
Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta 684 Rauma Täyttämispvm 08.03.2018
Kaavan nimi KARINKENTTÄ
Hyväksymispvm  Ehdotuspvm  
Hyväksyjä  Vireilletulosta ilm. pvm 09.03.2016
Hyväksymispykälä  Kunnan kaavatunnus 02-306
Generoitu kaavatunnus  
Kaava-alueen pinta-ala [ha]  Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]  
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]  Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]  
 

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]   
Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset    Ei-omarantaiset  
Lomarakennuspaikat [lkm]Omarantaiset  Ei-omarantaiset  

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-]

Yhteensä 4,3688  25000 0,57 0,0000 16751
A yhteensä       
P yhteensä       
Y yhteensä 4,3479 99,5 25000 0,57 1,5984 16751
C yhteensä       
K yhteensä       
T yhteensä       
V yhteensä       
R yhteensä       
L yhteensä 0,0209 0,5   -1,5984  
E yhteensä       
S yhteensä       
M yhteensä       
W yhteensä       

Maanalaiset
tilat

Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Pinta-alan muut. [ha +/-]Kerrosalan muut. [k-m² +/-]

Yhteensä      

Rakennussuojelu
Suojellut rakennuksetSuojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-]
Yhteensä     



Alamerkinnät

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-]

Yhteensä 4,3688  25000 0,57 0,0000 16751
A yhteensä       
P yhteensä       
Y yhteensä 4,3479 99,5 25000 0,57 1,5984 16751
YO     -2,7495 -8249
YOU 4,3479 100,0 25000 0,57 4,3479 25000
C yhteensä       
K yhteensä       
T yhteensä       
V yhteensä       
R yhteensä       
L yhteensä 0,0209 0,5   -1,5984  
Kadut 0,0209 100,0   -0,1633  
LP     -1,4351  
E yhteensä       
S yhteensä       
M yhteensä       
W yhteensä       



RAUMAN KAUPUNKI
KAAVOITUS     5.2.2016

KARINKENTÄN ASEMAKAAVAMUUTOS AK 02-306
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Aloite
Kaupunginhallituksen kaavoitusjaosto on päättänyt 25.8.2015 (KVJ 104§), että Karinkentän
asemakaavamuutokseen ryhdytään.

Suunnittelualue
Suunnittelualue käsittää Hankkarintien, Aittakarinkadun, Nortamonkadun ja Sahankadun välisen
alueen.

Suunnittelualueen nykytila
Suunnittelualueella on entinen Lyseon koulurakennus, jossa toimii nykyään kansalaisopisto.
Koulun eteläpuolella on laaja pysäköintialue, jota on käytetty muun muassa sirkusten ja tivolien
sijoituspaikkana. Aittakarinkadun ja Nortamonkadun varressa on muutamia asuin- ja liikeraken-
nuksia. Alue sijaitsee keskustan kehäväylän sekä kaupungin eteläisten sisääntuloväylien varrel-
la.
Maakuntakaavassa (vahvistettu 30.11.2011) alue sijaitsee keskustatoimintojen alueella (C).
Oikeusvaikutteisessa keskustan osayleiskaavassa alue on osoitettu julkisten palvelujen ja hal-
linnon alueeksi (PY) sekä uudeksi kerrostalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AK). Alueella oleva
koulurakennus on osoitettu rakennuslainsäädännön nojalla suojeltavaksi kohteeksi. Osayleis-
kaavamuutos alueella on vireillä.

Alueella ovat voimassa 26.11.1990 ja 16.3.2000 hyväksytyt asemakaavat. Niissä alue on osoi-
tettu opetustoimintoja (YO), asuin-, liike ja toimistorakennuksia (AL), yleistä pysäköintiä (LP),
huoltamorakennuksia (LH) sekä liike- ja huoltamorakennuksia (KLH) varten.
Alue on Unescon maailmanperintökohteen (Vanha Rauma) suojavyöhykettä.

Kaavan tavoitteet
Kaavalla on tarkoitus liittää vajaakäytössä oleva suunnittelualue nykyistä paremmin osaksi kes-
kustaa. Tavoitteena on luoda mahdollisuus viihtyisän ja toiminnoiltaan monipuolisen alueen
syntymiselle. Kaavatyön lähtökohtina ovat alueen ja lähiympäristön ominaispiirteiden säilyttämi-
nen ja tukeminen, korkealaatuinen arkkitehtuuri ja kaupunkikuva, ympäristön viihtyisyys ja toimi-
vuus sekä toimiva liikenne.
Kaavassa on tarkoitus osoittaa paikka uudelle uimahallille, joka korvaa Äijänsuon alueella ole-
van nykyisen uimahallin. Uimahallin yhteyteen on tarkoitus varata alue liikuntahallille. Suunnitte-
lualueelle on tavoitteena myös osoittaa lisää asuin- ja liiketilaa.

Vaikutusten arviointi ja selvitykset
· Ympäristövaikutusten arviointi tehdään asemakaavan laatimisen yhteydessä.
· Kaavatyössä hyödynnetään keskustan osayleiskaavan muutoksen yhteydessä tehtyjä

selvityksiä mm. rakennusinventointi ja liikenneselvitykset
· Kaavatyön yhteydessä tehdään tarvittavia lisäselvityksiä

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi esittää muutoksia
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma tehdään, kun uutta kaavaa tai kaavamuutosta aletaan suunnitel-
la. Sillä kerrotaan kaupunkilaisille, mitä aluetta työ koskee, miten työhön voi vaikuttaa, mikä on kaa-
vatyön aikataulu, miksi kaava tehdään ja miten kaavan vaikutuksia selvitetään.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan tarpeen mukaan täydentää. Toivomukset suunnitel-
maan tehtävistä muutoksista esitetään kaavoitusosastolle (yhteystiedot löytyvät tästä lehtisestä).
Toivomukset on selkeintä esittää kirjallisesti mahdollisimman pian. Mitä varhaisemmassa vaiheessa
esitykset tehdään, sitä helpompi ne on ottaa huomioon.

Jos osallisella ja kaavoittajalla on jyrkästi toisistaan poikkeavat näkemykset esitetyn osallistumisen
riittävyydestä, osallinen voi ottaa yhteyttä Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
seen (ELY) ja esittää neuvottelun järjestämistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Ympäristö-
keskus arvioi suunnitelman riittävyyttä ja järjestää neuvottelun kunnan ja osallisten kanssa, jos sen
tarpeelliseksi näkee.
Lisätietoja:
Rauman kaupunki
Kaavoitusosasto

Kanalinranta 3
26100 Rauma

www.rauma.fi

Kaavoitusarkkitehti Mervi Tammi puh. (02) 834 3664 kaavoitus@rauma.fi
Kaavoitusavustaja Jussi Helminen puh. (02) 834 3667 kaavoitus@rauma.fi
Kaavoitusjaosto
Jari Laihonen, puheenjohtaja
Åke Vastavirta, varapuheenjohtaja
Helena Ollila, jäsen
Jyrki Santala, jäsen
Sirpa Viitanen, jäsen

Tomi Suvanto, apulaiskaupunginjohtaja, esittelijä
Kari Koski, kaupunginjohtaja
Juha Eskolin, kaavoitusjohtaja
kaupunginlakimies, sihteeri



RAUMAN KAUPUNKI
KAAVOITUS     5.2.2016

KARINKENTÄN ASEMAKAAVAMUUTOS AK 02-306

Tavoiteaikataulu 2016 2016 2016 2017
Vaiheet
Tiedottaminen osallisille Aloitus Luonnos nähtävillä

14 päivää
Ehdotus nähtävillä
30 päivää

Hyväksyminen kau-
punginvaltuustossa

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

OAS tiedoksi ja komment-
teja varten

Kuulutus Kuulutus Kuulutus

Satakunnan pelastuslaitos OAS tiedoksi Lausunto Kuulutus Kuulutus
Kasvatus- ja opetuslautakunta
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Tekninen lautakunta
Ympäristölautakunta

OAS tiedoksi Lausunto Kuulutus Kuulutus

Vanhan Rauman Erityiselin OAS tiedoksi
Terveydensuojeluviranomainen OAS tiedoksi Lausunto Kuulutus Kuulutus
Satakuntaliitto
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskus ELY

OAS tiedoksi Lausunto Tiedoksi

Satakunnan Museo
Museovirasto

OAS tiedoksi Lausunto

Rauman Energia Oy
DNA Oy

OAS tiedoksi Lausunto Kuulutus Tiedoksi

Rauman ikäihmisten neuvosto
Rauman nuorisovaltuusto
Rauman Vammaisneuvosto

Kuulutus
kaavoituskatsaus

Kuulutus Kuulutus Kuulutus

Lehdistö Kuulutus Kuulutus Kuulutus Kuulutus

Kaupunkilaisen vaikutusmahdollisuudet Mielipide OAS:sta
Ehdotuksia kaavaa varten

Mielipide luonnoksesta Kirjallinen muistutus eh-
dotuksesta

Muutoksen haku hyväksy-
mispäätöksestä

Kaava-aineistoon voi tutustua nähtävilläoloaikoina kaavoituksen internetsivuilla ja palvelupiste Pyyrmanissa, Valtakatu 2. Nähtävilläoloajat kuulutetaan erikseen.
OAS= Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
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Päivämäärä  1.4.2016

Ramboll
Linnankatu 3 a B
20100 TURKU

P +358 20 755 6940
F +358 20 755 6941
www.ramboll.fi

Rauman kaupunki
tekninen virasto/ kunnallistekniikan suunnittelu
Kanalinranta 3,
26100 RAUMA

KARINKENTÄN ASEMAKAAVA-ALUEEN  RAKENNETTAVUUSSEL-
VITYS

1. Yleistä
Toimeksiannosta olemme tehneet porakonekairauksia ns Karinken-
tän korttelin  alueella. Tehtyjen tutkimusten tulokset on esitetty
oheisissa piirustuksissa GEO 1510025393.01 – 04.

2. Pohjasuhteet
Alueen pohjasuhteet on kuvattu tarkemmin seuraavassa alueittain.
Aluejako on tehty kaavapohjalta vain tätä raporttia varten. Se ei
siis ole virallinen.

Aluejako on esitetty pohjatutkimuskartassa GEO 1510025393.01.
Alueet on nimetty kaavaesityksen pohjalta.

Alue I ” Uimahalli”

Alue I sijoittuu tutkimusalueen luoteiskulmaan.  Kallion pinta on
ylimmillään maanpinnassa likimäärin tasolla +3,0, josta se viettää
etelään tason -2 alapuolelle. Kallion päällä on 0 – 1,0 m paksuinen
moreenimuodostuma ja sen päällä savea 0 – 2 m. Saven päällä on
sekalaista täytettä sisältävä 0,5 – 1,0 m paksuinen kerros. Maan-
pinta alueella on likimäärin tasolla +2,5 – +3,0. Pohjaveden pinta
oli ensimmäisissä mittauksissa tasolla +1,49 - +1,57. Tämä on  n.
0,6 m maanpinnasta.
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Alue II ”Liikuntahalli”

Alue II sijaitsee alueen I eteläpuolella. Tällä alueella kallion pinta
vaihtelee yleensä tasolla -3 - -5. Kallion päällä on 0,5 – 1,0 m pak-
suinen moreenimuodostuma ja sen päällä savea 2 – 4 m.   Saven
päällä on kentän rakenteita sisältävä 0,5 – 1,0 m paksuinen kerros.
Maanpinta alueella on likimäärin tasolla +2,2 – 3,0. Pohjaveden pin-
ta oli  ensimmäisessä mittauksessa tasolla  +1,0,  eli  n.  1,5 m maan
pinnasta

Alue III ”Asuinrakennukset”

Alue III sijaitsee alueen I itäpuolella, Aittakarinkadun ja Nortamon-
kadun kulmassa. Tällä alueella kallion pinta vaihtelee yleensä tasolla
+1 - -2. Kallion päällä on 0 – 1,0 m paksuinen moreenimuodostuma
sen päällä savea 0 – 1 m.   Saven päällä on sekalaista täytettä sisäl-
tävä 0,3 – 0,8 m paksuinen kerros. Maanpinta alueella on likimäärin
tasolla  +2,5  –  3,2.  Pohjavedestä  ei  ole  tehty  mittauksia,  mutta  se
on naapuritonteilla tehtyjen mittausten perusteella likimäärin tasolla
+1,0 - +1,5.

Alue IV ”Liikerakennus”

Alue IV sijaitsee alueen III eteläpuolella, Sahankadun ja Nortamon-
kadun kulmassa. Tällä alueella kallion pinta vaihtelee yleensä tasolla
-3,5 - -5. Kallion päällä on 0,2 – 2,0 m paksuinen moreenimuodos-
tuma ja sen päällä savea 3 – 5 m. Saven päällä on sekalaista täytet-
tä sisältävä 0,5 – 0,8 m paksuinen kerros. Maanpinta alueella on li-
kimäärin tasolla +2,5 – 3,1. . Pohjavedestä ei tehty havaintoja.

Alue V ”Pysäköintilaitos”

Alue  V  sijaitsee  alueen  II  ja  IV  välissä.  Tällä  alueella  kallion  pinta
vaihtelee yleensä tasolla -4 - -5. Kallion päällä on 0,2 – 2,0 m pak-
suinen moreenimuodostuma ja sen päällä savea 4 – 5 m.   Saven
päällä on kentän rakenteita sisältävä 0,5 – 1,0 m paksuinen kerros.
Maanpinta alueella on likimäärin tasolla +2,5 – 3,1. Pohjaveden pin-
ta oli ensimmäisessä mittauksessa tasolla +0,9, eli n. 1,2 m  maan
pinnasta.
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3. Rakennusten perustaminen
Alueelle, sen eri osiin on suunniteltu erilaista rakentamista. Raken-
nukset vaihtelevat uimahallista asuinrakennuksiin.

