:n luontodirektiivin nojalla. 
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Rauman Salinkedon ja Kokkovuoren luontoselvitys 2013. Tutkimusalueen arvokkaat kasvillisuuskohteet (vihreät pallot). 
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Rauman Salinkedon ja Kokkovuoren luontoselvitys 2013 
 
1. Korpimuuttuma                                     [–] 
Kasvillisuuskuvaus: Ojituksen vuoksi luonnontilansa menettänyt korpi, jossa on 
pieni avovesilampare. Muutaman järeän  tervalepän  lisäksi  alueella  kasvaa  
kiilto-  ja  virpapajuja.  Okarahkasammal  muodostaa  
lähes yhtenäisen peitteen, mutta myös kurjenjalka ja korpikastikka ovat hyvin 
runsaita. Muita tavanomaisia lajeja ovat jouhivihvilä, rantamatara, harmaasara 
ja mutaluikka sekä paikoin myös terttualpi ja pikkupalpakko.  
 
Suojeluperuste / arvotus (1–3): Korpimuuttuma ei ole lakikohde, mutta se  
suositetaan säilytettävän koskemattomana.  
Arvotus: 3, koska kohde lisää paikallista monimuotoisuutta.  
 
Maankäyttösuositukset: 
Vesitalous on pidettävä ennallaan, joten alueella ei tule tehdä ojituksia tai  
esimerkiksi tienrakentamista.  
Alueen reunoille tulee antaa kasvaa suojapuustoa pienilmaston turvaamiseksi. 
 
3. Kalliomännikkö ja kanervatyypin (CT) kuiva kangas                            [NT] 
Kasvillisuuskuvaus: Kallioalue, jossa on kitukasvuisia ja osin myös kilpikaarnaisia 
sekä lakkapäisiä mäntyjä. Kasvillisuus on hyvin niukkaa, sillä tyypillisiä lajeja ovat 
harvassa kasvavat lampaannata, isomaksaruoho, sarjakeltano, metsälauha ja 
kalliohatikka. Kalliolaella esiintyy myös vähän metsäruusua. Kallioiden välissä 
olevat kangasmetsälaikut koskevat kanervatyypin (CT) kuivaa kangasta,  
jossa kanerva on runsain varpu. Kosteissa painanteissa on juolukkaa. Alueella on 
myös jyrkänteitä ja siirtolohkareita.  
 
Suojeluperuste / arvotus (1–3): Metsälain (10 §) mukainen erityisen tärkeä  
elinympäristö (vähätuottoiset kitu- ja joutomaan elinympäristöt).  
Arvotus: 1, koska kyseessä on lakikohde. 
 
Maankäyttösuositukset: 
Metsälain mukaiset. Kuviolla ei tule tehdä hakkuita tai kohdistaa sille erityistä 

maankäyttöä, joka muuttaisi alueen luonnontilaisuutta ja luonnetta. 
 
4. Ruohokorpi (RhK)                              [EN] 
Kasvillisuuskuvaus: Korpialue, jonka puusto koostuu kuusista. Mättäillä kasvaa 
myös pienempiä koivuja ja mäntyjä sekä tervaleppiä. Aluskasvillisuutta 
luonnehtii rahkasammalpeite sekä erittäin runsaana esiintyvä  vehka.  Myös  
terttualpi  ja  kurjenjalka  sekä  pullosara  ovat  peruslajeja.  Kuviolla  on  myös 
heinäkorpea.  
 
Suojeluperuste / arvotus (1–3): Metsälain mukainen erityisen tärkeä 
elinympäristö (rehevät korvet).  
 
Arvotus: 1, koska kyseessä on lakikohde. 
 
Maankäyttösuositukset: 
Vesitalous on pidettävä ennallaan, joten alueella ei tule tehdä ojituksia tai  
esimerkiksi tienrakentamista. 
 
5. Varsinainen sararäme (VSR)                            [VU] 
Kasvillisuuskuvaus: Suoalue, jossa on harvassa kitukasvuisia mäntyjä sekä 
yksittäisiä koivuja. Luonnontilaan on vaikuttanut vähäisesti itäosan vanha oja. 
Aluskasvillisuus koostuu lähes yksinomaan yhtenäisen rahkasammalpatjan 
päällä runsaina esiintyvistä pullosaroista ja vähälukuisena esiintyvistä  
karpaloista. Kuviolla on myös hieman tupasvillaa ja pienialaisesti vehkaa. 
Reunoilla on hyvin pienialaisesti muita suotyyppejä, kuten isovarpurämettä (IR). 
 
Suojeluperuste / arvotus (1–3): Sararäme ei ole lakikohde, mutta se  
suositetaan säilytettävän koskemattomana.  
 
Arvotus: 2, koska kohde on uhanalaisuusluokitukseltaan vaarantunut.  
 
Maankäyttösuositukset: Vesitalous on pidettävä ennallaan, joten alueella ei 
tule tehdä ojituksia tai esimerkiksi tienrakentamista. 
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Pyytjärven luontoselvitysalue 2014
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Pyytjärven luontoselvitysalue 2014 
 
18. Kalliomännikkö ja kanervatyypin (CT) kuiva kangas                      [NT] 
Kalliomännikkö,  joka  on  hyvin  karu.  Kuviolla  esiintyy  myös  kilpikaarnaisia  ja  
lakkapäisiä mäntyjä. Pensaskerros on hyvin niukka, koostuen lähinnä mäntyjen 
taimista. Kanerva on tyypillinen varpu. Kalliopinnoilla on jäkälä- ja 
sammalpeitettä.  
 
Maankäyttösuositus: kalliomännikkö on metsälain 10 §:n mukainen erityisen 
tärkeä elinympäristö (jouto- ja kitumaat), joka on säilytettävä ennallaan. 
Maankäyttösuosituksen ovat metsälain mukaiset. Kuviolla ei tule tehdä hakkuita 
tai kohdistaa sille erityistä maankäyttöä, joka muuttaisi alueen 
luonnontilaisuutta ja luonnetta. 
 
32. Avosuo                                                                       [–] 
Ruoikoitunut avosuo, jossa kasvaa järviruokojen lisäksi muun muassa saroja ja 
kurjenjalkaa. Erityisesti jokapaikansara ja jouhisara ovat runsaita. Pohjalla 
kasvaa melko runsaasti okarahkasammalta. Mättäillä esiintyy pienten mäntyjen 
lisäksi karpaloa. Reunavyöhykkeillä on mäntyjen lisäksi tervaleppiä ja koivuja.  
 

Maankäyttösuositus: kuvio on ilmeisesti ollut aikoinaan sararämettä ja 
saranevaa, mutta se on ruoikoitunut, eikä sitä voida tyypitellä kunnolla. Siitä 
huolimatta suolaikku suositetaan säilytettävän luonnontilassa, sillä se lisää 
monimuotoisuutta. 

 
34. Varsinainen saraneva (VSN)                               [VU] 
Rämealue, jossa jouhisara peittää lähes 90 prosenttia kasvillisuudesta. Mättäillä 
kasvaa mäntyjä  ja koivuja. Kuviolla esiintyy myös vähäisesti kurjenjalkaa, 
pullosaraa ja terttualpia sekä rahkasammalia. Suo on mosaiikkimainen ja 
saranevan lisäksi alueella on myös varsinaista sararämettä (VSR) sekä 
reunavyöhykkeillä myös kangasrämettä (KgR). Kuviolla on myös vähäisesti 
korven piirteitä. 
 
Maankäyttösuositus: saraneva on uhanalaisuusluokitukseltaan vaarantunut, 
joten se suositetaan säilytettävän ennallaan siten, että vesitalous ja pienilmasto 
ei muutu. 
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Pohjoiskehänlänsiosan luontoselvitys 2009.
 
 
Pohjoiskehän länsiosan luonselvitys 2009. 
Selvitys on tehty alkujaan Pohjoiskehän asemakaavaa varten. 
 
6. Kanervatyypin (CT) kuiva kangas / kalliomännikkö                          [NT] 
Edustava kuiva kangas ja kalliomännikkö, jonka puusto on mäntyvaltaista, 
harvaa ja monin paikoin kitukasvuista alla olevasta kalliosta johtuen (kuva sivulla 
30). Varvuista kanerva on runsain  laji,  mutta  myös  puolukka  ja  variksenmarja  

esiintyvät  kuviolla.  Heinistä niukkoina esiintyvät ainoastaan metsälauha  ja  
lampaannata.  Kasvilajisto  on  kokonaisuudessaan  hyvin  vähälajista ja 
esimerkiksi varvut puuttuvat kokonaan laajoilta alueilta. Kallioiden päällä kasvaa 
yleisinä vaalea-, harmaa- ja palleroporonjäkälää sekä isohirvenjäkälää. 
Pienialaisissa soistumissa on rahkasammalia, pallo- ja jokapaikansaraa sekä 
jouhivihvilää.  
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Kuviolla on myös avoimia kallioita jäkälälajistoineen, minkä vuoksi alue voidaan 
tyypitellä vähätuottoiseksi kitu- ja joutomaan elinympäristöksi, jolloin se on 
metsälain erityisen tärkeä elinympäristö. Leimaa antavat myös kilpikaarna- ja 
lattapäämännyt. 
Maankäyttösuositus: kuvio on metsälain (10 §) nojalla suojeltava erityisen 
arvokas ympäristö, joka tulee säilyttää koskemattomana. Se on luonnontilainen 
tai luonnontilaisen kaltainen ja myös kilpikaarna- ja lattapäämäntyjä esiintyy. 