Perustamiseen vaikuttavat myös rakennusten koko ja alin lattiataso.
Seuraavassa olemme tarkastelleet taas näitä seikkoja alueittain.

Alue I ” Uimahalli”

Tällä alueella kallion pinta on hyvin lähellä maanpintaa. Kantavat
rakenteet ja alapohja tullaan perustamaan joko suoraan luonnonti-
laisen tai louhitun kallion varaan. Altaan ja alimpien lattiatilojen
tähden joudutaan louhimaan.

Alueet II, IV ja V

Alueilla II, IV ja V kallion pinta on syvemmällä kuin alueilla I ja III.
Suunniteltavien uudisrakennuksen kantavat rakenteet ja alapohja
joudutaan perustamaan saven läpi moreeniin lyötävillä tukipaaluilla.
Paaluina voidaan käyttää joko teräsbetoni- tai teräspaaluja.

Yli 2 m syvyiset kaivannot täytyy tehdä tuettuina.  Syviä kaivantoja
suunniteltaessa on lisäksi otettava huomioon pohjavesi ja sen vaiku-
tus kaivantojen pohjan vakavuuteen.

Alue III ”Asuinrakennukset”

Alueella III kallion pinta on lähellä maanpintaa. Kantavat rakenteet
ja alapohja tullaan perustamaan pääosin maanvaraisesti. Alueen
eteläosassa, erityisesti yli 2-kerroksiset rakennukset perustetaan
saven läpi moreeniin lyötävillä tukipaaluilla.

4. Pysäköinti-alueiden perustaminen
Alueiden I ja III väliselle pysäköintialueelle rakennetaan seuraavat
rakennekerrokset:

- kulutuskerros, Ab   50 mm
- kantava kerros, murske 0-32 mm 150 mm
- jakava kerros, murske 0-64 mm 150 mm
- suodatinkangas, käyttöluokka N3

Yhteensä vähintään                   350  mm
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Alueiden II, IV ja V väliselle pysäköintialueelle rakennetaan seuraa-
vat rakennekerrokset:

- kulutuskerros, Ab   50 mm
- kantava kerros, murske 0-32 mm 150 mm
- jakava kerros, murske 0-64 mm 300 mm
- suodatinkangas, käyttöluokka N3

Yhteensä vähintään                   500  mm

5. Putkijohtojen perustaminen
Putkijohdot piha-alueella perustetaan maanvaraisesti sorasta tai
murskeesta tehdyn 200 mm paksuisen tasauskerroksen varaan. Put-
kijohdot routasuojataan mikäli ne jäävät seuraavia peitesyvyyden oh-
jearvoja lähemmäksi maan pintaa:

o jätevesiviemäri 1,8 m
o vesijohto 2,1 m
o sadevesiviemäri 1,5 m

6. Kuivatus ja routasuojaus
Rakennukset tulee salaojittaa koko tutkimusalueella maaperän huo-
non vedenläpäisevyyden vuoksi.

Maaperä on routivaa rakennettavuusalueilla II - V, joten perustukset
on routasuojattava, mikäli perustusten alaisten soratäyttöjen alapin-
nan tasot jäävät valmiista maanpinnasta routarajan yläpuolelle.

7. Radonin huomioinen
Radon tulee ottaa huomioon rakenteita suunniteltaessa. Vaikka Alue
ei ole tyypillistä radon-aluetta, voi sitä olla esim. täyttöihin käytettä-
vässä maa-aineksessa.

8. Lopuksi
Tämä tarkastelu on hyvin alustava ja suuntaa antava. Koko alueelle
suunniteltuihin rakennuksiin töihin tulee tehdä ennen varsinaista ra-
kentamista kohdekohtaiset pohjatutkimukset. Perustamistavat tulee
tarkentaa rakennuspaikoilta tehtyjen pohjatutkimusten perusteella
ennen varsinaiseen rakentamiseen ryhtymistä.
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Alueella on havaittu myös maan pilaantuneisuutta. Siitä on tehty
erillinen raportti.

Turussa 1. huhtikuuta 2016

Ramboll Finland Oy

Reino Heikinheimo

Liitteenä pohjatutkimuspiirustukset:
GEO 1510025393.01 Tutkimuskartta
GEO 1510025393.02, leikkaukset A-A, B-B
GEO 1510025393.03, leikkaukset C-C, D-D
GEO 1510025393.04, leikkaus E-E
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Tutkimuskartta 1:500

1510025393

01
RHei

Ramboll Finland Oy
Linnankatu 3 a B
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1. JOHDANTO

Rauman kaupungin Karinkentän alueen asemakaavamuutostyö on käynnistetty elokuussa 2015.
Alueella sijaitsee tällä hetkellä mm. entinen Lyseon koulurakennus sekä pysäköintialue, jota on
käytetty myös sirkusten ja tivolien sijoituspaikkana.  Kaavamuutoksen tarkoituksena on liittää
vajaakäytössä oleva suunnittelualue entistä paremmin osaksi keskustaa.

Tutkimusalueen eteläosassa sijaitsevalla hiekkapintaisella kentällä on suoritettu pohjatutkimus ja
perustamistapaselvitys maaliskuussa 2015. Samassa yhteydessä otettiin neljästä tutkimuspis-
teestä (pisteet 170, 250, 251, 390) näytteet, joista on tutkittu mm. metallien, öljyhiilivetyjen,
PAH- ja BTEX-yhdisteiden pitoisuuksia. Tutkimuksissa todettiin metallien ja/tai öljyhiilivetyjen
osalta valtioneuvoston asetuksessa 2014/2007 esitettyjen kynnysarvotason ylittäviä pitoisuuksia
jokaisesta tutkimuspisteestä tutkitussa näytteessä. Yhdessä tutkimuspisteessä (250/1,5-1,8 m)
analysoitiin kromin ylemmän ohjearvon ylittävä pitoisuus ja antimonin ja öljyhiilivetyjen keskitis-
leiden (C10-C21) alemman ohjearvon ylittävä pitoisuus täyttökerroksessa. Tutkimuspisteessä 390
n. 2 m vedestä analysoitiin öljyhiilivetyjen keskitisleiden (C10-C21) ja raskaampien jakeiden (C21-
C40) alemman ohjearvon ylittävä pitoisuus.

Maaliskuussa 2016 suoritettujen maaperätutkimuksen tavoitteena oli tutkia alueen maaperän
pilaantuneisuutta sekä arvioida mahdollista maaperän puhdistustarvetta. Lisäksi otettiin pohja-
vesinäytteet kolmesta alueen rakennettavuusselvitystä varten asennetusta pohjavesiputkesta.

Tutkimus suoritettiin Rauman kaupungin toimeksiannosta, tilaajan yhteyshenkilönä työssä on
toiminut suunnitteluinsinööri Minna Kouva. Maaperätutkimukset alueella suoritti Ramboll Finland
Oy, jossa tutkimuksista vastasi projektipäällikkönä Suvi Pekkarinen.

2. TUTKIMUSKOHDE

2.1 Sijainti ja toimintahistoria

Tutkimuskohde sijaitsee Rauman kaupungissa. Tutkimusalue rajautuu Hankkarintien, Aittarinka-
dun, Nortamonkadun ja Sahankadun väliselle alueelle.  Tutkimusalueella sijaitsee entinen Lyseon
koulurakennus, jossa toimii nykyään kansalaisopisto. Koulun eteläpuolella on pysäköintialue, jota
on käytetty mm. sirkusten ja tivolien sijoituspaikkana. Aittarinkadun ja Nortamonkadun varressa
on muutamia asuin- ja liikerakennuksia.

Tutkimusalueen läheisyydessä Nortamonkadulla on sijainnit kaksi polttoaineenjakeluasemaa.
Osoitteessa Nortamonkatu 17 sijainnut asema on lopettanut toimintansa 1990-luvulla ja tontti on
sen jälkeen puhdistettu. Osoitteessa Nortamonkatu 19 toimii edelleen polttoaineenjakeluasema
ST1, aseman tontilla on tehty maaperänpuhdistustoimenpiteitä 2000-luvulla. Samalla kiinteistöllä
on toiminut huoltokorjaamo, joka on lopettanut toimintansa 2000-luvulla. Korjaamon tilalla on
nykyään ST1 aseman autopesula.

Tutkimuskohde sijaitsee maailmanperintökohteeksi listatun Vanhan Rauman suoja-alueella. Tut-
kimuskohdetta lähin suojelualue Pitkäjärven kallioalue n. 2 km etäisyydellä kaakossa.

Tutkimukset kohdennettiin kiinteistöille, joiden kiinteistörekisteritunnukset ovat 684-2-203-1 ja
684-402-2-5. Tutkimusalueen rajaus on tehty Rauman kaupungin ohjeistuksen mukaisesti. Tut-
kimuskohteen sijainti on esitetty kartalla liitteessä 1.
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2.2 Kaavoitus

Alueella on voimassa 26.11.1990 ja 16.3.2000 hyväksytyt asemakaavat, joissa alue on osoitettu
opetustoimintoja (YO), asuin-, liike- ja toimistorakennuksia (AL), yleistä pysäköintiä (LP), huol-
tamorakennuksia (LH) sekä liike- huoltamorakennuksia (KLH) varten.

Karinkentän asemakaavamuutostyö (AK 02-306) on käynnistynyt elokuussa 2015. Kaavamuutos-
työn tavoitteena on liittää vajaakäytössä oleva suunnittelualue nykyistä paremmin osaksi keskus-
taa. Kaavassa on tarkoitus osoittaa paikka uudelle uimahallille sekä varata alue liikuntahallille.
Suunnittelualueelle on tavoitteena osoittaa lisää asuin- ja liiketilaa. Rakennemalli (Karinkentän
asemakaavamuutos 02-306 5.2.2016) on esitetty liitteessä 2.

2.3 Aikaisemmat maaperätutkimukset

Tutkimusalueen eteläosassa sijaitsevalla hiekkapintaisella kentällä on suoritettu pohjatutkimus ja
perustamistapaselvitys maaliskuussa 2015. Tutkimuksen yhteydessä otettiin neljästä tutkimus-
pisteestä (pisteet 170, 250, 251, 390) näytteet, joista on tutkittu mm. metallien, öljyhiilivetyjen,
PAH- ja BTEX-yhdisteiden pitoisuuksia. Tutkimuksissa todettiin metallien ja/tai öljyhiilivetyjen
osalta valtioneuvoston asetuksessa 2014/2007 esitettyjen kynnysarvotason ylittäviä pitoisuuksia
jokaisesta tutkimuspisteestä tutkitussa näytteessä. Tutkimuspisteessä 250 (1,5-1,8 m) analysoi-
tiin kromin ylemmän ohjearvon ylittävä pitoisuus ja antimonin ja öljyhiilivetyjen keskitisleiden
(C10-C21) alemman ohjearvon ylittävä pitoisuus täyttökerroksessa. Tutkimuspisteessä 390 n. 2 m
vedestä analysoitiin öljyhiilivetyjen keskitisleiden (C10-C21) ja raskaampien jakeiden (C21-C40)
alemman ohjearvon ylittävä pitoisuus.

2.4 Maaperäolosuhteet

Suoritettujen tutkimusten perusteella alueen maanpinnan korkeus vaihtelee välillä
+2.151…+3.175. Maaperä koostuu pintaosiltaan n. 1,0 m syvyyteen saakka täytöstä (Hk, kiviä),
jonka alla luonnonmaaksi arvioitu savi tai silttinen hiekkakerros.

2.5 Pinta- orsi- ja pohjavedet

Tutkimuskohde ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue (Nihtiö, 0263101)
sijaitsee yli 10 km etäisyydellä kohteesta. Tutkimusalueen lähiympäristössä on Rauman Veden
suorittamissa kartoituksissa löydetty kaksi kaivoa. Toinen kaivoista sijaitsi osoitteessa Nortamon-
katu 15, kaivo oli täytetty ja poistettu käytöstä. Osoitteessa Alfredinkatu 5 sijaitsee kaivo, jonka
renkaan halkaisija on n. 1,5 m. Kaivo ei ole talousvesikäytössä.

Tutkimusalueen pohjoispuolella alle 200 m etäisyydellä kulkee kanaali, joka on yhteydessä n. 2,5
km päässä lännessä sijaitsevaan Selkämereen.

Alueelle asennettiin maaliskuussa 2016 suoritettujen pohjatutkimusten yhteydessä kolme pohja-
vesiputkea, joista suoritettujen mittausten perusteella pohjaveden pinnankorkeus alueella on
välillä n. +0,9…+1,5. Pohjaveden arvioitu virtaussuunta on luoteesta kaakkoon.
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3. MAAPERÄTUTKIMUKSET

Tutkimusalueella tehtiin 9.3.2016 porakonekairalla yhteensä 12 kpl (P1,P6, P8 – P11, P13 –
P18)) tutkimuspisteitä. Alueelle suoritettujen rakennettavuusselvitysten aikana kairauspisteissä
tehtyjen aistinvaraisten öljyhavaintojen vuoksi maanäytteitä otettiin 16.3.2016 vielä kolmesta
(P3-P5) lisätutkimuspisteestä. Maanäytteet otettiin max. metrin osanäytekerroksina aina luontai-
seksi arvioidun maakerroksen pintaan saakka.

Tutkimuspisteiden paikat mitattiin paikalleen GPS-laitteella. Pisteiden sijainti on esitetty kartalla
piirustuksessa YMP 1510025393-01.

3.1 Kenttämittaukset ja laboratorioanalyysit

Yhteensä 39 maanäytteestä mitattiin yleisimpien alkuaineiden (Cu, Pb, Zn) pitoisuudet XRF-
kenttäanalysaattorilla. Samoista näytteistä mitattiin myös haihtuvien hiilivetyjen pitoisuudet PID-
kenttämittarilla, haihtuvien yhdisteiden osalta kenttämittauksissa ei todettu kohonneita haitta-
ainepitoisuuksia. Kenttämittausten tulosten ja aistinvaraisten havaintojen perusteella valittiin
laboratorioanalyysiin lähetettävät näytteet.

Valituista maanäytteistä tehtiin Ramboll Analytics Oy:n laboratoriossa Lahdessa seuraavat ana-
lyysit:

- metallit ja puolimetallit: 6 kpl
- polyaromaattiset hiilivedyt (PAH): 6 kpl
- aromaattiset hiilivedet (VOC): 1 kpl
- öljyhiilivedyt: 17 kpl

4. MAANÄYTTEIDEN TUTKIMUSTULOKSET JA NIIDEN
TULKINTA

4.1 Maaperän pilaantuneisuuden arvioinnissa käytettävät vertailuarvot

Maanäytteistä määritettyjä haitta-ainepitoisuuksia on verrattu valtioneuvoston asetuksessa
(214/2007) maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista esitettyihin kynnys- ja
ohjearvoihin, jotka on määritelty joko ekologisten riskien tai terveysriskien perusteella.

- kynnysarvo, haitallisen aineen pitoisuusarvo, jonka alittuessa maaperän haitta-aineista
aiheutuvia ympäristöriskejä voidaan pitää merkityksettöminä maankäytöstä ja muista
ympäristön olosuhteista riippumatta. Kynnysarvon ylittyessä maaperän pilaantuneisuus
ja puhdistustarve on arvioitava

- alempi ohjearvo, haitallisen aineen pitoisuusarvo, jonka ylittyessä alueen maaperää pide-
tään yleensä pilaantuneena, ellei aluetta käytetä teollisuus-, varasto- tai liikennealueena
tai muuna vastaavana alueena tai ellei kohdekohtaisella riskinarvioinnilla ole toisin osoi-
tettu

- ylempi ohjearvo, haitallisen aineen pitoisuusarvo, jonka ylittyessä maaperää pidetään
yleensä pilaantuneena alueella, jota käytetään teollisuus-, varasto- tai liikennealueena tai
muuna vastaavana alueena, ellei kohdekohtaisella riskinarvioinnilla ole toisin osoitettu
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Vaarallisen jätteen luokitus perustuu Suomen ympäristökeskuksen ympäristöoppaassa 98/2002
esitettyihin vaarallisen jätteen raja-arvoihin. Vaarallisen jätteen raja-arvon ylittyminen ei tarkoi-
ta, että kaivettuna ko. maa olisi automaattisesti vaarallista jätettä, vaan lopullinen luokittelu
perustuu haittaominaisuuksiin.

Tutkimusaluetta ollaan kaavamuutoksella kehittämässä asuin-, virkistys- ja liiketoiminnan käyt-
töön, jolloin maaperän haitta-aineiden vertailuarvona käytetään lähtökohtaisesti alempaa ohjear-
votasoa.

4.2 Viitearvojen soveltuvuus

Ympäristöhallinnon ohjeen 6/2014 (s.79–80) mukaisesti maaperän pilaantuneisuuden arviointi
voidaan suorittaa vertaamalla todettuja pitoisuuksia VNa:n 214/2007 mukaisiin ohjearvoihin,
mikäli:

· kohde ei sijaitse tärkeällä pohjavesialueella eikä alueen pohjavettä hyödynnetä talousvetenä
· kohteessa ei harjoiteta ravintokasvien tuotantoa tai muuta elintarvikkeiden tuotantoa
· kohteessa ei sijaitse päiväkotia tai leikkipuistoa
· kohteella tai sen lähiympäristöllä ei ole erityistä suojeluarvoa
· kohteessa ei ole asuinrakennuksia ja maaperässä ei esiinny merkittäviä määriä herkästi

haihtuvia yhdisteitä
· kohteessa ei esiinny haitta-aineita, joille ei ole esitetty kynnys- ja ohjearvoja
· haitta-aineiden kulkeutuminen alueen ulkopuolelle ei ole merkittävää

Mikäli jonkin kohteen olosuhteista ei täyty, tulee pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi
tehdä tarkennetusti.

4.3 Maanäytteiden kenttämittaukset ja laboratorioanalyysit

Tutkimusalueelle tehdyistä tutkimuspisteistä otetuissa maanäytteissä havaittiin laboratorioana-
lyysien ja kenttämittausten perusteella kohonneita haitta-ainepitoisuuksia.

Koontitaulukko maanäytteiden kenttämittaus- ja laboratorioanalyysituloksista on esitetty liittees-
sä 3. Laboratorion tutkimustodistukset on esitetty liitteessä 5 A.

4.3.1 Epäorgaaniset haitta-aineet

Tutkimuspisteessä P6 pintamaassa (0-0,5m) havaittiin laboratorioanalyysin perusteella koboltin
kynnysarvotason (20 mg/kg) ylittävä pitoisuus 29 mg/kg.

Tutkimuspisteessä P16 havaittiin laboratorioanalyysin perusteella lyijyn kynnysarvotason (60
mg/kg) ylittävä pitoisuus 180 mg/kg.

4.3.2 Orgaaniset haitta-aineet

Tutkimuspisteessä P10 (1,5-2 m) havaittiin laboratorioanalyysin perusteella PAH-yhdisteisiin kuu-
luvan bentso(a)pyreenin kynnysarvotason (0,2 mg/kg) ylittävä pitoisuus 0,28 mg/kg.

Tutkimuspisteestä P3 (0,5-1,0 m) analysoitu öljyhiilivetyjen keskiraskaiden jakeiden (C10-C21)
pitoisuus 310 mg/kg ylittää keskiraskaille jakeille asetetun alemman ohjearvotason 300 mg/kg.
Tutkimuspisteestä P4 (0,5-1,0 m) analysoitu öljyhiilivetyjen keskiraskaiden jakeiden (C10-C21)
pitoisuus 1 700 mg/kg ylittää keskiraskaille jakeille asetetun ylemmän ohjearvotason 1 000
mg/kg.
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Tutkimuspisteestä P5 (1,0-2,0 m) analysoitiin öljyhiilivetyjen (C10-C40)  kokonaispitoisuudelle
asetetun vaarallisen jätteen raja-arvon 10 000 mg/kg ylittävä pitoisuus 53 000 mg/kg.

4.4 Maaperän pilaantuneisuus, nykytila

Maaperä luokitellaan viitearvovertailun perusteella pilaantuneeksi tutkimuspisteiden P3-P5 sekä
390/2015 alueella keskiraskailla ja raskailla öljyhiilivedyillä sekä kromilla tutkimuspisteen
251/2015 kohdalla.

Pilaantuneisuuden arvioidaan sijoittuvan alueen täyttömaakerroksiin. Paikoin alueella todettiin
myös kohonneita kynnysarvojen ylittäviä raskasmetallien pitoisuuksia, mitkä viittaisivat täyttö-
maiden nuhrautumiseen, vaikkei niitä pitoisuuksien perusteella luokitella pilaantuneeksi.

Tutkimuksen perusteella pilaantuneiden alueiden yhteispinta-alaksi arvioidaan (tutkimuspisteet
251/2015, 390/2015 ja P3-P5) 3 500 m2. Pilaantuneiden maa-ainesten kokonaismääräksi arvioi-
daan (kerrospaksuus 1,0 metriä) n. 2 400 m3ktr / 3 300 m3itd / 4 300 tonnia.

Tarkasteltavassa kohteessa esiintyy nykyisellä ja tulevalla asuinalueella haihtuvia yhdisteitä,
jolloin pelkkä viitearvovertailu ei ole riittävä tarkastelutapa pilaantuneisuuden ja puhdistustar-
peen arvioimiseksi (ks. kappale 4.2). Siksi pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioimiseksi
on laadittu tarkennettu arviointi kappaleeseen 7 (Nykytila) ja 8 (Tuleva käyttö).

5. POHJAVESINÄYTTEENOTTO

5.1 Pohjavesiputkien asentaminen ja mittaukset

Alueelle asennettiin 15.3.2016 kolme pohjavesiputkea (PVP1…PVP3) rakennettavuusselvityksiä
varten. Pohjaveden pinta mitattiin putkista asennuksen jälkeen.  Pohjavesiputkiin alkoi kertyä
vettä asennuksen jälkeen.  Pisteiden sijainti ja korkeustaso paikannettiin GPS-mittalaitteella
koordinaatistoon (GK 22) ja korkeusjärjestelmään N2000. Kairaustiedot ja pohjavesiputkikortit
on esitetty liitteessä 4 ja pohjavesiputkien sijainti piirustuksessa YMP 1510025393-001.

Maaperästä tehtyjen öljyhavaintojen (tutkimuspisteet P3-P5) vuoksi asennetuista putkista pää-
tettiin ottaa pohjavesinäytteet, jotta voidaan arvioida öljyhiilivetyjen kulkeutumista alueella.

5.2 Näytteenotto

Pohjavesinäytteet otettiin 7.4.2016.

Näytteenotto suoritettiin pumppaamalla pohjavesiputkista vettä n. 20 minuutin ajan pienellä te-
holla, kunnes vesi putkessa oli kirkastunut ja vaihtunut riittävän monta kertaa. Vesinäytteenoton
yhteydessä mitattiin pohjaveden korkeus havaintopisteistä.

Näytteet pakattiin kylmälaukkuihin ja lähetettiin Ramboll Analytics Oy:n laboratorioon Lahteen
analysoitavaksi.

Kaikista kolmesta pohjavesiputkesta otetusta näytteestä analysoitiin seuraavat analyysit:

- öljyhiilivedyt (C10-C40)
- VOC-pima (aromaattiset hiilivedyt ja oksygenaatit, klooratut alifaattiset hiilivedyt)

Laboratorion analyysitodistukset liitteessä 5B.
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6. POHJAVESINÄYTTEIDEN TULOKSET JA TULOSTEN
TULKINTA

6.1 Maaperäolosuhteet, pinta- ja pohjavedet

Asennettujen pohjavesiputkien alueella kallion päällä olevan irtomaakerroksen kerrospaksuus
pisteissä PVP1-PVP3 on 2,7- 8,4 m, eli tasossa -0,55…-6,25. Kallion pinta laskee etelään ja kaak-
koon kohti pisteitä PVP2 ja PVP3. Kallion päällä on silttimoreenikerros, maaperän pintaosissa on
n. 1,0 m paksuinen täyttökerros.

Tutkimusalue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Pohjavettä esiintyy maakerroksissa ja poh-
javeden virtaus suuntautuu korkeuksien perusteella etelään. Suoritettujen tutkimusten yhteydes-
sä pohjaveden pinnat olivat havaintoputkissa tasolla +0,9…+1,57 (maaliskuu 2016). Maan pinta
tutkimuspisteissä on tasossa +2,12…+2,18.

6.2 Pohjaveden laatu

Taulukossa 1 vesinäytteiden tuloksia on verrattu talousveden laatuvaatimuksiin ja –suosituksiin
(STM 461/2000, 442/2014) sekä ns. ympäristölaatunormeihin (Vna 341/2009, Valtioneuvoston
asetus vesienhoidon järjestämisestä annetun asetuksen muuttamisesta) tutkittujen haitta-
aineiden osalta.

Tutkittujen haitta-aineiden osalta, joita esiintyi näytteissä yli laboratorion määritysrajojen, vertai-
luarvo on esitetty ainoastaan öljyhiilivedyille. Jokaisesta tutkimuspisteestä havaittiin hiukan ko-
honnut öljyhiilivetyjen pitoisuus. Tutkittujen näytteiden öljyhiilivetypitoisuus alitti asetetun ympä-
ristölaatunormitason.

Taulukko 1. Pohjavesitulokset ja vertailuarvot (pitoisuudet µg/l). Kaikki tulokset ja määritysrajat
on esitetty laboratorion analyysitodistuksessa, liite 5B.

PHP1 PHP2 PHP3 STM

461/2000

442/2014*

VNA

341/2009**

Päivämäärä 7.4.2016 7.4.2016 7.4.2016

Öljyhiilivedyt C10-C40 0,19 mg/l 0,26 mg/l 0,07 mg/l 0,050 mg/l

VOC PIMA Ei todettu Ei todettu Ei todettu

Aromaattiset hiilivedyt ja oksy-
genaatit

Ei todettu Ei todettu Ei todettu

klooratut alifaattiset hiilivedyt Ei todettu Ei todettu Ei todettu

*Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja –suosituksista.
**Vna 341/2009 pohjavettä pilaavat aineet ja niiden ympäristölaatunormit

6.3 Pohjaveden pilaantuneisuus, nykytila

Pohjavettä ei luokitella pilaantuneeksi tehtyjen tutkimusten perusteella, mutta pohjavedessä
esiintyy raskaiden öljyhiilivetyjen pitoisuuksia, joten sen kemiallinen laatu on heikentynyt.
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7. NYKYTILAN RISKITARKASTELU

Kohteessa tehtyjen tutkimusten perusteella maaperässä todettiin kohonneita keskiraskaiden ja
raskaiden öljyhiilivetyjen pitoisuuksia, raskasmetalleja sekä PAH-yhdisteitä. Pohjavedessä todet-
tiin raskaiden öljyhiilivetyjen kohonneita pitoisuuksia. Seuraavassa on esitetty kohdekohtainen
arvio kohteen maaperässä esiintyvien kohonneiden haitta-ainepitoisuuksien aiheuttamista ris-
keistä.