 
10. Nuokkuhelmikkä-linnunhernetyypin (MeLaT) kuiva lehto          [EN] 
Kuiva ja runsasravinteinen lehto, jonka pääpuu on kuusi, mutta myös koivuja on 
yleisenä joukossa. Pellonlaiteilla on jokseenkin paljon haapoja. Pensaista 
tavataan taikinamarjaa. Ruohoista kevätlinnunherne on tavattoman runsas, 
samoin lillukka. Muita tyyppilajeja ovat muun muassa metsämaitikka, 
valkovuokko,  ahomansikka,  metsäimarre,  nurmitädyke, aitovirna sekä 
nuokkuhelmikkä ja tesma.  
 
Maankäyttösuositus: nuokkuhelmikkä-linnunhernetyypin (MeLaT)) kuiva, 
runsasravinteinen lehto on EU:n luontodirektiivin mukaan suojeltava 
luontotyyppi, joka täytyy säilyttää. Lisäksi se on luokiteltu uudessa Suomen 
luontotyyppien uhanalaisuusluokituksessa erittäin uhanalaiseksi (EN). 

 
15. Nuokkuhelmikkä-linnunhernetyypin (MeLaT) kuiva lehto          [EN] 
Kuiva ja runsasravinteinen lehto, jonka puusto koostuu lähinnä männyistä, 
koivuista ja kuusista. Osa puista on vasta taimivaiheessa. Lillukka on 
ylivoimaisesti runsain ruoho. Kasvillisuus on kokonaisuudessaan hyvin 
samantyyppistä kuin kuviolla 10, mutta kevätlinnunherne ei esiinny lainkaan.   
 
Maankäyttösuositus: nuokkuhelmikkä-linnunhernetyypin (MeLaT)) kuiva, 
runsasravinteinen lehto on EU:n luontodirektiivin mukaan suojeltava 
luontotyyppi, joka täytyy säilyttää. Lisäksi  
se on luokiteltu uudessa Suomen luontotyyppien uhanalaisuusluokituksessa 
erittäin uhanalaiseksi (EN). 

3.13.2 Liito-oravat 

Luontoselvitysten yhteydessä tehtiin liito-oravaselvitys.   
 
Vanhalahden alueelta ei löydetty lainkaan liito-oravan jätöksiä, vaikka lajille 
sopivaa elinympäristöä on jonkin verran.  
 
Salinkedon ja Kokkovuoren tutkimusalueella on paikoin liito-oravalle soveliasta 
elinympäristöä,  mutta  jätöksiä  ei  havaittu  lainkaan. Alueelta  ei  tunneta  
aiempia  reviirilöytöjä  (Rauman kaupunki 2002, Varsinais-Suomen ELY-keskus 
2013). 
 
Pyytjärven tutkimusalueella on kohtalaisesti liito-oraville soveliasta 
elinympäristöä, mutta jätöksiä ei löydetty lainkaan.  
 
Pohjoiskehän länsipäästä ei löydetty lainkaan liito-oravan jätöksiä. Laji ei viihdy 
karuilla mäntykankailla ja viljelmillä, minkä  vuoksi osa alueesta ei sovellu sen 
elinympäristöksi. Kuusikankaat ja lehtolaikut ovat sille sinänsä kelvollisia 
elinympäristöjä, mutta liito-orava ei ole silti asettunut alueelle. 
 
Lajin esiintymistä ei näin ollen tarvitse huomioida kaavoituksessa. 

3.13.3 Linnusto 

 
Luontoselvityksiin sisältyi myös linnustoselvitys.  
 
Pyytjärven tutkimusalueen pesimälinnusto on hyvin monipuolista, mikä johtuu 
elinympäristöjen mosaiikkimaisuudesta ja kulttuurivaikutuksesta. Vaihtelevat 
luontotyypit heijastuvat linnustoon, sillä alueella on runsaasti erilaisten 
elinympäristöjen rajavyöhykkeitä, joita useat lajit suosivat. Tutkimusalueella pesi 
363 paria, mikä tarkoittaa 234 paria neliökilometriä kohden.  
Metsämaiden perustiheys on yleensä 100–200 paria ja rehevissä lehdoissa se voi 
kohota jopa 400–600 pariin per neliökilometri. Pyytjärven lintutiheys on näin 
ollen hieman keskimääräistä korkeampi. Huomionarvoisia lajeja olivat 
ainoastaan telkkä, sirittäjä ja pikkulepinkäinen. Telkkä on koko maassa erittäin 
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runsaslukuinen pesimälaji, joka on Suomen erityisvastuulaji. Se pesii 
käytännössä kaikenlaisilla vesialueilla. Sirittäjä pesi kahden parin voimin alueella. 
Se on valtakunnallisessa uhanalaisuusluokituksessa  silmälläpidettävä  (NT).  Laji  
pesii lehtimetsävaltaisissa metsissä ja lehdoissa. Yksi pikkulepinkäispari pesi 
alueen kaakkoisosassa. Kyseessä on EU:n lintudirektiivin I-liitteen laji, joka pesii 
pensaikkomailla ja hakkuualoilla. Kullekin huomionarvoille lajille on erittäin 
runsaasti soveliasta elinympäristöä tarjolla, eikä niitä tarvitse huomioida 
erityisesti. 
 
Vaikka Pyytjärven tutkimusalueella on tavanomaista tiheämmin pesiviä pareja ja 
monipuolinen lajisto, ei alueelle voida kuitenkaan esittää erityisiä linnustollisesti 
arvokkaita alueita. 
 
Salinkedon ja Kokkovuoren tutkimusalueen pesimälinnustoon lukeutui 14 
huomionarvoista  sekä 39 muuta lajia. Yhteislukemana 53 pesimälaji on 
kohtalainen pinta-alaan nähden.  
Huomionarvoisista lajeista telkkä ja leppälintu ovat Suomen erityisvastuulajeja ja 
ovat hyvin tavallisia pesijöitä maassamme. Lapintiira ja palokärki ovat EU:n 
lintudirektiivin I-liitteen lajeja, joilla on runsaasti soveliaita elinympäristöjä 
tutkimusalueen ulkopuolella. Punajalkaviklo, rantasipi, käenpiika ja 
punavarpunen ovat puolestaan valtakunnallisessa uhanalaisuus- 
luokittelussa silmälläpidettäviä (NT), mutta niitä pesii tutkimusalueella hyvin 
vähän. 
 
Selvityksessä ainoa merkittävämpi lintuhavainto koskee Varttikarinsuntin 
rastaskerttusta, joka on valtakunnallisessa uhanalaisuusluokittelussa 
vaarantunut (VU). Lajille suositetaan säilytettävän soveliasta  elinympäristöä . 
Kyseinen alue ei kuitenkaan kuulu osayleiskaavan alueeseen. 
 
Vanha-Lahden selvitysalueen luontotyypit ovat melko monipuolisia, mikä 
heijastuu pesimälajistoon. Parimäärät ovat kuitenkin varsin tavanomaisia. 
Peruslajistoa luonnehtivat pajulintu (33 paria), peippo (28), kirjosieppo (21), 
räkättirastas (15), punakylkirastas (13), talitiainen (13), keltasirkku (12) ja 

sinitiainen (11). Nämä kahdeksan lajia muodostavat 58 prosenttia 
kokonaisparimäärästä.  
 
Rajauksella pesi peräti 42 eri lajia ja yhteensä 250 paria. Lintutiheys on 
vastaavasti 229 paria sataa hehtaaria kohden, mikä on tavanomainen lukema. 
Metsämaiden perustiheys on yleensä 100–200 paria ja rehevissä lehdoissa se voi 
olla jopa 400–600 paria neliökilometriä kohden. 
 
Vaikka Vanhalahden tutkimusalueella pesii varin monipuolinen linnusto, on 
lajisto silti tavanomaista. Paritiheydet ovat niin ikään keskitasoista. 
Alueella pesivistä lajeista käenpiika ja punavarpunen ovat uudessa 
uhanalaisuusluokituksessa silmälläpidettäviä (NT). Ainoa EU:n lintudirektiivin I-
liitteen laji on palokärki. Lisäksi leppälintu on Suomen erityisvastuulaji. Näiden 
lajien elinympäristövaatimukset eivät ole kuitenkaan erityisen tiukkoja, eikä 
kyseessä ole harvinaisia lajeja, joten niiden esiintyminen ei vaikuta alueen 
maankäyttöön. 
 