7.1 Rajaukset

Riskinarvioinnissa tarkasteltavaksi valittiin haitta-aineet, joiden pitoisuudet ylittävät maaperässä
alemmat ohjearvot. Näitä haitta-aineita ovat keskiraskaat ja raskaat öljyhiilivedyt sekä yhdessä
tutkimuspisteessä kromi.

Kohonneet haitta-ainepitoisuudet maaperässä sijoittuvat kohteessa noin 0,5 – 2,0 metrin syvyy-
teen maan pinnasta. Öljyhiilivetyjen pitoisuuksia todettiin tutkimusalueen pohjoisosassa kolmen
vierekkäisen tutkimuspisteen alueella. Kromin pitoisuus todettiin tutkimusalueen eteläosassa.
Pohjavesiputket sijoittuvat tutkimusalueen keskiosaan. Tutkimusalue kattaa lähes kokonaan tar-
kasteltavana olevan korttelin, jonka asemakaavaa ollaan muuttamassa asuin-, virkistys- ja liike-
toiminnan käyttöön.

Tutkimusalueen rajaus on esitetty liitteenä olevassa piirustuksessa YMP 1510025393-01.

7.2 Käsitteellinen malli

Kohteen käsitteellisessä mallissa kuvataan kohteen olosuhteet ja nykytilanne todettujen haitta-
aineiden kulkeutumis- ja altistumisreittien hahmottamiseksi. Käsitteellisen mallin avulla tunnis-
tettuja kulkeutumis- ja altistumismahdollisuuksia tarkastellaan seuraavissa kappaleissa.

Kohonneita öljyhiilivetypitoisuuksia sisältävä alue on tehdyillä tutkimuksilla saatu todennettua ja
osin rajattua etelä-, länsi- ja itäsuuntaan. Pohjoissuuntaan rajausta ei voida tutkimusten perus-
teella määrittää, koska ko. suunnassa ei ole rajaavia tutkimuspisteitä. Todettu kromin pitoisuus
näyttäisi sijoittuvan pistemäisesti yhden tutkimuspisteen alueelle, vierekkäisissä pisteissä kromia
ei ole todettu.

Maaperässä ei todettu merkittävästi haihtuvia yhdisteitä eivätkä tutkimuspisteet sijaitse raken-
nusten seinälinjoissa, joten haihtumista rakennusten sisäilmaan ei arvioida tapahtuvan, mikäli
todettuja haitta-aineita sijaitsee rakennusten alapuolisessa maaperässä voi haihtuminen sisäil-
maan olla mahdollista. Ulkoilmaan haihtumista ei myöskään arvioida tapahtuvan haitta-aineiden
ominaisuudet ja esiintymissyvyydet huomioiden.

Haitta-aineiden pölyämistä ei arvioida merkittävästi tapahtuvan, koska pääosin haitta-aineet
sijoittuvat pilaantumattomien (>0,5 m) maakerrosten alle. Haitta-aineiden kulkeutumista vajo- ja
pohjaveteen voi tapahtua sateen huuhtovan vaikutuksen seurauksena. Pohjavedessä on todettu
öljyhiilivetyjen pitoisuuksia, joten kulkeutumista on voinut jo jonkin verran tapahtua, vaikkakin
havaintoputket sijaitsevat hieman eri kiinteistön osassa kuin missä voimakkaimmin pilaantunutta
maa-ainesta on todettu. Haitta-aineiden kulkeutumista pintavesiin ei arvioida tapahtuvan.

Kohonneita öljyhiilivetypitoisuuksia sisältävällä alueella on pilaantumaton noin 0,5 metrin paksui-
nen pintamaakerros. Näin ollen altistuminen maaperän haitta-aineille suoran ihokosketuksen tai
maa-aineksen nielemisen kautta ei ole mahdollista nykytilassa.

Alueen käyttömuoto ja sijoittuminen kaava-alueelle huomioiden eliöiden altistuminen haitta-
aineille ei ole merkitsevää. Altistumista voi paikallisesti tapahtua voimakkaimmin pilaantuneilla
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alueilla, mutta tämän hetkisen tiedon mukaan nämä alueet ovat melko suppeita ja haitta-aineita
sisältävät maakerrokset ohuita.

Käsitteellisessä mallissa tunnistetut tarkasteltavat kulkeutumis- ja altistumisreitit ovat:

· haihtuminen rakennusten sisäilmaan
· haihtuminen ulkoilmaan
· kulkeutuminen alueen pohjaveteen

Kulkeutumis- ja altistumisreittejä tarkastellaan kappaleissa 7.3-7.5.

7.3 Kulkeutumisen arviointi

Kulkeutuminen haihtumalla rakennusten sisäilmaan ei voimakkaimmin pilaantuneilla alueilla (tut-
kimuspiste P5) ole merkittävää, koska tutkimuspisteiden välittömässä läheisyydessä ei ole ra-
kennuksia. Tutkimuspisteeltä P4 haihtumista rakennuksen sisäilmaan voi tapahtua, etenkin, mi-
käli pilaantuneisuus jatkuu rakennuksen seinälinjaan saakka tai sen alle.

Ulkoilmaan haihtumista voi tapahtua, mutta ulkoilman laimenemiskerroin huomioiden pitoisuudet
laimenevat nopeasti maanpinnalla.

Todetut öljyhiilivetyjakeet ovat pääosin niukkaliukoisia ja kulkeutumattomia. Öljyhiilivetyjen ei
arvioida kulkeutuvan vajo- ja pohjaveden kautta merkittävästi laajemmalle kuin mitä sen laajuus
on tällä hetkellä tutkimuksin todennettu, mutta on huomioitava, ettei pilaantunutta aluetta ole
vielä täysin rajattu kaikkiin suuntiin. Kulkeutuminen pitkän ajan kuluessa on mahdollista ja se
lisää pilaantuneeksi todetun alueen laajuutta.

Pohjavedessä on todettu raskaiden jakeiden pitoisuuksia, mutta koska havaintoputket sijoittuvat
tutkimusalueen eri osaan kuin maaperässä todetut raskaat jakeet ei suoraa yhteyttä kulkeutumi-
seen vielä ole olemassa vaikkakin kulkeutumista on mahdollisesti hieman tapahtunut.

Todettu kromin pitoisuus esiintyy yhden tutkimuspisteen alueella eikä pitoisuuksien arvioida kul-
keutuvan laajemmalle vajoveden mukana eikä pölyämällä, koska pitoisuus on todettu syvyydellä
1,5 – 1,8 metriä.

7.4 Terveysriskien arviointi

Mikäli pilaantuneisuus tutkimuspisteen P4 alueella ulottuisi rakennuksen alapuoliseen maaperään,
voi siitä aiheutua pitoisuuksia rakennuksen sisäilmaan ja sitä kautta terveysriski kasvaa.

Kun otetaan huomioon todettujen haitta-aineiden pääasiassa vähäinen haihtuvuus sekä ulkoilman
ilman laimenemiskerroin on epätodennäköistä, että alueella työskentelevät tai ohikulkijat altistui-
sivat haitallisessa määrin kyseisille yhdisteille kohteen nykyisessä käyttötarkoituksessaan.

Haitta-aineiden haihtuminen ilmaan on mahdollista, jos alueella suoritetaan kaivutöitä ja tuolloin
haitta-aineiden haihtumiseen on kiinnitettävä huomiota vähintäänkin siten, että kaivualueet aida-
taan riittävän laajalta alueelta ja liikkuminen kunnostusalueilla estetään.

Pilaantuneeksi luokitellulla alueella on todettu pohjavedessä öljyhiilivetyjen pitoisuuksia.  Pohja-
vedessä todetut pitoisuudet sijoittuvat tämänhetkisen tiedon mukaan alueen keskiosaan, missä ei
ole rakennuksia, joten altistumista ei arvioida tapahtuvan.

Kohteessa tai pohjaveden virtaussuunnassa ei ole talousvesikäytössä olevia kaivoja, joten altis-
tumista suoraan talousveden välityksellä ei tapahdu. Välillistä altistumista talousveden välityksel-
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lä ei arvioida tapahtuvan, koska pilaantuneella alueella ei sijaitse vesijohtoja eikä sen lähialueella
talousvesikaivoja.

7.5 Ekologisten riskien arviointi

Taulukossa 2. on esitetty ekologisin perustein suurimmat sallitut fraktioittaiset pitoisuudet maa-
perässä sekä tutkimuksissa todetut suurimmat pitoisuudet.

Vertailun perusteella ekologista haittaa maaperän eliöille voi paikallisesti aiheutua tutkimuspistei-
den P3, P4, P5, 250/2015 ja 390/2015 alueilla. Tämän hetkisen tutkimustiedon perusteella pi-
laantuneet alueet ovat pistemäisiä, joten mahdolliset haitat ovat paikallisia. Enemmän eliöiden
elinoloihin vaikuttavat kuitenkin tehtävät kaivutyöt ja rakennukset kuin alueella esiintyvät haitta-
aineet.

Taulukko 2. Ekologisin perustein suurimmat sallitut fraktioittaiset pitoisuudet maaperässä sekä
tutkimuksissa todetut suurimmat pitoisuudet.

Fraktio SHPeko, mg/kg Suurimmat tutkimuksissa
todetut pitoisuudet, mg/kg

Öljyhiilivedyt C5-C10 177 -

Öljyhiilivedyt >C10-C21
518 230 – 35 000

Öljyhiilivedyt >C21-C40
200 5) 260 – 18 000

Kromi, Cr 120 tutkimuspiste 250/2015: 720
5) Jos maaperässä ei esiinny riittävästi kevyempiä hiilivetyjakeita, laskennallinen ekologinen riskiä ei ole merkittävä, koska
fraktioon kuuluvien hiilivetyjen suuri molekyylikoko ja alhainen vesiliukoisuus rajoittaa niiden biosaatavuutta eli pitoisuus
eliössä ei voi nousta viitearvoa vastaavalle tasolle.

7.6 Johtopäätökset

Kohde on tutkittu saatujen ennakkotietojen ja tutkimuksen aikaan selvinneiden tulosten perus-
teella mahdollisilta riskialueiltaan kattavasti. Kohteessa on todettu kohonneita öljyhiilivetyjen
(keskiraskaat ja raskaat öljyjakeet sekä kromin) pitoisuuksia maaperässä. Pohjavedessä on to-
dettu kohonneita raskaiden öljyhiilivetyjen pitoisuuksia.

Edellä esitetyn VNa 214/2007 mukaisen riskitarkastelun perusteella kohteessa on olemassa riski
haitta-aineiden kulkeutumiselle maaperässä ja pohjavedessä. Haitta-aineille altistumista kohteen
nykytilanteessa ei arvioida tapahtuvan.

On huomioitava, että mahdolliset kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävällä alueella suoritet-
tavat kaivutyöt saattavat aiheuttaa kohonneita öljyhiilivetypitoisuuksia sisältävän maa-aineksen
leviämistä ympäristöön. Mikäli em. alueella tehdään maanrakennus- tai muita kaivutöitä, vaatii
öljyisten maiden käsittely YSL:n mukaisia toimenpiteitä.
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8. TULEVAN KÄYTÖN RISKITARKASTELU

Alueen asemakaavaa ollaan muuttamassa asuin-, virkistys- ja liiketoiminnan käyttöön. Kohteen
nykytilan riskitarkastelu käsittää kohteen käytön nykytilassaan liiketoimintaan rinnastettavassa
käytössä. Herkempään käyttömuotoon, asuinkäyttö, siirryttäessä kohteessa todetuista haitta-
aineista voi aiheutua terveysriskejä, mikäli haitta-aineita jää asuinalueelle.

Ottaen huomioon todettujen haitta-aineiden esiintymissyvyydet (0,5-2,0 metriä) tulisivat todetut
haitta-aineet hyvin todennäköisesti poistetuiksi kohteen rakennustöissä rakennekerrosten vaati-
malta syvyydeltä (noin 1,5 metriä). Näin ollen alueella ei enää esiintyisi pilaantuneisuutta eikä
täten myöskään riskiä haitta-aineille altistumiselle.

Tarkemman riskinarvion laatimiseksi esitetään lisätutkimuksia kohteeseen tutkimuspisteiden P3-
P5, 250/2015 ja 390/2015 alueille pilaantuneisuuden rajaamiseksi sekä pohjavedestä suoritetta-
vaa uusintanäytteenottoa tulosten tarkentamiseksi. Lisätutkimuksella voidaan tarkemmin selvit-
tää tulevien rakennusten rakennuspaikkojen mahdollinen pilaantuneisuus ja sitä kautta tarkem-
man riskinarvion vaatimat tiedot.

8.1 Tarkastelu alueittain asemakaavaluonnoksen pohjalta

Tässä kappaleessa on alustavasti arvioitu kaavaluonnoksessa esitetyllä aluejaolla pilaantuneen
maaperän määrää sekä syntyviä kustannuksia, mikä kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävä
maa-aines kuljetetaan alueelta pois. Tutkimuspisteiden sijainti ja asemakaavaluonnoksen mukai-
nen aluejako on esitetty piirustuksessa 1510025393-02.

8.1.1 Uimahalli (I)

Kaavaluonnoksessa esitetylle uimahallin alueelle sijoittuu kolme tutkimuspistettä (P1, P2, P7) ja
yksi pohjavesiputki (PVP1).

Tutkimuspisteestä P1 tutkittiin yleisimpien haitta-aineiden pitoisuudet XRF-kenttämittarilla.  Suo-
ritetun tutkimuksen perusteella kenttämittausten ja aistinvaraisten havaintojen perusteella alu-
een maaperässä ei havaittu viitteitä haitta-aineista, eikä alueen maaperää luokitella pilaantu-
neeksi.

8.1.2 Pysäköintialueet (P)

Kaavaluonnoksessa esitetylle paikoitusalueelle sijoittuu kolme tutkimuspistettä (P3, P11 ja P12)
sekä yksi pohjavesiputki (PVP3).

Tutkimuspisteestä P3 havaittiin pohjatutkimusten yhteydessä öljyhiilivetyjen hajua ja tutkimus-
pisteestä syvyydeltä (0,5-1,0 m) otetusta näytteestä analysoitiin laboratoriossa öljyhiilivetyjen
(C10-C40) kokonaispitoisuus 570 mg/kg. Näytteen keskitisleiden (C10-C21) pitoisuus 310 mg/kg
ylittää asetetun alemman ohjearvotason 300 mg/kg.

Alustava arvio pilaantuneen maan määrästä: 700 m3 ktr (n. 1 200 tn)
Alustava arvio kunnostuskustannuksista: 40 000 € (alv 0%)
(sis. kaivu, kuljetus ja vastaanottomaksut)

Laskelma perustuu siihen oletukseen, että kaikki pysäköintialueella oleva maa-aines, jossa on
kohonneita haitta-ainepitoisuuksia tullaan poistamaan. Pysäköintialueen pimakustannuksia voi-
daan arvioida kunnostussuunnittelun yhteydessä tarkemmin, kun tiedetään pysäköintialueen
tuleva kaivutaso. Pilaantuneen massan määrää voidaan tarkentaa lisätutkimuksilla, alueen piste-
verkko on harva ja massamääräarvio tämän vuoksi ainoastaan suuntaa antava.



Karinkentän asemakaavamuutosalue 11 / 13

8.1.3 Liikuntahalli (II)

Kaavaluonnoksessa esitetylle liikuntahallin alueelle sijoittuu kahdeksan tutkimuspistettä (P9, P10,
P13, P14, P17, P19, 250/2015, 251/2015, 170/2015 ja 390/2015) sekä yksi pohjavesiputki PVP2.

Suoritetuissa tutkimuksissa havaittiin PAH-yhdisteiden osalta bentso(a)pyreenin kynnysarvotason
ylittävä pitoisuus tutkimuspisteessä P10/1,5-2 m. Lisäksi vuonna 2015 suoritetuissa tutkimuksis-
sa havaittiin tutkimuspisteessä 170/2015 arseenin, kadmiumin, kromin ja sinkin kynnysarvotason
ylittävät pitoisuudet syvyydellä 0,5- 1,0 m. Tutkimuspisteessä 250/2015 havaittiin kromin ylem-
män ohjearvotason ylittävä pitoisuus ja raskaiden hiilivetyjakeiden alemman ohjearvotason ylit-
tävä pitoisuus syvyydellä 1,5 -1,8 m. Tutkimuspisteessä 390/2015 havaittiin syvyydellä 2,0 öljy-
hiilivetyjen alemman ohjearvotason ylittäviä pitoisuuksia.

Alustava arvio pilaantuneen maan määrästä: 300 m3 ktr (n. 540 tn)
Alustava arvio kunnostuskustannuksista: 17 000 € (alv 0%)
(sis. kaivu, kuljetus ja vastaanottomaksut)

Laskelma perustuu siihen oletukseen, että kaikki liikuntahallin alueella oleva maa-aines, jossa on
kohonneita haitta-ainepitoisuuksia tullaan poistamaan.

Liikuntahallin pimakustannuksia voidaan arvioida kunnostussuunnittelun yhteydessä tarkemmin,
kun tiedetään alueen tuleva kaivutaso. Pilaantuneen massan määrää voidaan tarkentaa lisätut-
kimuksilla. Alueella on vuoden 2015 tutkimuksissa todettu kohonneita haitta-ainepitoisuuksia,
mutta vuoden 2016 tutkimusten havaintojen perusteella alueet ovat enemmänkin pistemäisiä
kuin yhtenäisiä. Alueen pisteverkko on harva ja massamääräarvio tämän vuoksi ainoastaan suun-
taa antava.

8.1.4 Asuinrakennukset (III)

Kaavaluonnoksessa esitetylle asuinrakennusten alueelle sijoittuu neljä tutkimuspistettä (P4, P5,
P6 ja P8).

Tutkimuspisteissä P4 ja P5 todettiin korkeita öljyhiilivetyjen pitoisuuksia (P4/0,5-1,0 m ja P5/1,0-
2,0 m). Tutkimuspisteessä P6 todettiin pintamaassa (0-0,5 m) koboltin kynnysarvotason ylittävä
pitoisuus.

Alustava arvio pilaantuneen maan määrästä:  1 400 m3ktr(n. 900 tn + 1 600 tn)
Alustava arvio kunnostuskustannuksista: 600 000 € (alv 0%)
(sis. kaivu, kuljetus ja vastaanottomaksut)

Laskelma perustuu siihen oletukseen, että kaikki asuinrakennusten alueella oleva maa-aines,
jossa on kohonneita haitta-ainepitoisuuksia tullaan poistamaan.

Asuinrakennusten alueelle suositellaan lisätutkimuksia. Alueen pisteverkko on harva ja massa-
määräarvio tämän vuoksi ainoastaan suuntaa antava. Öljyisen maa-aineksen, jonka pitoisuudet
ovat yli 30 000 mg/kg todellista määrää on vaikea arvioida ja juuri tämän maa-aineserän vas-
taanottokustannukset ovat todella korkeita. Ekokemiltä huhtikuussa 2016 saatu hinta maa-
ainekselle, jonka öljyhiilivetypitoisuudet ovat yli 30 000 mg oli 340 €/tn ja vastaanottopaikkana
Riihimäen polttolaitos. Pimakustannuksia voidaan arvioida kunnostussuunnittelun yhteydessä
tarkemmin, kun tiedetään asuinrakennusten sijoittuminen alueelle sekä alueen tuleva kaivutaso.
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8.1.5 Liikerakennus IV

Alueelle sijoittuu yksi tutkimuspiste (P18), jossa ei havaittu kohonneita haitta-ainepitoisuuksia.
Alueen maaperän haitta-ainepitoisuuksia ei pystytä arvioimaan.

8.1.6 Pysäköintilaitos P

Alueelle sijoittuu kaksi tutkimuspistettä (P15 ja P16). Tutkimuspisteessä P16/0-0,5 m todettiin
lyijyn kynnysarvotason ylittävä pitoisuus. Mikäli maaperän kaivutarve pysäköintilaitoksen raken-
nustöiden yhteydessä ulottuu tälle tasolle, tulee pitoisuudet huomioida. Kynnysarvotason ylittävi-
en massojen sijoittaminen ei ole vapaata ja ne voidaan kuljettaa esim. soveltuvan luvan omaa-
valle kaatopaikalle / maankaatopaikalle rakennekerroksissa hyödynnettäväksi.

9. JOHTOPÄÄTÖKSET JA KUNNOSTUSTARPEEN ARVIOINTI

Rauman kaupungin Karinkentän alueen asemakaavamuutostyö on käynnistetty elokuussa 2015,
kaavamuutoksen tarkoituksena on liittää vajaakäytössä oleva suunnittelualue entistä paremmin
osaksi keskustaa.

Tutkimusalueen eteläosassa sijaitsevalla hiekkapintaisella kentällä on suoritettu pohjatutkimus ja
perustamistapaselvitys maaliskuussa 2015. Samassa yhteydessä otettiin neljästä tutkimuspis-
teestä (pisteet 170, 250, 251, 390) näytteet, joista on tutkittu mm. metallien, öljyhiilivetyjen,
PAH- ja BTEX-yhdisteiden pitoisuuksia. Tutkimuksissa todettiin metallien ja/tai öljyhiilivetyjen
osalta valtioneuvoston asetuksessa 2014/2007 esitettyjen kynnysarvotason ylittäviä pitoisuuksia
jokaisesta tutkimuspisteestä tutkitussa näytteessä. Yhdessä tutkimuspisteessä (250/1,5-1,8 m)
analysoitiin kromin ylemmän ohjearvon ylittävä pitoisuus ja antimonin ja öljyhiilivetyjen keskitis-
leiden (C10-C21) alemman ohjearvon ylittävä pitoisuus täyttökerroksessa. Tutkimuspisteessä 390
n. 2 m vedestä analysoitiin öljyhiilivetyjen keskitisleiden (C10-C21) ja raskaampien jakeiden (C21-
C40) alemman ohjearvon ylittävä pitoisuus.

Maaliskuussa 2016 suoritettujen maaperätutkimuksen tavoitteena oli tutkia alueen maaperän
pilaantuneisuutta sekä arvioida mahdollista maaperän puhdistustarvetta. Lisäksi huhtikuussa
2016 otettiin pohjavesinäytteet kolmesta alueen rakennettavuusselvitystä varten asennetusta
pohjavesiputkesta.

Kappaleessa 7 esitetyn VNa 214/2007 mukaisen riskitarkastelun perusteella kohteessa on ole-
massa riski haitta-aineiden kulkeutumiselle maaperässä ja pohjavedessä. Haitta-aineille altistu-
mista kohteen nykytilanteessa ei arvioida tapahtuvan.

Kohteen tulevan käytön periaatteellinen riskitarkastelu on esitetty kappaleessa 8 eikä sitä nähdä
tarpeelliseksi laajentaa tai tarkentaa kohteen tämän hetkisessä tilanteessa. Kohteen tarkemman
arvioinnin tueksi esitetään jatkotoimenpiteitä. Alueen asemakaavaa ollaan muuttamassa asuin-,
virkistys- ja liiketoiminnan käyttöön. Herkempään käyttömuotoon, asuinkäyttö, siirryttäessä koh-
teessa todetuista haitta-aineista voi aiheutua terveysriskejä, mikäli haitta-aineita jää asuinalueel-
le. Haitta-ainepitoiset maamassat tulisivat hyvin todennäköisesti poistetuiksi kohteen rakennus-
töissä rakennekerrosten vaatimalta syvyydeltä (noin 1,5 metriä). Näin ollen alueella ei enää
esiintyisi pilaantuneisuutta eikä täten myöskään riskiä haitta-aineille altistumiselle.

Kohteessa on olemassa kunnostustarve tutkimuspisteiden 250/2015, 390/2015 ja P3-P5 alueilla.
Haitta-aineet ovat keskiraskaita ja raskaita öljyhiilivetyjä sekä pisteessä 250/2015 kromia.
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10. JATKOTOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Kohteeseen esitetään tehtäväksi lisätutkimuksia todetun pilaantuneisuuden tarkentavan rajauk-
sen mahdollistamiseksi. Lisätutkimuksessa selvitetään etenkin tutkimuspisteiden P3-P5 välissä
tiettävästi olleiden öljysäiliöiden mahdollisesti aiheuttamaa pilaantuneisuutta, koska todetut öljy-
hiilivedyt viittaavat ainakin lämmitysöljyyn. Myös tutkimuspisteen 250/2015 alueelle esitetään
lisätutkimuksia raskasmetallipilaantuneisuuden (Cr) rajaamiseksi.

Mikäli em. alueella tehdään maanrakennus- tai muita kaivutöitä, vaatii pilaantuneeksi todettujen
maiden käsittely YSL:n mukaisia toimenpiteitä. Pilaantuneen maan käsittely on luvanvaraista
toimintaa, joka edellyttää Varsinais-Suomen ELY-keskukselle tehtävää ilmoitusta pilaantuneen
maaperän puhdistamisesta. Ilmoituksen liitteeksi on laadittava kunnostuksen yleissuunnitelma,
jossa esitetään mm. riskinarvio alueen kunnostustavoitteista, pilaantuneen alueen rajaus, kun-
nostustavoitteet, massamäärän arviointi, kunnostustapa, työsuojelutoimenpiteet sekä ympäristö-
haittojen ehkäisy ja valvonta. Ilmoitus on toimitettava käsiteltäväksi viimeistään 45 vuorokautta
ennen maaperän puhdistustoimenpiteiden aloittamista.

Mikäli alueella on nykytilanteessa kaivutarvetta, tulee maaperän haitta-ainepitoisuudet huomioi-
da. Haitta-ainepitoisen maa-aineksen kaivaminen ja loppusijoittaminen on luvanvaraista toimin-
taa.

Kohteen maanrakennustöiden aikaan esitetään alueella mahdollisesti esiintyvien täyttömaiden
pitoisuuksien seurantaa, koska paikoin alueella todettiin kohonneita kynnysarvojen ylittäviä ras-
kasmetallien pitoisuuksia, mitkä viittaisivat täyttömaiden nuhrautumiseen, vaikkei niitä pitoi-
suuksien perusteella luokitella pilaantuneeksi.