3.13.3 Pystykiurunkannus ja pikkuapollo 

Vuonna 2017 Ahlman Group Oy laati Vanha-Lahden alueesta pystykiurunkannus 
ja  pikkuapollo selvityksen. Vanha-Lahden ja Kaaron alueella ei havaittu lainkaan 
pikkuapolloja vuoden 2017 maastoinventointien aikana. Raumalta tunnetaan 
vanhoja pikkuapollohavaintoja (Välimäki & Itämies 1999), mutta tuoreiden 
kartoitusten (Itämies 2013) aikana havaintoja ei ole tehty, tosin Vanha- 
Lahti ei lukeutunut kartoitusalueeseen. Tämän tutkimuksen perusteella laji ei 
näytä esiintyvän Vanha-Lahden alueella, joten maankäytölle ei ole erityistä 
estettä, sillä pystykiurunkannus ei ole uhanalainen laji.  Pikkuapollon mahdollista 
asettautumista alueelle suositetaan kuitenkin seurattavan esimerkiksi 
muutaman vuoden välein. xxx 
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Löydetyt pystykiurunkannuskasvustot (numeroidut pallot ja punaiset rajaukset). 

 

 

 

3.14 VIRKISTYS JA VAPAA-AIKA 

 
Suunnittelualueen Pyytjärven alue on erittäin suosittu virkistysalue.  Pyytjärven 
alueella on kaupungin ylläpitämiä pururatoja, joita talvisin käytetään 
hiihtolatuina. Alueelle on myös merkitty maastopyöräilyreittejä. 
 
Pyytjärven ja Vanha-Lahden kartanon pohjoispuolisilla alueilla liikutaan 
ratsastaen hevosen kanssa. On tullut toive, että osayleiskaavassa esitettäisiin 
hevosreitti, joka jatkuisi kaava-alueen koillisosasta pohjoiseen. 
 
Kokkovuorelle kiipeäminen on suosittua. 
 
Salinkedon metsissä on liikuttu jokamiehenoikeuden turvin. 

 

3.15 MATKAILU 

 
Rauman tärkeimmät matkailukohteet ovat Unescon maailmanperintökohteisiin 
kuuluvat Vanha Rauma ja Sammallahdenmäen pronssikautinen 
hautaröykkiöalue. Myös merellinen matkailu on tärkeässä osassa. Osa Rauman 
saaristoalueesta kuuluu Selkämeren kansallispuistoon. Osayleiskaava-alueella ei 
ole varsinaisia matkailukohteita. Koulun yhteyteen tulee todennäköisesti 
liikuntahalli, jossa järjestetään erilaisia tilaisuuksia. xxx 
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3.16 YMPÄRISTÖN RISKITEKIJÄT 

3.16.1 Suuronnettomuusvaara-alue 

 
Yleiskaava 2025 työn yhteydessä on teetetty suuronnettomuuksien 
turvallisuuskartoitus maankäytön suunnittelua varten (Gaia Consulting Oy, Jatta 
Aho ja Tuomas Raivio, 21.1.2011). Selvityksen tavoitteena oli tuottaa alustava 
näkemys Rauman yleiskaavaan vaikuttavista teollisuuslaitosten ja VAK-liikenteen 
aiheuttamista suuronnettomuusvaaroista sekä suosituksia jatkotoimista.  
 
Selvityksen yhteenvedossa todetaan muun muassa seuraavaa: 
 
Nykytilan turvallisuustilanne on laitosten mahdollisten suuronnettomuuksien 
vaikutusten kannalta suhteellisen hyvä. Myös pelastustoimen mahdollisuudet 
toimia ovat hyvät ja hälytysmahdollisuudet riittävät. Yleisesti ottaen 
suuronnettomuuksien todennäköisyys on pieni. Tästä huolimatta säädösten ja 
KHO:n päätösten valossa haavoittuvien toimintojen, kuten asuminen, 
sijoittaminen suuronnettomuuksien vähäistä merkittäväpien vaikutusten alueille 
on varsin haastavaa.  
 
Vaarallisten aineiden kuljetukset suunnittelualueella (yleiskaavan 2025 
suunnittelualue) muodostavat oman riksikokonaisuutensa, jota ainakin alueen 
pelastustoimi pitää laitosten toiminnan riskejä suurempana. Vaarallisten 
aineiden kuljetusten ja maankäytön yhteensovittamista ei kuitenkaan säädellä 
tällä hetkellä kovin selkeästi.  
 
Vanha-Lahden alue sijoittuu melko kauas mahdollisista riskialueista. 

3.16.2 Melu 

 
Alueelle on laadittu meluselvitys Haapasaarentien osalta. 

3.17 MAANOMISTUS 

 

 
 
Tumman harmaat alueet ovat kaupungin omistuksessa 

 

3.18 SUUNNITTELUTILANNE 

3.18.1 VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET  

Päivitetään xxx 
Valtioneuvosto on päättänyt maankäyttö- ja rakennuslain 22 §:n mukaisista 
valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 30.11.2000 ja päätös on tullut 
lainvoimaiseksi 26.11.2001. Valtioneuvosto päätti tavoitteiden tarkistamisesta 
13.11.2008 ja uudet tarkistetut tavoitteet tulivat voimaan 1.3.2009.  
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet käsittelevät seuraavia kokonaisuuksia: 

1. toimiva aluerakenne 
2. eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 
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3. kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 
4. toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 
5. Helsingin seudun erityiskysymykset 
6. luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet 

 
Tässä kaavatyössä merkittäviä näistä ovat erityisesti kohdat 1, 2 ja 3.  
 
Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 
Alueidenkäytön suunnittelussa on huolehdittava, että asunto- ja 
työpaikkarakentamiseen on tarjolla riittävästi tonttimaat. Alueita ei tule sijoittaa 
irralleen olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta. Vähittäiskaupan suuryksiköt 
sijoitetaan tukemaan yhdyskuntarakennetta.  
 
Alueidenkäytön suunnittelussa on edistettävä olemassa olevan rakennuskannan 
hyödyntämistä sekä luotava edellytykset hyvälle taajamakuvalle. Taajamia 
kehitettäessä on huolehdittava siitä, että viheralueista muodostuu yhtenäisiä 
kokonaisuuksia.  
 
Alueidenkäytössä on varattava riittävät alueet jalankulun ja pyöräilyn verkostoja 
varten sekä edistettävä verkostojen jatkuvuutta, turvallisuutta ja laatua.  
 
Alueidenkäytössä on otettava huomioon viranomaisten selvitysten mukaiset 
tulvavaara-alueet ja pyrittävä ehkäisemään tulviin liittyvät riskit. Alueidenkäytön 
suunnittelussa uutta rakentamista ei tule sijoittaa tulvavaara-alueille.  
 
Yleis- ja asemakaavoituksessa on varauduttava lisääntyviin myrskyihin, 
rankkasateisiin ja taajamatulviin.  
 
Alueidenkäytössä tulee edistää energian säästämistä sekä uusiutuvien 
energianlähteiden ja kaukolämmön käyttöedellytyksiä.  
 
Kulttuuri- ja luonnonperintö ja virkistyskäyttö 
 

Alueidenkäytöllä edistetään kansallisen kulttuuriympäristön ja 
rakennusperinnön sekä niiden alueellisesti vaihtelevan luonteen säilymistä.  
 
Alueidenkäytöllä edistetään elollisen ja elottoman luonnon kannalta 
arvokkaiden ja herkkien alueiden monimuotoisuuden säilymistä.  
 
Alueidenkäytöllä edistetään luonnon virkistyskäyttöä sekä luonto- ja 
kulttuurimatkailua parantamalla moninaiskäytön edellytyksiä.  
 
Alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät 
kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot säilyvät. Viranomaisten laatimat 
valtakunnalliset inventoinnit otetaan huomioon alueidenkäytön suunnittelun 
lähtökohtina. Näillä alueilla alueidenkäytön on sovelluttava niiden historialliseen 
kehitykseen.  
 

3.18.2 MAAKUNTAKAAVA 

Satakunnan maakuntakaava on vahvistettu 30.11.2011. Maankäyttö- ja 
rakennuslain mukaan maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa 
yleiskaavaa ja asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden 
käytön järjestämiseksi.  
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KEHITTÄMISPERIAATEMERKINNÄT 
 
Kaupunkikehittämisen kohdevyöhyke (kk) 
 
Merkinnällä osoitetaan kaupunkiseutuja, niiden osia tai muita yhdyskuntia 
koskevia kehittämispolitiikan alueidenkäytöllisiä periaatteita. Merkinnällä 
osoitetaan niitä vyöhykkeitä, joihin kohdistuu valtakunnallisesti, 
maakunnallisesti tai seudullisesti tärkeitä alueidenkäytöllisiä kehittämistarpeita.  
 

Aluetta koskevat seuraavat suunnittelumääräykset: 
 

Aluerakenteeltaan monikeskuksisia vyöhykkeitä kehitetään eheyttämällä 
olemassa olevien keskusten ja taajamien yhdyskuntarakennetta sekä 
turvaamalla viher- ja virkistysverkon jatkuvuus sekä palvelujen saatavuus.  
 
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee edistää elinympäristöjen 
toimivuutta ja taloudellisuutta hyödyntämällä rakennettuja verkostoja, 
vähentämällä liikennetarvetta sekä edistämällä joukkoliikenteen ja 
kevyenliikenteen edellytyksiä.  
 
Alueen arkeologisten kohteiden, valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-
alueiden sekä merkittävien kulttuuriympäristöjen tulee olla 
alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtina.  

 
Aluetta koskee seuraava kehittämissuositus: 
 

Alueen maankäytön kehittämistarpeet tulisi tutkia ja ratkaista 
yksityiskohtaisemmalla seudullisella maankäytön suunnitelmalla.  

 
Matkailun kehittämisvyöhyke (mv2) 
 
Merkinnällä osoitetaan merkittävät kulttuuriympäristö- ja maisemamatkailun 
kehittämisen kohdevyöhykkeet.  
 
Aluetta koskevat seuraavat suunnittelumääräykset: 
 

Vyöhykkeiden sisällä toteutettavassa alueidenkäytön suunnittelussa on 
kiinnitettävä erityistä huomiota matkailuelinkeinojen ja 
virkistyspalveluiden kehittämiseen. Suunnittelussa on otettava huomioon 
toteutettavien toimenpiteiden yhteensovittaminen kulttuuri-, maisema- 
ja luontoarvoihin sekä olemassa oleviin elinkeinoihin ja asutukseen.  
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Matkailuun liittyviä toimintoja suunniteltaessa ja vyöhykkeen 
vetovoimaisuutta kehitettäessä tulee ottaa huomioon vyöhykkeen 
erityisominaisuudet ja niiden ominaispiirteiden säilyttäminen.  

 
Suunnittelualuetta koskeva matkailun kehittämisvyöhyke (mv2) on yhdistetty 
toiseen Sammallahdenmäen ympärille osoitettuun matkailun 
kehittämisvyöhykkeeseen matkailun ja virkistyksen kehittämisen 
yhteystarvemerkinnällä. Merkinnällä osoitetaan merkittävien matkailun 
kehittämisvyöhykkeiden toiminnalliset yhteystarpeet.  
 
ALUEIDEN ERITYISOMINAISUUKSIA ILMAISEVAT MERKINNÄT 
 
Maakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö (kh) 
 
Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät 
kulttuuriympäristöt.  
 
Vanha-Lahden kartano ja Uuden-Lahden vanhainkoti ovat merkitty 
osayleiskaava alueella maakunnallisesti arvokkaiksi kulttuuriympäristöiksi. 
 
Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittäviä kulttuuriympäristöjä koskevat 
seuraavat suunnittelumääräykset: 
 

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

 
Kaikista aluetta ja kohdetta koskevista suunnitelmista ja hankkeista, jotka 
oleellisesti muuttavat vallitsevia olosuhteita, tulee museoviranomaiselle 
varata mahdollisuus lausunnon antamiseen.  

 
Kohteen ja siihen olennaisesti kuuluvan lähiympäristön suunnittelussa on 
otettava huomioon kohteen kulttuuri-, maisema-, luonto- ja 

ympäristöarvot sekä huolehdittava, ettei toimenpiteillä ja hankkeilla 
vaaranneta tai heikennetä edellä mainittujen arvojen säilymistä.  

 
ALUEVARAUS- JA KOHDEMERKINNÄT 
 
Pääosa suunnittelualueesta kuuluu keskustatoimintojen alueeseen (C). Itäisin ja 
eteläisin osa kuuluvat taajamatoimintojen alueeseen (A) ja Sairaalanmäen alue 
palvelujen alueeseen (P).  
 
Taajamatoimintojen alue (A) 
 
Merkinnällä osoitetaan yksityiskohtaista suunnittelua edellyttävät asumiseen ja 
muille taajamatoiminnoille, kuten keskustatoiminnoille, palveluille ja 
teollisuudelle rakentamisalueita, pääväyliä pienempiä liikenneväyläalueita, 
virkistys- ja puistoalueita sekä erityisalueita.  
 
Aluetta koskevat seuraavat suunnittelumääräykset: 

 
Aluetta suunniteltaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota 
yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen ja täydennysrakentamiseen 
hajanaisesti ja vajaasti rakennetuilla alueilla. Uusi rakentaminen ja muu 
maankäyttö on sopeutettava suunnittelulla ympäristöönsä tavalla, joka 
vahvistaa taajaman omaleimaisuutta.  

 
Täydennysrakentamista ja muuta alueiden käyttöä suunniteltaessa on 
otettava huomioon alueen kulttuurihistorialliset ja maisemalliset 
ominaispiirteet sekä viher- ja virkistysverkko.  

 
Alueilla on turvattava yleisten ranta-alueiden varaaminen 
maisemarakenteellisesti ja -kuvallisesti ja luontoarvoiltaan kestäviltä, 
korkeatasoisilta alueilta, osana alueen yhtenäistä viher- ja 
virkistysverkkoa.  
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Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa voidaan taajamatoimintojen 
alueille palveluverkon tarpeiden perusteella osoittaa uusia 
vähittäiskaupan suuryksiköitä silloin, kun kyseiset yksiköt ovat 
merkitykseltään paikallisia. Jollei selvitysten perusteella erityisesti muuta 
osoiteta, merkitykseltään paikallinen kaupan suuryksikkö on alle 3000 k-
m2.  

 
Päivittäistavarakaupan osalta suuryksikön laajuus arvioidaan 
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa vaikutustarkastelujen ja 
ostovoiman kasvun perusteella.  

 
Arvokas geologinen muodostelma  (ge-2) 
 
Merkinnällä osoitetaan maiseman ja luonnonarvojen kannalta arvokkaat 
kallioalueet. 
 
Alueen  suunnittelussa  on  otettava  huomioon alueella  olevat  maa-aineslain  
tarkoittamat  maisema- ja luonnonarvot sekä mahdollisten  maisemavaurioiden 
korjaustarve. 
 
Merkinnällä on osoitettu Kokkovuori. 
 
Matkailun kehittämisvyöhyke  (mv3) 
 
Merkinnällä  osoitetaan  merkittävät  luontomatkailun  kehittämisen  
kohdevyöhykkeet, joihin kohdistuu luontomatkailun, luonnon virkistys- 
käytön, ulkoilu- ym. reitistöjen sekä  luonnonsuojelun kehittämis- ja 
yhteensovittamistarpeita. 
 
KOKO MAAKUNTAKAAVA-ALUETTA KOSKEVAT SUUNNITTELUMÄÄRÄYKSET 
 
Tulvasuojelu 
 
Aluetta koskee seuraava suunnittelumääräys: 

 
Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon viranomaisten 
selvitysten mukaiset tulvavaara-alueet ja tulviin liittyvät riskit. Uutta 
rakentamista ei tule sijoittaa tulvavaara-alueille. Tästä voidaan poiketa 
vain, jos tarve- ja vaikutusselvityksiin perustuen osoitetaan, että 
tulvariskit pystytään hallitsemaan ja että rakentaminen on kestävän 
kehityksen mukaista. Suunniteltaessa alueelle tulville herkkiä toimintoja 
tulee tulvasuojelusta vastaavalle alueelliselle ympäristöviranomaiselle 
varata mahdollisuus lausunnon antamiseen.  

 
Vesien tila 
Täydennetään xxx 
 
 

3.18.3 YLEISKAAVAT 

 
OIKEUSVAIKUTUKSETON YLEISKAAVA 
 
Raumalla on 2003 laadittu oikeusvaikutukseton yleiskaava.  
 
Osayleiskaava-alueen eteläosa on merkitty yhdyskuntarakenteen mahdollisena 
laajentumisalueena. Pohjoisosa on virkistysaluetta.   
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YLEISKAAVA 2025 
 
Yleiskaava 2025 on luonnosvaiheessa. Tavoitteena on laatia koko kunnan 
kattava oikeusvaikutteinen yleiskaava.   
 

 
 
Yleiskaavan luonnoksessa Pyytjärven ympäristö on esitetty VR- eli retkeily- ja 
ulkoilualueena.  
 
Alueen suunnittelussa on virkistys- ja luontoarvojen vuoksi erityisesti 
kiinnitettävä huomiota metsien käsittelyn periaatteisiin sekä polku- ja 
reittiverkoston sijoittamiseen. 
 
Uuden lahden päiväkodin ja tulevan koulun alue on merkitty P-merkinnällä eli 
palvelun ja hallinnon alueeksi. 
 
Alue on tarkoitettu pääasiassa muille kuin kaupallisille palveluille. Liiketilan 
määrä määritellään asemakaavassa. 
 