Turussa 14. päivänä kesäkuuta 2016

RAMBOLL FINLAND OY

Timo Salmi Suvi Pekkarinen
projektipäällikkö projektipäällikkö
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KENTTÄHAVAINTOJEN JA ANALYYSITULOSTEN YHTEENVETOTAULUKKO
Asiakas:Rauman kaupunki
Kohde:Karinkentän asemakaavamuutosalue
Projektinumero:
pvm. 12.05.2016

Maalaji Viitearvot Cu Pb Zn VOC Kuiva- Sb As Cd Co Cr Cu Pb Ni Zn V Bent- Tolu- Etyyli- Ksy- Antra- Asenaf-Asenaf-
Bentso(a

)
Bentso(

a) Bentso(b)
Bentso(g,h

,i) Bentso(k)
Dibentso(a

,h) Fenan-
Fluora

n- Fluo-
Indeno(1,

2,3- Kry- Nafta- Py- PAH 5
MTBE/ C5-C10 C10-C21 C21-C40 C10-C40

arvio luontainen pit. 1 22 5 31 aine 0,02 1 0,03 8 31 22 5 17 31 38 seeni eeni bentseeni leenit 3 seeni teeni tyleeni antrasee
ni

pyreeni fluorantee
ni

peryleeni fluorantee
ni

antraseeni treeni teeni reeni c.d)
pyreeni

seeni leeni reeni sum. TAME 11 Bensiini Keskit. Raskaat sum.

kynnysarvo 100 60 200 2 5 1 20 100 100 60 50 200 100 0,02 - - - 1 1 - - 1 0,2 - - 1 - 1 1 - - - 1 - 15 - - 0,1 - - - 300

alempi ohjearvo 150 200 250 10 50 10 100 200 150 200 100 250 150 0,2 5 10 10 - 5 - - 5 2 - - 5 - 5 5 - - - 5 - 30 - - 5 100 300 600 -

ylempi ohjearvo 200 750 400 - 50 100 20 250 300 200 750 150 400 250 1 25 50 50 - 15 - - 15 15 - - 15 - 15 15 - - - 15 - 100 - - 50 500 1 000 2 000 -

vaarallisen jätteen raja-arvo 2 500 2 500 2 500 - 2 500 1 000 100 1 000 1 000 2 500 2 500 1 000 2 500 10 000 ### #### - #### - ### - - 1 000 100 - - 1 000 - 1 000 ### - - - 2 500 - 1 000 - - - - 10 000 10 000 10 000
(mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) % (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)(mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)(mg/kg)(mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)(mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)

## 170 0,0 - 0,5 0,5 95,4 % <0,5 2 <0,5 3,4 25 20 10 12 42 17 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 < <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,5 <0,01 <0,01 <0,02 <30 <50 <50 <50

0,5 - 1,0 0,5 74,3 % 1,1 12 1,2 14 190 55 24 40 230 63 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 < <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,,05 <0,05 0,06 <0,05 <0,5 <0,01 <0,01 <0,02 <30 <50 140 160

1,0 - 2,0 1,0 79,7 % <0,5 4,4 <0,5 7,4 67 26 9,8 21 89 34 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 < <0,05 <0,05 <0,05 <0,0,5 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,09 <0,05 <0,5 <0,01 <0,01 <0,02 <30 100 <50 120

2,0 - 3,0 1,0 77,8 % <0,5 2,6 <0,5 4,8 34 22 6,7 17 55 28 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 < <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,5 <0,01 <0,01 <0,02 <30 <50 <50 <50

## 250 0,0 - 0,5 0,5 94,1 % <0,5 2,2 <0,5 4,1 32 20 7,5 15 52 21 <50 64 67

0,5 - 1,0 0,5 87,5 % <0,5 2,2 <0,5 2,9 24 12 5,4 9,9 33 20 <50 <50 50

1,5 - 1,8 0,3 78,7 % 10 3,5 1,6 5,1 720 120 26 79 230 14 230 710 940

2,5 - 3,5 1,0 59,1 % 0,98 8,1 0,5 11 98 47 19 33 130 43 <50 200 240

## 251 2,0 - 3,0 1,0 <50 190 200

## 390 0,0 - 0,5 0,5 94,8 % <0,5 1,9 <0,5 4,7 31 17 12 15 53 23 <50 <50 <50

0,5 - 1,0 0,5 89,0 % <0,5 3,7 <0,5 4,6 26 15 8,1 13 47 24 <50 120 130

1,0 - 2,0 1,0 88,0 % <0,5 2,7 <0,5 3,4 19 18 4,4 12 35 14 <50 <50 <50

2,5 - 67,5 % <0,5 7,3 <0,5 12 45 27 9,3 30 84 41 <50 <50 <50

2,0 83,3 % <0,5 3,5 <0,5 6,5 21 24 9,2 23 70 17 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 < <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,5 <0,01 <0,01 <0,02 <30 630 1800 2400

RFI P1 0,0 - 0,5 0,5 Hm/Hk am am 46

0,5 - 0,9 0,4 kivinen Tä, vähän Hk am am 58

0,9 - eks. kallio

RFI P3 0,0 - 0,5 0,5 Hk. Sr

0,5 - 1,0 0,5 Hk,Sr, SiMr 310 260 570

1,0 - 2,0 1,0 SiMr

1,8 -

RFI P4 0,0 - 0,5 Hk, Sr

0,5 - 1,0 Hk, Sr 1700 280 2000

1,0 - 1,8 Hk, SiMr <10 30 39

1,8 -

RFI P5 0,0 - 0,5 Hm, Hk, Sr

0,5 - 1,0 Hk, Sr <10 67 69

1,0 - 2,0 Hk, Si 35000 18000 53000

2,0 - 3,0 Si

0,0 - 0,5 Sr, Hk am am 60 90,0 % <0,5 <1,0 <0,2 29 25 41 4 49 71 88

0,5 - 1,0 SiHk am am 37

1,0 - 1,5 Si am am 27

1,5 - 2,5 Sa

0,0 - 0,5 Hk. Tiilenpurua am am 54 93,0 % <0,5 1,8 <0,2 5,4 24 16 16 13 74 26 <0,01 <0,05 <0,01 <0,03 <0,1 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0 7,4

0,5 - 1,0 Hk, kivinen am am 55

1,0 - 2,0 SiHk, Sa am am 22 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0 <20 <20 <20

2,0 - 3,0 Sa

0,0 - 0,5 Hk am am 68

0,5 - 1,0 Hk, kivinen am am 45

1,0 - 2,0 Sa, Mr am am 40

2,0 - 3,0 SiMr am am 28

0,0 - 0,5 Hk, kivinen am am 64

0,5 - 1,0 Hk, kivinen am am 42

1,0 - 1,5 kiveä, ei hienoainesta am am 39

1,5 - 2,0 Si 0,058 <0,03 0,034 0,31 0,28 0,41 0,19 0,14 0,082 0,43 0,73 0,05 0,2 0,36 0,072 0,53 3,9 <20 87 92

1,5 - 2,5 Si

2,5 - 3,5 Si, Sa <20 <20 <20

0,0 - 0,5 Hk am am 63

0,5 - 1,0 Hk, kivinen am am 72

1,0 - 2,0 Si, kiveä am am 32 <20 31 36

2,0 - 3,0 Sa

0,0 - 0,5 Hk am am 34

0,5 - 1,0 Hk, Hm, kivinen am 26 50

1,0 - 2,0 Mr am am am 88,0 % <0,5 3,6 <0,2 7,1 36 18 6,7 18 47 38 <20 <20 <20

2,0 - 3,0 SiMr am am 44

3,0 - 4,0 Sa <20 <20 <20

0,0 - 0,5 TäHk, kivinen am am 36

0,5 - 1,0 SiHk am am 28 85,0 % <0,5 2,8 <0,2 5,5 28 13 7,4 15 43 28 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0 <20 <20 <20

1,0 - 2,0 Si, Sa, kivinen am am 23 86,0 % <0,5 2,2 <0,2 4,6 21 13 6,8 11 35 24

2,0 - 3,0 Si, Hk am am 33

3,0 - 4,0 Sa

0,0 - 0,5 Hk, kivinen am 21 54

0,5 - 1,0 SiHk am am 29

1,0 - 2,0 SiHk am am 44 <20 <20 <20

2,0 - 3,0 Sa, Sa <20 <20 <20

0,0 - 0,5 Hk am 23 48

0,5 - 1,0 Hk am 143 35 93,0 % <0,5 1,8 <0,2 3,9 25 11 180 9,9 43 26

1,0 - 2,0 Hk, Hm am am 45 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0
2,0 - 2,2 Si <20 41 45

2,0 - 3,0 Si, Sa

0,0 - 0,5 Hk am am 40

0,5 - 1,0 Hk, kivinen am am 35

1,0 - 2,0 Si, Sa am am 40 <0,03 <0,03 <0,03 0,049 0,05 0,074 0,046 <0,03 <0,03 0,09 0,18 <0,03 0,049 0,055 0,14 0,15 0,89 <20 <20 22

2,0 - 2,7 Sa am am 50

2,7 - 3,0 SiHk am am 23

0,0 - 0,5 Hk. Kivinen am am 39

0,5 - 1,0 SiHk am am 27

1,0 - 1,5 SiHk

1,5 - 2,0 Si, Sa <20 <20 <20

2,0 - 2,5 Sa

Kenttämittaukset Metallit ja puolimetallit 2 Aromaattiset hiilivedyt Polyaromaattiset hiilivedyt

MTBE TAME

RFI P6

RFI P8

Pistetunnus Syvyys

K
er

ro
sp

ak
su

us

Öljyhiilivetyjakeet ja oksygenaatit

TEX 4

RFI P11

RFI P13

RFI P9

RFI P10

RFI P16

RFI P17

RFI P14

RFI P15

RFI P18

Maaperätutkimukset 2015

Maaperätutkimukset 2016

Viitearvovertailu, VnA 214/2007 ja Syke opas 98/2002:

tulos ylittää suuntaa-antavan vaarallisen jätteen raja-arvon

tulos ylittää ylemmän ohjearvon

tulos ylittää kynnysarvon

tulos ylittää alemman ohjearvon

X

XX

XXXX

XXX

Huomautukset:
1.-12. = kts. VnA 214/2007
13. = Luvuissa mukana kaikki numeeriset tulokset. Jos tulos

alle detektiorajan, on laskennassa tuloksena käytetty
detektiorajaa.

14. = Aistihavainto kosteudesta, kts. oheinen luokitus
15. = Aistihavainto pilaantuneisuudesta, kts. oheinen luokitus

L = Luonnonmaa
Tä = Täyttömaa
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Pohjavesiputkikortti   No

Kohde: N2000
X   Muovisuodatin  Siiviläputki   Kaivo

Putken yläpään korkeus +2,81 Suodattimen pituus  (m) 3,00
Putken alapään korkeus -0,79 Putken koko (mm) 56
Maanpinnan korkeus +2,15 Putken asennus pvm 15.03.2016 Tj. KSKO

Putken sijainti: x  = y =

Pvm Pv-pinta °C Pvm Pv-pinta °C Pvm Pv-pinta °C

15.03.2016 +1,49
15.03.2016 +1,51
16.03.2016 +1,57
01.04.2016 +1,54
07.04.2016 +1,51 4,2

 Kartta:

  +2.81…+2.21     umpiputki

  +2.21…-0.79     siiviläputki

RAUMA , KARINKENTTÄ

PVP 1
Työnumero: 1510025393-001

6779528.451 22473048.917



Pohjavesiputkikortti   No

Kohde: N2000
X   Muovisuodatin  Siiviläputki   Kaivo

Putken yläpään korkeus +3,20 Suodattimen pituus  (m) 4,00
Putken alapään korkeus -2,80 Putken koko (mm) 56
Maanpinnan korkeus +2,18 Putken asennus pvm 15.03.2016 Tj. KSKO

Putken sijainti: x  = y =

Pvm Pv-pinta °C Pvm Pv-pinta °C Pvm Pv-pinta °C

15.03.2016 +0,90
15.03.2016 +1,01
16.03.2016 +1,04
01.04.2016 +1,07
07.04.2016 +1,05 4,2

 Kartta:

  +3.20…+1.20     umpiputki

  +1.20…-2.80     siiviläputki

Porattu kallioon 2,5 m

PVP 2
RAUMA , KARINKENTTÄ Työnumero: 1510025393-001

6779479.563 22473009.907

Kallion pinta tasolla -2,62



Pohjavesiputkikortti   No

Kohde: N2000
X   Muovisuodatin  Siiviläputki   Kaivo

Putken yläpään korkeus +2,59 Suodattimen pituus  (m) 1 + 3
Putken alapään korkeus -6,41 Putken koko (mm) 56
Maanpinnan korkeus +2,12 Putken asennus pvm 15.03.2016 Tj. KSKO

Putken sijainti: x  = y =

Pvm Pv-pinta °C Pvm Pv-pinta °C Pvm Pv-pinta °C

15.03.2016 +0,93
16.03.2016 +0,91
01.04.2016 +0,93
07.04.2016 +0,91 6,4

 Kartta:

  +1.59…-1.41     umpiputki

  -1.41…-4.41     siiviläputki

  -4.41…-5.41     umpiputki

 -5.41…-6.41     siiviläputki

PVP 3
RAUMA , KARINKENTTÄ Työnumero: 1510025393-001

6779464.165 22473109.348

Kallion pinta tasolla -6,28
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Projekti: 1510025393-001/1 