 Lisäksi koulu on merkitty erikseen y-merkinnällä. 
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Uudet asuntoalueet (A) on sijoitettu Salinkedon alueelle, Kokkovuoren ja 
kartanon väliselle alueelle sekä Pyytjärven alueen kaakkoisnurkkaan. 
 
Salinkedon läpi on merkitty kulkevaksi ulkoilureitti, joka jatkuu Rauman 
pohjoiseen saaristoon. 
 
Maakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöiksi (kh) on merkitty Vanha-
Lahden kartano ja Uusi-Lahden kartano. 
 
Kokkovuori on merkitty maiseman ja luonnonkannalta merkittäväksi 
kallioalueeksi (ge-2). 
 
Vaikkusten niemen kärki on merkitty tärkeäksi maisemalliseksi kontaktikohdaksi. 
(sininen piste) 
 

3.18.4 OSAYLEISKAAVA 

 

 

Suunnittelualueen länsiosassa Salinkedon alueella on voimassa 1999 vahvistunut 
Salinkedon osayleiskaava. Kaavassa Latokarin, Hakalantien ja Santapohjontien 
varsille on osoitettu erillispientalojen korttelialue, samoin kartanoa vastapäätä 
Haapasaarentien toiselle puolelle. Osa Rokintien varrelle osoitetusta 
erillispientalojen korttelialueesta on rakentunut. 
 
Keskeisimmät osat Salinkedon alueesta on merkitty maa- ja 
metsätalousvaltaiseksi alueeksi (m-2). Määräyksen mukaan rakennuslain 31 §:n 
nojalla määrätään, että alueelle ei saa rakentaa rakennuksia. Rakennuslain 135 
§:n nojalla määrätään, että avohakkuita ei saa suorittaa 100 metriä lähempänä 
rantaa eikä kallioiden lakialueita. 
 
Erillispientalojen kortteleiden viereen on osoitettu lähivirkistysalueita (VL). 

  

3.18.5 ASEMAKAAVAT 
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Vaikkusten niemen nykyisen asemakaava on vuodelta 1992 (AK 1901). Siinä 
pääosa huvilapalstojen alueesta on osoitettu lähivirkistysalueeksi (VL). Niemen 
kärjen eteläosa on yleisten rakennusten korttelialuetta (Y), jossa on rakennus- 
oikeutta  400  k-m.  Niemen koillisosa on suunniteltu  venesatamaksi  
(LV),  jossa  on  1000  k-m  rakennusoikeutta  venesataman  rakennuksille.  
Tuomoniemen ja Vaikkusten välinen alue on merkitty ohjeelliseksi vesialueeksi. 
 

 
Samassa asemakaavassa on Salinkedonlahden pohjukassa yleisten rakennusten 
yleisten rakennusten korttelialue (Y). Tontin tehokkuus luku on 0,40. 
Asemakaavassa on rakentamaton Kaussivahe niminen katu. 
 
Y-korttelin ja meren välissä on lähivirkistysalue.  
 
Yleinen pysäköinti (LP) on sijoitettu Tuomoniementien varteen. 
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Osayleiskaava alueen eteläosassa on vuonna 2017 vahvistunut Pohjoisen alueen 
koulun asemakaava AK 20-005. Kaava-alueen pinta-ala on 20,13 ha.  Kaava-
alueen rakennusoikeus on yhteensä 20150 kem2.   
  
Asemakaavalla muodostuu yksi uusi yleistenrakennusten korttelialue, jonka 
pinta-ala on 8,40 ha. Rakennusoikeutta korttelialueella on 20100 
kerrosneliömetriä.  
  
Suurin sallittu kerrosluku on neljä. Kaava mahdollistaa kellarikerroksen 
rakentamisen. Todennäköisesti koulurakennus toteutetaan  yksi tai kaksi 
kerroksisena. Osa rakennuksista saattaa olla nelikerroksisia.  
  
Asemakaava alueella on tontin merkitty ohjeellisia tontin sisäisiä katuja. Kouluun 
saattoliikenne  ohjataan  pohjoiskehältä  liikenneympyrän  kautta  koulun  
eteläpuolelle.  Tieyhteyden  tuntumaan on mahdollista rakentaa pysäköintiä. 
Huoltoliikenne ja henkilökunnan liikenne on ohjattu  

Uudenlahdentien  kautta  kaava-alueen  länsiosaan.  Suurin  osa  pysäköinnistä  
on  tarkoituksen  mukaista ohjata huoltoliikenteen yhteyteen. Alueelle ei saa 
tulla läpiajoliikennettä. Tiet on merkitty ohjeellisena, koska koulun suunnitelmat 
eivät ole vielä tarkentuneet ja koulualue voidaan rakentaa monivaiheisena 
pitkän ajankuluessa, mikä voi aiheuttaa pihojen uudelleen järjestelyä.  
  
Asemakaavassa pysäköintimääräys on 1ap/70m 
 
Uuden lahden entisen vanhainkodin eli nykyisen päiväkodin asemakaava AK 

2001) on vahvistunut vuonna 1991. Alueella on YS- eli Sosiaalitointa ja 
terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialue. Tehokkuus luku on 0,40. 
 

 
 
 
Pohjoiskehän ja Maatähdentien kulmassa on 1989 vahvistunut asemakaava (AK 
1602). Yleiselle pysäköintialueelle (LP) on kulku Maatähdentien puolelta. 
Alueella on ohjeellinen urheilu- ja virkistyspalvelualue, jolle on osoitettu 
kerrosluku I ja rakennusoikeutta 400 kerrosneliömetriä. 
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3.18.5 RAKENNUSJÄRJESTYS 

 
Rakennusjärjestys ohjaa ja sääntelee maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen 
sekä muiden rakentamista ohjaavien lakien ja säädösten ohella rakentamista 
Rauman kaupungissa. Rakennusjärjestys täydentää ja tarkentaa lakien ja 
ministeriöiden määräyksiä sekä antaa niiden soveltamisohjeita. 
Kaupunginvaltuusto hyväksyi Rauman nykyisen rakennusjärjestyksen 30.3.2009 
ja se on tullut voimaan 3.4.2009.  
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4. TAVOITTEET 

4.1 YHDYSKUNTARAKENNE 

Tavoitteena on luoda olemassa olevan yhteiskunta rakenteen välittömään 
läheisyyteen ja olemassa olevien verkostoja hyödyntäen uusi asuinalue ja 
uusi koulukeskus ja todeta olemassa olevat virkistysalueet.  

4.2 VÄESTÖ  

Käynnissä olevassa koko kunnan yleiskaavatyössä tavoitteena on 
maltillinen väestönkasvu. Yleiskaavan tavoitevuonna 2025 Raumalla on 
ennusteen mukaan 40 192 asukasta.  
 
Väestön ikärakenne vaikuttaa myös maankäyttöön paitsi uudenlaisen 
palvelutarpeen ja palveluiden sijoittumisen myös asumisratkaisujen 
kautta. Yli 65-vuotiaiden osuus Rauman väestöstä on vuonna 2025 noin 
27 %, kun se oli vuonna 2015 noin 23 %. 
 
Alueella on nyt noin 150 henkeä. Tavoitteena on luoda alueelle 200 uutta 
pientalotonttia. Näin ollen kaava-alueiden toteutuessa asukkaita olisi 
noin 500.  
 

4.3 ASUMINEN 

Osayleiskaavan tavoitteena on etsiä mahdollisuudet asumisen ja 
erilaisten asumismuotojen lisäämiselle Rauman keskustan 
pohjoispuolelle.  
 
Nykytilanteessa asuminen painottuu keskusta-alueella 
pientalopainotteisille alueille, mikä sopii Rauman kokoiselle kaupungille. 
Raumalla ei tarvitse muuttaa kauas keskustasta asuakseen pientalossa.  

 
Yleisenä tavoitteena Raumalla on ollut merellisen asumisen lisääminen 
Raumalla.  
 

4.3.1 ASUMISEN MITOITUS 

Osayleiskaavamuutoksen mitoituksen lähtökohtana on yleiskaavavisio 2025.  
 
Yleiskaavavision 2025 mitoitustavoitteena on osoittaa asumista noin 4500 
asukkaalle.  
 
Kaava mahdollistaa suuremman pientalotonttitarjonnan kuin yleiskaava 2025 
(alustavan arvion mukaan noin 160 tonttia). Tämä johtuu yleiskaavojen eri 
aikajänteestä; Vanha-Lahden osayleiskaava tähtää pidemmälle kuin vuoteen 
2025. Tuleva tonttien määrä perustuu tulevaisuuden kysyntään. Tarkka mitoitus 
varmistuu alueen asemakaavoituksen yhteydessä. Täydentyy xxx 
 

4.4 ELINKEINOT JA PALVELUT 

4.4.1 Kaupalliset palvelut 

Alueelle ei ole esitetty kaupallisia palveluja. Asumisen yhteydessä ja julkisten 
palveluiden yhteydessä saattaa olla yritystoimintaa. 
 
Vanha Lahden kartanon yhteydessä harjoitetaan kaupallista hevosiin liittyvää 
toimintaa.  

4.4.2 Julkiset palvelut 

Osayleiskaava alueelle on esitetty julkisia palveluja. Alueella sijaitsee jo päiväkoti 
ja alueelle ollaan sijoittamassa koulu ja siihen liittyviä muita palveluja. 
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4.5 VIRKISTYS- JA VAPAA-AIKA 

 
Yleiskaavavision strategisina tavoitteina ovat muun muassa hyvät 
virkistysmahdollisuudet, virkistysreitistöt ja lähivirkistysalueet, 
monikulttuurinen kaupunki, merellisyys, vetovoimainen matkailukohde, 
maailmanperintökohteiden hyödyntäminen ja monipuolinen vapaa-ajan 
tarjonta.  
 
Rauman asemakaava-alueella on asemakaavoissa osoitettuja viher- ja 
suojaviheralueita yhteensä 868 ha, mikä on noin 230 m2/asukas.  
 
Pyytjärven virkistysaluetta on tarkoitus kehittää. xxx 
 

4.6 MATKAILU 

 
Rauman tärkeimmät matkailukohteet ovat Unescon 
maailmanperintökohteisiin kuuluvat Vanha Rauma ja Sammallahdenmäen 
pronssikautinen hautaröykkiöalue. Myös merellinen matkailu on 
tärkeässä osassa. Osa Rauman saaristoalueesta kuuluu Selkämeren 
kansallispuistoon. Osayleiskaava-alueella ei ole varsinaisia matkailu 
kohteita. Koulun yhteyteen tulee todennäköisesti liikuntahalli, jossa 
järjestetään erilaisia tilaisuuksia. xxx 
 
 
 
 
 

4.7 LIIKENNE JA TEKNINEN HUOLTO 

 
Koko kuntaa koskevan yleiskaava 2025 luonnoksen mukaan:  
Rauman tavoitteena liikenneverkon kehittämisen suhteen on turvata niin 
kuntalaisten kuin teollisuudenkin liikkuminen. Sataman ja muiden 
teollisuusalueiden sijaitessa verrattain lähellä keskustaa, raskas- ja 
henkilöliikenne kulkee osittain samoilla väylillä. Tämä aiheuttaa haasteita 
kehäväylien kapasiteetin riittävyydelle erityisesti muutamilla risteysalueilla. 
Raskaalle liikenteelle luodaankin edellytykset sujuvasti kiertää keskusta ja 
käyttää liikkumiseensa ulompia kehäteitä liittyen nopeasti valtateille.  
 
Rauman keskustaa ympäröivät tehokkaat sisäkehäväylät henkilöjunaliikenteelle, 
joiden käyttöä pyritään tehostamaan. Ydinkeskustan kauppa- ja hidaskaduilla 
tapahtuvaa turhaa läpiajoliikennettä ohjataan nopeille ja sujuville kehäväylille. 
Näin keskusta rauhoittuu ja muuttuu viihtyisämmäksi tarjoten paremmat 
mahdollisuudet kävelylle ja pyöräilylle. Kun keskusta on viihtyisä ja houkuttaa 
myös kävelijöitä ja pyöräilijöitä, siellä viihdytään pidempään ja käydään 
useammin. Toisaalta kehäväylillä pyritään suosimaan autoilijoita pitämällä 
väylät nopeina ja välttämään turhia pysähdyksiä ja kohtaamisia kevyen 
liikenteen kanssa.  
 
Alue sijoittuu kehäväylien tuntumaan. Julkiset palvelut on sijoitettu kehäväylän 
välittömään läheisyyteen. 
 

4.8 KULTTUURIYMPÄRISTÖJÄ KOSKEVAT TAVOITTEET 

 
Osayleiskaavassa pyritään turvaamaan alueen tunnetut arvot. 
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5. OSAYLEISKAAVAN KUVAUS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vanha-Lahden osayleiskaavan luonnos. 
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5.1 KUVAUS KÄYTTÖTARKOITUKSISTA 

5.1.1 Asuminen (A, AP, AO) 

 
Salinketo 
Suurin osa osayleiskaavan uudesta rakentamisesta on esitetty kaava-
alueen länsiosaan Salinkedon alueelle.  
 
Osayleiskaavassa todetaan A-merkinnällä olemassa olevat 
pientalokeskittymät, jotka ovat viime vuosikymmeninä rakentuneet 
Latokarintien, Hakalantien ja Santapohjantien varsille. Teiden varsilla 
saattaa olla mahdollista osoittaa asemakaavavaiheessa yksittäisiä uusia 
omakotitalotontteja. 
 
Länsiosasta on iso osa merkitty asuntoalueeksi (A). Rauman 
pientaloalueiden suunnitelmissa alueet ovat kuitenkin melko väljiä ja 
niihin on jätetty melko paljon lähivirkistysalueita. Luontoarvoiltaan ja 
virkistysarvoiltaan tärkeimmät Salinkedon alueet on merkitty VL- ja S- 

merkinnöillä. Alueen keskellä on kuusimetsä, jonka säästämistä 
suositellaan luonto- ja maisemaselvityksessä. Alue on kuitenkin merkitty 
asuinalueeksi, koska se on alueen rakennettavuuden kannalta keskeisellä 
paikalla ja on todennäköistä, jos muu ympäristö rakennetaan, metsän 
maisema-arvo heikentyy. 
 
Alueen läpi on esitetty ohjeellinen tielinjaus, joka toimii alueen 
kokoojakatuna. Katu yhdistetään eteläosasta Haapasaarentiehen. 
Rauman kaupungin liikenneinsinöörin mukaan kokoojakatu vaatii 
yhteyden Haapasaarentiehen myös pohjoisosasta.  Näin ollen vähintään 
yksi olemassa olevista teistä eli Latokarintie, Hakalantie tai 
Santapohjantie yhdistettäisiin kokoojakatuun. Asia ratkaistaan tarkemmin 
asemakaavassa. Kokoojakatu yhdistetään kevyenliikenteen osalta 
todennäköisesti kaikkien katujen osalta.  

 
 
 
 
. 
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Hahmotelma kanavan varren pientaloasutuksesta. 
 
Vanha-Lahden kanava 
Rauman yleiskaavan 2020 rakennemallien perusteella löytyneitä mahdollisia 
uusia asuinalueita tutkittiin tarkemmin. Tavoitteena oli löytää uusia merellisiä 
asuinratkaisuja. Tutkittaviksi alueiksi valikoituivat Komppi eli Telakkaranta,  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vanha-Lahti ja Kappelinsalmi. Kaikissa näissä merellisyys ja vesiaihe ovat olleet 
tärkeä osa suunnitteluratkaisua. 
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Telakkaranta on urbaani merellinen alue, jossa on veneilypalveluiden lisäksi 
tiivistä kaupunkimaista asumista. Vanha-Lahti taas tarjoaa pientaloasutusta 
kanavan rannalla.  
 
Yleiskaavan luonnosvaiheessa 2016 kohdesuunnitelmien 
toteuttamismahdollisuuksia selvitettiin mm. rakennettavuusselvityksillä, joissa 
alustavasti myös arvioitiin alueen rakentumismahdollisuuksia sekä 
kustannustasoa. 
 
Selvityksen mukaan Vanha-Lahden alue on tällä hetkellä merenlahden ranta- ja 
puistoaluetta (peltoa ja metsää).  
 
Alueen läpi kulkee vanha Rokintie, mutta sen liittyminen Haapasaarentiehen on 
suljettu. Liikenneyhteys Rokintieltä Haapasaarentielle on ohjattu 
Tuomoniementien kautta. 
 
Vanha-Lahden alue on merenläheinen harjuhiekalla aikanaan täyttynyt lahti, 
joka on muodostunut Salinkedon ja Tuomoniemen kallioalueiden väliin. Idästä 
tuleva avo-oja laskee mereen, kohti länttä. Harjumaalajien päälle ja väliin on 
sedimentoitunut savea. Ylimpänä kerroksena on hiekkaa, joka myös on näkyvillä 
merenrannalla olevalla hiekkarannalla.  
  
Alue jakautuu pohjaolosuhteiltaan kahteen osaan; rantavyöhyke Rokintien 
länsipuolella ja kallioalueiden välissä olevaan peltoaukeamaan Rokintien 
itäpuolella.  
  
Ranta-alue, nykyisen Rokintien länsipuoli Alueen on melko tasaista (mp taso 
+1,2…+3) ja alueen läpi virtaa avo-oja. Ojan pohjan taso on mitattu Rokintien 
alittavan Ø1200 rummun kohdalla olevan tasossa -0,59. Ojan vesi virtaa kohti 
länttä ja laskee mereen. xxx 
  
Pohjatutkimusten perusteella maaperä kostuu hiekkakerroksesta 
savikerroksesta ja sen alla olevasta hiekka- ja sorakerroksesta, jonka alla on 
tiiviimpi moreenikerros. Kairausten kokonaissyvyydet vaihtelevat tällä alueella 

9,2…17,2 metrin välillä. Ranta-alueen pohjois- ja eteläosissa ovat 
hiekkakerrokset yhtenäisempiä, ilman savea (Liite 1 xxx).  
  