Tutkimustodistus

Ramboll Analytics Pvm: 18.3.2016

Ramboll Finland Oy / Turku

Linnankatu 3 a B

20100 TURKU

Näytteenottopvm: 9.3.2016

Näyte saapui: 14.3.2016

Rauman kaupunki, Karinkentän asemakaavamuutosalue, pimatutkimusTutkimuksen nimi:

Näytteenottaja: Suvi Pekkarinen Analysointi aloitettu: 14.3.2016

Maanäytteet

MenetelmäYksikkö

Näytteenottopisteet P8 / 0--
0,5

P8 / 1-2
m

P10 /
1,5-2m

P10 /
2,5--
3,5m

P11 / 1--
2m

Näytenumero 16MM
00784

16MM
00785

16MM
00786

16MM
00787

16MM
00788

MÄÄRITYKSET

Kuiva-aine m-%91 72 81 66 82 RA9000 T

Öljyhiilivetyjakeet (C10-C40), maa mg/kg ka<20 92 <20 36 RA9002² T

Keskitisleet (C10-C21) mg/kg ka<20 <20 <20 <20 RA9002² T

Raskaat öljyjakeet (C21-C40) mg/kg ka<20 87 <20 31 RA9002² T

VOC-PIMA, maa ok RA4049¹ L

Aromaattiset hiilivedyt ja 
oksygenaatit, PIMA

ok RA4049¹ L

Klooratut alifaattiset hiilivedyt, PIMA-
maa

ok RA4049¹ L

Vinyylikloridi mg/kg ka<0,01 RA4049¹ L

1,1-dikloorieteeni mg/kg ka<0,01 RA4049¹ L

Cis-1,2-dikloorieteeni mg/kg ka<0,01 RA4049¹ L

Trans-1,2-dikloorieteeni mg/kg ka<0,01 RA4049¹ L

Trikloorieteeni mg/kg ka<0,01 RA4049¹ L

Tetrakloorieteeni mg/kg ka<0,01 RA4049¹ L

Dikloorimetaani mg/kg ka<0,01 RA4049¹ L

Bentseeni mg/kg ka<0,01 RA4049¹ L

Tolueeni mg/kg ka<0,05 RA4049¹ L

Etyylibentseeni mg/kg ka<0,01 RA4049¹ L

m+p-ksyleeni mg/kg ka0,02 RA4049¹ L

o-ksyleeni mg/kg ka<0,01 RA4049¹ L

MTBE  (metyyli-tert.butyylieetteri) mg/kg ka<0,05 RA4049¹ L

TAME  (tert.amyylimetyylieetteri) mg/kg ka<0,05 RA4049¹ L

TAEE  (tert.amyylietyylieetteri) mg/kg ka<0,05 RA4049¹ L

ETBE (etyyli-tert.butyylieetteri) mg/kg ka<0,05 RA4049¹ L

DIPE (di-isopropyylieetteri) mg/kg ka<0,05 RA4049¹ L

Bensiinijakeet C5-C10 mg/kg ka7,4 RA4049C L

Polyaromaattiset hiilivedyt yht. mg/kg ka0 0 3,9 RA9002² T

Antraseeni mg/kg ka<0,030 <0,030 0,058 RA9002² T

Asenafteeni mg/kg ka<0,030 <0,030 <0,030 RA9002² T

Asenaftyleeni mg/kg ka<0,030 <0,030 0,034 RA9002² T

Bentso(a)antraseeni mg/kg ka<0,030 <0,030 0,31 RA9002² T

Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.Testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä.

Niemenkatu 73, 15140 Lahti              Puh 020 755 611              www.ramboll-analytics.fi

Kilterinkuja 2, 01600 Vantaa            Y-tunnus 0101197-5           Kotipaikka Espoo

Ramboll Analytics
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Projekti: 1510025393-001/1 

Tutkimustodistus

Ramboll Analytics Pvm: 18.3.2016

MenetelmäYksikkö

16MM
00784

16MM
00785

16MM
00786

16MM
00787

16MM
00788

Bentso(a)pyreeni mg/kg ka<0,030 <0,030 0,28 RA9002² T

Bentso(b)fluoranteeni mg/kg ka<0,030 <0,030 0,41 RA9002² T

Bentso(g,h,i)peryleeni mg/kg ka<0,030 <0,030 0,19 RA9002² T

Bentso(k)fluoranteeni mg/kg ka<0,030 <0,030 0,14 RA9002² T

Dibentso(a,h)antraseeni mg/kg ka<0,030 <0,030 0,082 RA9002² T

Fenantreeni mg/kg ka<0,030 <0,030 0,43 RA9002² T

Fluoranteeni mg/kg ka<0,030 <0,030 0,73 RA9002² T

Fluoreeni mg/kg ka<0,030 <0,030 0,050 RA9002² T

Indeno(1,2,3-c,d)pyreeni mg/kg ka<0,030 <0,030 0,20 RA9002² T

Kryseeni mg/kg ka<0,030 <0,030 0,36 RA9002² T

Naftaleeni mg/kg ka<0,030 <0,030 0,072 RA9002² T

Pyreeni mg/kg ka<0,030 <0,030 0,53 RA9002² T

Maanäytteet

MenetelmäYksikkö

Näytteenottopisteet P13 / 1--
2m

P13 / 3--
4m

P14 /
0,5-1m

P15 / 1--
2m

P15 / 2--
3m

Näytenumero 16MM
00789

16MM
00790

16MM
00791

16MM
00792

16MM
00793

MÄÄRITYKSET

Kuiva-aine m-%89 55 84 87 69 RA9000 T

Öljyhiilivetyjakeet (C10-C40), maa mg/kg ka<20 <20 <20 <20 <20 RA9002² T

Keskitisleet (C10-C21) mg/kg ka<20 <20 <20 <20 <20 RA9002² T

Raskaat öljyjakeet (C21-C40) mg/kg ka<20 <20 <20 <20 <20 RA9002² T

VOC-PIMA, maa RA4049¹ L

Aromaattiset hiilivedyt ja 
oksygenaatit, PIMA

RA4049¹ L

Klooratut alifaattiset hiilivedyt, PIMA-
maa

RA4049¹ L

Vinyylikloridi mg/kg ka RA4049¹ L

1,1-dikloorieteeni mg/kg ka RA4049¹ L

Cis-1,2-dikloorieteeni mg/kg ka RA4049¹ L

Trans-1,2-dikloorieteeni mg/kg ka RA4049¹ L

Trikloorieteeni mg/kg ka RA4049¹ L

Tetrakloorieteeni mg/kg ka RA4049¹ L

Dikloorimetaani mg/kg ka RA4049¹ L

Bentseeni mg/kg ka RA4049¹ L

Tolueeni mg/kg ka RA4049¹ L

Etyylibentseeni mg/kg ka RA4049¹ L

m+p-ksyleeni mg/kg ka RA4049¹ L

o-ksyleeni mg/kg ka RA4049¹ L

MTBE  (metyyli-tert.butyylieetteri) mg/kg ka RA4049¹ L

TAME  (tert.amyylimetyylieetteri) mg/kg ka RA4049¹ L

TAEE  (tert.amyylietyylieetteri) mg/kg ka RA4049¹ L

ETBE (etyyli-tert.butyylieetteri) mg/kg ka RA4049¹ L

DIPE (di-isopropyylieetteri) mg/kg ka RA4049¹ L

Bensiinijakeet C5-C10 mg/kg ka RA4049C L

Polyaromaattiset hiilivedyt yht. mg/kg ka0 RA9002² T

Antraseeni mg/kg ka<0,030 RA9002² T

Asenafteeni mg/kg ka<0,030 RA9002² T

Asenaftyleeni mg/kg ka<0,030 RA9002² T

Bentso(a)antraseeni mg/kg ka<0,030 RA9002² T

Bentso(a)pyreeni mg/kg ka<0,030 RA9002² T

Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.Testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä.

Niemenkatu 73, 15140 Lahti              Puh 020 755 611              www.ramboll-analytics.fi

Kilterinkuja 2, 01600 Vantaa            Y-tunnus 0101197-5           Kotipaikka Espoo

Ramboll Analytics
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Projekti: 1510025393-001/1 

Tutkimustodistus

Ramboll Analytics Pvm: 18.3.2016

MenetelmäYksikkö

16MM
00789

16MM
00790

16MM
00791

16MM
00792

16MM
00793

Bentso(b)fluoranteeni mg/kg ka<0,030 RA9002² T

Bentso(g,h,i)peryleeni mg/kg ka<0,030 RA9002² T

Bentso(k)fluoranteeni mg/kg ka<0,030 RA9002² T

Dibentso(a,h)antraseeni mg/kg ka<0,030 RA9002² T

Fenantreeni mg/kg ka<0,030 RA9002² T

Fluoranteeni mg/kg ka<0,030 RA9002² T

Fluoreeni mg/kg ka<0,030 RA9002² T

Indeno(1,2,3-c,d)pyreeni mg/kg ka<0,030 RA9002² T

Kryseeni mg/kg ka<0,030 RA9002² T

Naftaleeni mg/kg ka<0,030 RA9002² T

Pyreeni mg/kg ka<0,030 RA9002² T

Maanäytteet

MenetelmäYksikkö

Näytteenottopisteet P16 / 2--
2,2m

P16 / 1--
2m

P17 / 1--
2m

P18/
1,5-2m

Näytenumero 16MM
00794

16MM
00795

16MM
00796

16MM
00797

MÄÄRITYKSET

Kuiva-aine m-%77 91 87 77 RA9000 T

Öljyhiilivetyjakeet (C10-C40), maa mg/kg ka45 22 <20 RA9002² T

Keskitisleet (C10-C21) mg/kg ka<20 <20 <20 RA9002² T

Raskaat öljyjakeet (C21-C40) mg/kg ka41 <20 <20 RA9002² T

VOC-PIMA, maa RA4049¹ L

Aromaattiset hiilivedyt ja 
oksygenaatit, PIMA

RA4049¹ L

Klooratut alifaattiset hiilivedyt, PIMA-
maa

RA4049¹ L

Vinyylikloridi mg/kg ka RA4049¹ L

1,1-dikloorieteeni mg/kg ka RA4049¹ L

Cis-1,2-dikloorieteeni mg/kg ka RA4049¹ L

Trans-1,2-dikloorieteeni mg/kg ka RA4049¹ L

Trikloorieteeni mg/kg ka RA4049¹ L

Tetrakloorieteeni mg/kg ka RA4049¹ L

Dikloorimetaani mg/kg ka RA4049¹ L

Bentseeni mg/kg ka RA4049¹ L

Tolueeni mg/kg ka RA4049¹ L

Etyylibentseeni mg/kg ka RA4049¹ L

m+p-ksyleeni mg/kg ka RA4049¹ L

o-ksyleeni mg/kg ka RA4049¹ L

MTBE  (metyyli-tert.butyylieetteri) mg/kg ka RA4049¹ L

TAME  (tert.amyylimetyylieetteri) mg/kg ka RA4049¹ L

TAEE  (tert.amyylietyylieetteri) mg/kg ka RA4049¹ L

ETBE (etyyli-tert.butyylieetteri) mg/kg ka RA4049¹ L

DIPE (di-isopropyylieetteri) mg/kg ka RA4049¹ L

Bensiinijakeet C5-C10 mg/kg ka RA4049C L

Polyaromaattiset hiilivedyt yht. mg/kg ka0 0,89 RA9002² T

Antraseeni mg/kg ka<0,030 <0,030 RA9002² T

Asenafteeni mg/kg ka<0,030 <0,030 RA9002² T

Asenaftyleeni mg/kg ka<0,030 <0,030 RA9002² T

Bentso(a)antraseeni mg/kg ka<0,030 0,049 RA9002² T

Bentso(a)pyreeni mg/kg ka<0,030 0,050 RA9002² T

Bentso(b)fluoranteeni mg/kg ka<0,030 0,074 RA9002² T

Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.Testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä.

Niemenkatu 73, 15140 Lahti              Puh 020 755 611              www.ramboll-analytics.fi

Kilterinkuja 2, 01600 Vantaa            Y-tunnus 0101197-5           Kotipaikka Espoo

Ramboll Analytics
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Tutkimustodistus

Ramboll Analytics Pvm: 18.3.2016

MenetelmäYksikkö

16MM
00794

16MM
00795

16MM
00796

16MM
00797

Bentso(g,h,i)peryleeni mg/kg ka<0,030 0,046 RA9002² T

Bentso(k)fluoranteeni mg/kg ka<0,030 <0,030 RA9002² T

Dibentso(a,h)antraseeni mg/kg ka<0,030 <0,030 RA9002² T

Fenantreeni mg/kg ka<0,030 0,090 RA9002² T

Fluoranteeni mg/kg ka<0,030 0,18 RA9002² T

Fluoreeni mg/kg ka<0,030 <0,030 RA9002² T

Indeno(1,2,3-c,d)pyreeni mg/kg ka<0,030 0,049 RA9002² T

Kryseeni mg/kg ka<0,030 0,055 RA9002² T

Naftaleeni mg/kg ka<0,030 0,14 RA9002² T

Pyreeni mg/kg ka<0,030 0,15 RA9002² T

Ramboll Analytics

Jakelu suvi.pekkarinen@ramboll.fi

Laboratoriot

Anri Aallonen

FM, kemisti, +358 50 434 4099

L Analysoitu Lahdessa

T Analysoitu Tallinnassa, EAK akkreditoitu

¹ FINAS -akkreditoitu menetelmä. Mittausepävarmuus ilmoitetaan tarvittaessa. Akkreditointi ei koske lausuntoa.

² EAK -akkreditoitu menetelmä. Mittausepävarmuus ilmoitetaan tarvittaessa. Akkreditointi ei koske lausuntoa.

Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.Testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä.

Niemenkatu 73, 15140 Lahti              Puh 020 755 611              www.ramboll-analytics.fi

Kilterinkuja 2, 01600 Vantaa            Y-tunnus 0101197-5           Kotipaikka Espoo

Ramboll Analytics

Tämä tutkimustodistus on allekirjoitettu sähköisesti ja varmennettu sertifikaatilla.
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Tutkimustodistus

Ramboll Analytics Pvm: 18.3.2016

Menetelmien kuvaukset

VOC, maa Metanolikestävöidystä näytteestä analysoitiin haihtuvat yhdisteet käyttäen HS/GC/MS-
tekniikkaa. Bentseenin normaali määritysraja on 0,02 mg/kg ka ja TEX-yhdisteiden ja 
oksygenaattien 0,05 mg/kg. Kloorattujen alifaattisten hiilivetyjen normaali määritysraja 
on 0,01 mg/kg ka. Mittausepävarmuudet: 24-44 %. Menetelmä perustuu standardeihin 
EPA Method 8260B, EPA Method 5021 , ISO 22155.

Bensiinihiilivedyt (C5-C10) Bensiinihiilivedyt  (C5-C10) määritettiin HS/GC/MS-tekniikalla kokonaisioni-
kromatogrammin (TIC) avulla. Bensiinijakeeseen lasketaan kuuluvaksi kaikki ne 
yhdisteet, joiden signaali on tällä tekniikalla n-pentaanin ja n-dekaanin välillä. 
(Ympäristöhallinnon ohje 6/2014).

Pitoisuutta verrattiin heksaanin vasteeseen, josta laskettuna normaali määritysraja on 
0,5 mg/kg ka. Menetelmässä ei oteta kantaa, onko näytteessä havaittu pitoisuuksia yli 
toteamisrajan, mutta alle määritysrajan.

Öljyhiilivedyt C10-C40 ja PAH Öljyhiilivedyt määritettiin asetoni/heksaaniuuton ja florisil-puhdistuksen jälkeen käyttäen 
GC/FI-tekniikkaa. Menetelmällä määritetään poolittomien hiilivetyjen summa välillä 
C10H22 - C40H82  (dekaani - tetrakontaani). Määritysraja on 20 mg/kg ka ja 
mittausepävarmuus 29 %. Menetelmä perustuu standardiohjeiseen ISO 16703. 
Menetelmässä ei oteta kantaa, onko näytteessä havaittu alle määritysrajan olevia 
pitoisuuksia analysoituja yhdisteitä.

PAH-yhdisteet määritettiin asetoni/heksaaniuuton ja puhdistuksen jälkeen käyttäen 
GC/MS-tekniikkaa.  Määritysraja on 0,03 mg/kg ka / yhdiste ja mittausepävarmuus 10-
35 % yhdisteestä riippuen. Menetelmä perustuu standardiohjeisiin 18187 ja CEN/TS 
16181. Menetelmässä ei oteta kantaa, onko näytteessä havaittu alle määritysrajan olevia 
pitoisuuksia analysoituja yhdisteitä. PAH- summa on laskettu lower bound-arvona 
(huomioidaan vain määritysrajalla olevat tai sen ylittävät tulokset. Ympäristöhallinnon 
ohje 6/2014).

Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.Testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä.

Niemenkatu 73, 15140 Lahti              Puh 020 755 611              www.ramboll-analytics.fi

Kilterinkuja 2, 01600 Vantaa            Y-tunnus 0101197-5           Kotipaikka Espoo
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Projekti: 1510025393-001/2 

Tutkimustodistus

Ramboll Analytics Pvm: 23.3.2016

Ramboll Finland Oy / Turku

Linnankatu 3 a B

20100 TURKU

Näytteenottopvm: 16.3.2016

Näyte saapui: 18.3.2016

Rauman kaupunki, Karinkentän asemakaavamuutosalue, pimatutkimusTutkimuksen nimi:

Näytteenottaja: Kari Skog Analysointi aloitettu: 18.3.2016

Maanäytteet

MenetelmäYksikkö

Näytteenottopisteet P3 0,5--
1m

P4 0,5--
1m

P4 1--
1,8m

P5 0,5--
1m

P5 1-2m

Näytenumero 16MM
00832

16MM
00833

16MM
00834

16MM
00835

16MM
00836

MÄÄRITYKSET

Kuiva-aine m-%95 93 92 90 64 RA4016¹ L

Öljyhiilivetyjakeet (C10-C40), maa mg/kg ka570 2000 39 69 53000 RA4020¹ L

Keskitisleet (C10-C21) mg/kg ka310 1700 <10 <10 35000 RA4020¹ L

Raskaat öljyjakeet (C21-C40) mg/kg ka260 280 30 67 18000 RA4020¹ L

Ramboll Analytics

Jakelu suvi.pekkarinen@ramboll.fi

Laboratoriot

Anri Aallonen

FM, kemisti, +358 50 434 4099

L Analysoitu Lahdessa

¹ FINAS -akkreditoitu menetelmä. Mittausepävarmuus ilmoitetaan tarvittaessa. Akkreditointi ei koske lausuntoa.

Menetelmien kuvaukset

Öljyhiilivetyjakeet, maa Öljyhiilivedyt määritettiin asetoni/heksaaniuuton ja florisil-puhdistuksen jälkeen käyttäen 
GC/FI-tekniikkaa. Menetelmällä määritetään poolittomien hiilivetyjen summa välillä 
C10H22 - C40H82  (dekaani - tetrakontaani). Määritysraja on 10 mg/kg ja 
mittausepävarmuus 31 %. Menetelmä perustuu standardiohjeisiin ISO 11046 ja ISO 
16703. Menetelmässä ei oteta kantaa, onko näytteessä havaittu pitoisuuksia yli 
toteamisrajan, mutta alle määritysrajan.

Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.Testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä.

Niemenkatu 73, 15140 Lahti              Puh 020 755 611              www.ramboll-analytics.fi

Kilterinkuja 2, 01600 Vantaa            Y-tunnus 0101197-5           Kotipaikka Espoo

Ramboll Analytics

Tämä tutkimustodistus on allekirjoitettu sähköisesti ja varmennettu sertifikaatilla.
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Projekti: 1510025393-001/3 

Tutkimustodistus

Ramboll Analytics Pvm: 7.4.2016

Ramboll Finland Oy / Turku

Linnankatu 3 a B

20100 TURKU

Näytteenottopvm:

Näyte saapui: 31.3.2016

Rauman kaupunki, Karinkenttä, RaumaTutkimuksen nimi:

Näytteenottaja: Suvi Pekkarinen Analysointi aloitettu: 31.3.2016

Maanäytteet

MenetelmäYksikkö

Näytteenottopisteet P6 0--
0,5m

P8 0--
0,5m

P13 1--
2m

P14
0,5--
1,0m

P14 1--
2m

Näytenumero 16MM
00907

16MM
00908

16MM
00909

16MM
00910

16MM
00911

MÄÄRITYKSET

Kuiva-aine m-%90 93 88 85 86 RA4016¹ L

Esikäsittely, mikroaaltohajotus, 
kuningasvesi

ok ok ok ok ok RA3007 L

Metallit (PIMA) ok ok ok ok ok RA3000 L

Antimoni (Sb) mg/kg ka<0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 RA3000¹ L

Arseeni (As) mg/kg ka<1,0 1,8 3,6 2,8 2,2 RA3000¹ L

Elohopea (Hg), PIMA mg/kg ka<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 RA3000¹ L

Kadmium (Cd) mg/kg ka<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 RA3000¹ L

Koboltti (Co) mg/kg ka29 5,4 7,1 5,5 4,6 RA3000¹ L

Kromi (Cr) mg/kg ka25 24 36 28 21 RA3000¹ L

Kupari (Cu) mg/kg ka41 16 18 13 13 RA3000¹ L

Lyijy (Pb) mg/kg ka4,0 16 6,7 7,4 6,8 RA3000¹ L

Nikkeli (Ni) mg/kg ka49 13 18 15 11 RA3000¹ L

Sinkki (Zn) mg/kg ka71 74 47 43 35 RA3000¹ L

Vanadiini (V) mg/kg ka88 26 38 28 24 RA3000¹ L

Maanäytteet

MenetelmäYksikkö

Näytteenottopisteet P16
0,5--
1,0m

Näytenumero 16MM
00912

MÄÄRITYKSET

Kuiva-aine m-%93 RA4016¹ L

Esikäsittely, mikroaaltohajotus, 
kuningasvesi

ok RA3007 L

Metallit (PIMA) ok RA3000 L

Antimoni (Sb) mg/kg ka<0,50 RA3000¹ L

Arseeni (As) mg/kg ka1,8 RA3000¹ L

Elohopea (Hg), PIMA mg/kg ka<0,10 RA3000¹ L

Kadmium (Cd) mg/kg ka<0,20 RA3000¹ L

Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.Testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä.

Niemenkatu 73, 15140 Lahti              Puh 020 755 611              www.ramboll-analytics.fi

Kilterinkuja 2, 01600 Vantaa            Y-tunnus 0101197-5           Kotipaikka Espoo
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Projekti: 1510025393-001/3 

Tutkimustodistus

Ramboll Analytics Pvm: 7.4.2016

MenetelmäYksikkö

16MM
00912

Koboltti (Co) mg/kg ka3,9 RA3000¹ L

Kromi (Cr) mg/kg ka25 RA3000¹ L

Kupari (Cu) mg/kg ka11 RA3000¹ L

Lyijy (Pb) mg/kg ka180 RA3000¹ L

Nikkeli (Ni) mg/kg ka9,9 RA3000¹ L

Sinkki (Zn) mg/kg ka43 RA3000¹ L

Vanadiini (V) mg/kg ka26 RA3000¹ L

Ramboll Analytics

Jakelu suvi.pekkarinen@ramboll.fi

Laboratoriot

Sami Tyrväinen

FM, kemisti, +358 50 434 4092

L Analysoitu Lahdessa

¹ FINAS -akkreditoitu menetelmä. Mittausepävarmuus ilmoitetaan tarvittaessa. Akkreditointi ei koske lausuntoa.

Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.Testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä.

Niemenkatu 73, 15140 Lahti              Puh 020 755 611              www.ramboll-analytics.fi

Kilterinkuja 2, 01600 Vantaa            Y-tunnus 0101197-5           Kotipaikka Espoo

Ramboll Analytics

Tämä tutkimustodistus on allekirjoitettu sähköisesti ja varmennettu sertifikaatilla.
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Projekti: 1510025393-003/1 

Tutkimustodistus

Ramboll Analytics Pvm: 13.4.2016

Ramboll Finland Oy / Turku

Linnankatu 3 a B

20100 TURKU

Näytteenottopvm: 7.4.2016

Näyte saapui: 8.4.2016

Rauman kaupunki, Karinkenttä, pohjavesinäytteetTutkimuksen nimi:

Näytteenottaja: Ylijoki Jarkko Analysointi aloitettu: 8.4.2016

Pohjavesi

MenetelmäYksikkö

Näytteenottopisteet PVP1 PVP2 PVP3

Näytenumero 16TP
00510

16TP
00511

16TP
00512

MÄÄRITYKSET

Öljyhiilivetyjakeet (C10-C40) mg/l0,19 0,26 0,07 RA4019¹ L

Keskitisleet (C10-C21) mg/l<0,05 <0,05 <0,05 RA4019¹ L

Raskaat öljyjakeet (C21-C40) mg/l0,17 0,25 0,06 RA4019¹ L

VOC-PIMA, vesi ei tod. ei tod. ei tod. RA4050¹ L

Aromaattiset hiilivedyt ja 
oksygenaatit, PIMA

mg/lei tod. ei tod. ei tod. RA4050¹ L

Klooratut alifaattiset hiilivedyt, PIMA µg/lei tod. ei tod. ei tod. RA4050¹ L

Vinyylikloridi µg/l<0,1 <0,1 <0,1 RA4050¹ L

1,1-dikloorieteeni µg/l<0,2 <0,2 <0,2 RA4050¹ L

Cis-1,2-dikloorieteeni µg/l<0,2 <0,2 <0,2 RA4050¹ L

Trans-1,2-dikloorieteeni µg/l<0,2 <0,2 <0,2 RA4050¹ L

Trikloorieteeni µg/l<0,2 <0,2 <0,2 RA4050¹ L

Tetrakloorieteeni µg/l<0,2 <0,2 <0,2 RA4050¹ L

Dikloorimetaani µg/l<1 <1 <1 RA4050¹ L

Bentseeni mg/l<0,0001 <0,0001 <0,0001 RA4050¹ L

Tolueeni mg/l<0,001 <0,001 <0,001 RA4050¹ L

Etyylibentseeni mg/l<0,0005 <0,0005 <0,0005 RA4050¹ L

m+p-ksyleeni mg/l<0,0005 <0,0005 <0,0005 RA4050¹ L

o-ksyleeni mg/l<0,0005 <0,0005 <0,0005 RA4050¹