Vanha-lahden kaava-alueelle on ehdotettu havainnekuvan mukaan 
suunniteltavaksi asuinrakennuksia uuden merikanavan etelä- ja pohjoisrannalle. 
Rantojen välissä on suunnitelman mukaan avovettä. Tulevan kanavan vesialue 
syntyisi laajentamalla nykyistä ojaa n. 30 metriä leveäksi kanavaksi. 
Osayleiskaavan laatimisen yhteydessä on selvitetty kanavan rakennettavuutta. 
xxx  
 
Kartanon pohjoispuoli 
Kartanon ja Kokkovuoren väliin on esitetty pientalovaltainen asuntoalue. 
 
Alue on suurelta osin täysikasvuista tai hakattua istutettua talousmetsää. 
Aluetta käytetään virkistäytymiseen muuhun ympäröivään metsämaastoon 
nähden melko vähän. Maisemaselvityksen mukaan alue soveltuu rakentamiselle 
ja luontoselvityksen mukaan alueella ei ole erityisiä arvoja.  
 
Kartanoa ja uutta aluetta erottaa muutaman metrin korkuinen 
kalliomuodostelma. Näin ollen asuinalue ei muuttaisi pohjoisosaltaan kartanon 
välitöntä ympäristöä. Pohjoisosalta uusi alue ei katkaise olemassa olevaa polku 
yhteyttä Pyytjärven alueen ja Kokkovuoren välillä. 
 
Alueen pohjoisosassa on kolme olemassa olevaa erillispientaloa. Kyseiset 
rakennuspaikat todennetaan kaavassa ja mahdollisesti niiden jakamista uusiksi 
rakennuspaikoiksi selvitetään.  
 
Alueelle on vireillä asemaakaava, joka on tällä hetkellä luonnosvaiheessa. 
Luonnoksessa on alueelle merkitty 61 erillispientalotonttia. 
 
Osayleiskaavassa on esitetty, että Nurmentie poistuu asuinalueen kohdalta. 
Nurmentielle ajettaisiin jatkossa asuinalueen kautta. 
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Kartanon pohjoispuoli on osayleiskaavan ensimmäinen asuinalue, joka 
asemakaavoitetaan. 
 
Pyytjärven kaakkoisosa 
Koko kaupunkia koskevan yleiskaavan luonnoksessa on esitetty alueen 
kaakkoisosaan pieni asuinalue.  
 
Selvityksissä alueen rakentamista on pidetty mahdollisena. 
 
 Alueelle mahtuu noin 20 erillispientaloa.  
 
Rauman kaupungin liikuntatoimi on toivonut, että alueelle mahdollistettaisiin 
Pyytjärven aluetta käyttävien pysäköinti ja mahdollisesti heitä jotenkin palveleva 
toiminta.  
 
Liikuntatoimi ja Wihertoimi ovat esittäneet työpalavereissa, että Pyytjärven 
virkistysaluetta ei ole syytä pienentää asumisen muodossa. Koulukeskus on 
julkista palvelua ja sillä on synergiahyötyä virkistysalueen kanssa. 
 
Alueelle on merkitty suojelualue (S), joka on nuokkuhelmikkä-linnunhernetyypin 
(MeLaT) kuiva lehto. Kuiva ja runsasravinteinen lehto, jonka puusto koostuu 
lähinnä männyistä, koivuista ja kuusista. Osa puista on vasta taimivaiheessa. 
Lillukka on ylivoimaisesti runsain ruoho. Kasvillisuus on kokonaisuudessaan 
hyvin samantyyppistä kuin kuviolla 10, mutta kevätlinnunherne ei esiinny 
lainkaan.   
 
Luontoselvityksen maankäyttösuositus mukaan; nuokkuhelmikkä-
linnunhernetyypin (MeLaT)) kuiva, runsasravinteinen lehto on EU:n 
luontodirektiivin mukaan suojeltava luontotyyppi, joka täytyy säilyttää.  
 
Asuinrakentaminen lehdon ympärillä saattaa vaikuttaa sen luontoarvoihin. 
 
Jepyrtie 

Jepyrtien varteen on esitetty pieni AO-alue. Alueelle on laadittu kuuden 
erillispientalo tontin asemakaava ja alueen rakentaminen on käynnissä. 
 

5.2 Kehitysalue 

 
Vaikkunen 
Vaikkusten niemeen on merkitty kehitysalueeksi. Kehittämisen tavoitteet eivät 
ole vielä tarkentuneet. 
 
Alueelle on eriyhteyksissä toivottu esimerkiksi asumista ja virkistyskäyttöä. 
 
Käenkaali-mustikkatyypin lehtomainen kangas on merkitty Vaikkusten itäosaan 
suojelumerkinnällä. Alueen läpi menee kuitenkin tie ja viereisten merenlahtien 
vedenvaihtuvuutta on ajateltu parannettavan esimerkiksi avo-ojalla. 
 
Rakennusinventoinnin mukaan osa vanhojen mökkien säilymisestä olisi 
suotavaa. Asuinrakentamisen ja vanhojen mökkien yhteen sovittaminen on 
kuitenkin haasteellista. Mökit ovat huomattavasti pienempiä kuin nykyiset 
omakotitalot. Lisäksi vapaa-ajan asumisella ja vakituisella asumisella saattaa olla 
intressiristiriitoja. 

5.3 Julkisten palveluiden ja hallinnon alue 

 
Pohjoiskehän ja Pyytjärven alueen väliselle alueelle on merkitty PY-alue tulevaa 
koulukeskusta varten. Alue on jo asemakaavoitettu. 
 
Kasvatus-  ja opetuslautakunta on todennut seuraavaa lausunnossaan 30.8.2016 
koskien Pohjoisen koulun asemakaavan tavoitteita: Rauman kaupungin 
kasvusuunta on ollut yli kymmenen vuoden ajan selkeästi kaupungin 
pohjoisosissa. Alle kouluikäisistä lapsista asuu radan pohjoispuolella yli 40 %. 
Tämä on tullut selkeästi esille kasvatus- ja opetustoimen tuottamien 
lakisääteisten varhaiskasvatus- ja perus-opetuspalvelujen kasvaneena 
kysyntänä. Kaupunki on pelkästään 2010-luvulla investoinut uusia päiväkoti- ja 
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koulutiloja pohjoiselle alueelle mm. rakentamalla uuden päiväkodin Kaivo-
puistoon ja perustanut Uudenlahden kiinteistöön päiväkodin sekä hankkimalla 
tilamodulit Kaaron ja Pyynpää koulujen yhteyteen. 
 
Työnimeltään Pohjoiskehän koulua on suunniteltu apulaiskaupunginjohtajan 
perustaman työryhmän toimesta ja tavoitteena on uuden koulun käyttöönotto 
elokuussa 2018. Kouluun on suunnitelmissa esiopetus, iltapäiväkerho ja 
oppilasmäärältään n. 400 oppilaan 3-sarjainen alakoulu. Uuteen kouluun 
siirtyvät Syvärauman ja Merirauman koulujen oppilaat ja koulun yhteyteen on 
suunniteltu tällä hetkellä vuokratiloissa toimivan Malmin koulun tiloja. 
 
Malmin koulun oppilasmäärä on n. 60. Henkilökuntaa suunniteltu kokonaisuus 
tarvitsee n. 60–70 oppilasmäärästä riippuen. Suunniteltu hyötyala koululla on 
kokonaisuudessaan n. 5700 m2. Suunniteltu koulualue sijaitsee hyvien 
kulkuyhteyksien varrella kaupungin omistamien puisto- ja virkistysalueiden 
yhteydessä. Suunnitellun kouluyksikön naapurissa toimii jo tällä hetkellä 
Uudenlahden päiväkoti. 
 
Pohjoiskehän koulun valmistuminen suunnitellussa aikataulussa on erittäin 
tärkeää, koska Pyynpään koulun oppilasmäärän kasvaessa koulun tilat 
eivät riitä.  
 

5.4 Arvoalueet 

 
Rakennettu kulttuuriympäristö 
Osayleiskaavan alueella on kaksi maakunnallisesti arvokasta rakennettua 
kulttuuriympäristöä eli Vanha-Lahden kartano ja Uuden Lahden vanhainkoti eli 
nykyinen päiväkoti. 
 
Kummatkin kohteet on merkitty SR-merkinnällä. Satakunnan Museon Liisa 
Nummelin on pitänyt toivottavana, että kummatkin ympäristöt inventoitaisiin jo 
osayleiskaavavaiheessa. Kohteet inventoidaan osayleiskaavan ollessa 
luonnosvaiheessa. 

 
Historialliset peltoalueet on merkitty MA-merkinnällä eli maisemallisesti 
arvokkaana peltoalueena. 
 
Kartanon ja päiväkodin ympäröivä alue on merkitty alueeksi, jolla maisemalliset 
erityispiirteet on säilytettävä. 
 
 
Luontoarvot 
Osayleiskaava-alueen luontoselvityksissä esitetyt arvokkaat luontokohteet on 
merkitty pääsääntöisesti S-merkinnällä eli suojelualueeksi. Säilytettäväksi 
suositellut alueet on merkitty VL/s-merkinnällä, kuten esimerkiksi Kokkovuoren 
ympäristö. 
 
Merkinnät todennäköisesti takaavat riittävän suojelun. Tällä hetkellä vain 
Kokkovuori on osittain suojeltu. 
 
Arkeologiset arvot 
Inventoinnissa löytyneet kaksi kylätonttia on merkitty muinaismuistoalueeksi 
(SM). Toinen ns. Sydänkallion torpan tontti on huomioitu myös alueelle 
laaditussa asemakaavassa. Tällöin riittävä rajaus katsottiin Satakunnan Museon 
Leena Koiviston kanssa. 
 
Myös Kokkovuoren kolmiomittaustornin kiinteä muinaisjäännös on merkitty 
kaavaan. 
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6. SUHDE VALTAKUNNALLISIIN ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEISIIN JA 
YLEMMÄN ASTEEN KAAVOIHIN 

6.1 SUHDE VALTAKUNNALLISIIN ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEISIIN 

Täydennetään xxx 
 

6.2 SUHDE MAAKUNTAKAAVAAN 

 
Satakunnan maakuntakaavan tavoitteissa kulttuuriympäristön vaalimisen 
turvaamiseksi tavoitteeksi asetettiin, että Satakunnan maiseman erityispiirteet 
selvitetään ja korostetaan niiden merkitystä maakunnan alue- ja 
yhdyskuntarakenteessa.  
 
Satakunnan maiseman, rakennusperinteen, historiakerrostumien ja 
luonnonarvojen erityispiirteitä korostetaan. Kulttuuriympäristön vaalimisessa 
korostetaan Satakunnan historiallisten kaupunkien merkitystä aluerakenteessa 
sekä asutuksen ja kulttuurin historiallista jatkumoa ja ajallista kerroksellisuutta. 
Maakunnalle ominaisten arvokkaiden maisemien, muinaisjäännösten ja 
rakennettujen ympäristöjen muodostamien kokonaisuuksien säilyttämistä 
edistetään. Alueella maakunnallisesti arvokkaita kohteita ovat Vanhan Lahden 
kartano ja Uuden Lahden päiväkoti. 
Täydennetään xxx 
 

6.3 SUHDE YLEISKAAVAAN JA YLEISKAAVA 2025 LUONNOKSEEN 

Täydennetään xxx 
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7. OSALLISTUMINEN 

Täydennetään xxx 

 

7.1 ERI VAIHEIDEN PALAUTTEET 

7.1.1 ALOITUSVAIHE 

Täydennetään xxx 

7.1.2 LUONNOSVAIHE 

Täydennetään xxx 

7.1.3 EHDOTUSVAIHE 

Täydennetään xxx 
 

7.2 PALAUTTEEN VAIKUTUKSET KAAVARATKAISUUN 

7.2.1 ALOITUSVAIHE 

Täydennetään xxx 

7.2.2 LUONNOSVAIHE 

Täydennetään xxx 

7.2.3 EHDOTUSVAIHE 

Täydennetään xxx 
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8. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

8.1 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen 

Kaava-alue sijoittuu asemakaavoitetun kaupunkirakenteen välittömään 
läheisyyteen ja on hyvin saavutettavissa sekä olemassa olevien verkostojen 
äärellä.  
 
Kaavalla osoitetaan lisää asumista ja virkistysalueita.  
 

8.2 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

 
Osayleiskaavan alueella on kaksi maakunnallisesti arvokasta rakennettua 
kulttuuriympäristöä eli Vanha-Lahden kartano ja Uuden Lahden vanhainkoti eli 
nykyinen päiväkoti. 
 
Historialliset peltoalueet on merkitty MA-merkinnällä eli maisemallisesti 
arvokkaana peltoalueena. 
 
Kartanon ja päiväkodin ympäröivä alue on merkitty alueeksi, jolla maisemalliset 
erityispiirteet on säilytettävä. 

 

8.3 Luontoon  

 
Osayleiskaava alueen luontoselvityksissä esitetyt arvokkaat luontokohteet on 
merkitty pääsääntöisesti S-merkinnällä eli suojelualueeksi. Säilytettäväksi 
suositellut alueet on merkitty VL/s-merkinnällä, kuten esimerkiksi Kokkovuoren 
ympäristö. Merkinnöillä pyritään takaamaan riittävä suojelu. 

8.4 Vaikutukset maisemaan  

 
Asuntorakentaminen muuttaa maisemaa rakennuspaikoilla merkittävästi. 
Pientaloalueet on pyritty sijoittamaan sellaisille paikoille, että ne muuttaisivat 
vain vähän maisemaa.  
 
Kanavan ja siihen liittyvä asuinrakentaminen muuttavat maisemaa 
huomattavasti. Peltoaukea pysyisi kuitenkin avoimena tilana. 
 

8.5 Vaikutukset virkistykseen 

 
Osayleiskaava mahdollistaa olemassa olevien virkistysalueiden pitkäjänteisen 
kehittämisen. 
 
Pyytjärven alueen eteläosan PY- ja AP-alueet pienentävät Pyytjärven virkistys 
alueita. 

 

8.5 Liikenteen järjestämiseen 

 
Vanha-Lahden asuinalueen liikenneselvitys on tehty Rauman liikenne-
ennustemallin avulla, joka tarkastelee tilannetta vuoteen 2040 saakka. Uuden 
asuinalueen ja kanavan myötä Rokintie katkaistaan, eikä kanavan ylitse tule 
moottoriajoneuvoyhteyttä. Uusi asuinalueelle johtava eteläinen tieyhteys tulee 
olemaan pohjoista selvästi vilkkaampi (KVL n. 1500 ajon./vrk). Pohjoinen yhteys 
(n. 200 ajon./vrk) on silti tarpeen, jotta asuinalueen saavutettavuus saadaan 
taattua. Myös talvikunnossapito on helpompi toteuttaa kahden ajoyhteyden 
myötä. Pohjoisen ajoyhteyden suosiota voidaan lisätä merkittävästi 
painottamalla asutusta pohjoisemmaksi, ja rauhoittamalla liikennettä hidastein 
tai sivusiirroin reitin keskivaiheilla. Tällöin pohjoisen reitin suosio voi olla selvästi 
suurempi, sillä se näyttäytyy reitin keskivaiheilla ja pohjoispuolella asuville 
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nopeampana ja ajallisesti lyhyempänä reittinä, kuin hidasteiden takana oleva 
eteläinen reitti. 
Alueen kevyen liikenteen yhteydet taataan yhdistämällä olemassa olevat 
yksityistiet kevyen liikenteen yhteydellä uuteen katuun. Tällöin uusi katuyhteys 
voidaan toteuttaa halutessaan ilman erillistä kevyen liikenteen väylää. 
Yksityisteille ei ohjaudu turhaa ajoneuvoliikennettä, koska yhteys on vain 
kevyelle liikenteelle. Kanavan ylittävä uusi kevyen liikenteen silta on tärkeä 
yhteys asuinalueelta etelään, ja tarjoaa oikoreitin kohti keskustaa. Oikoreitin 
avulla pystytään vaikuttamaan asukkaiden kulkutavan valintaan, ja suosimaan 
kävelyä ja pyöräilyä. Silta toimii myös kaupunkilaisten virkistysreitin osana, joka 
antaa uuden kanavan kaikkien kaupunkilaisten käyttöön. Kevyen liikenteen reitit 
ovat toimivat myös läheiselle v. 2019 rakennettavalle Pohjoiskehän koululle. 
Lännestä ja luoteesta uudelle koululle suuntautuva koululaisten saattoliikenne 
pyritään ohjaamaan Pohjoiskehän kautta. 

8.6 Vaikutukset joukkoliikenteen järjestämiseen 

PY-alueelle rakennettavaan koulukeskukseen ohjataan mahdollisesti 
paikallisliikenne. 

8.7 Vaikutukset teknisen huollon järjestämiseen 

 Uusi rakentaminen tukeutuu olemassa olevaan teknisen huollon verkostoon. 
Täydennetään xxx 
 

8.8 Vaikutukset talouteen  

Täydennetään xxx 
 

8.9 Vaikutukset terveyteen 

Täydennetään xxx 
 

8.10 Vaikutukset sosiaalisiin oloihin 

Rakennettavat alueet muuttuvat huomattavan urbaaneiksi. 
Täydennetään xxx 
 

8.11 Vaikutukset kulttuuriin 

Täydennetään xxx 
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9. OSAYLEISKAAVA TOTEUTTAMINEN 

9.1 Osayleiskaavan toteuttaminen 

Täydennetään xxx 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


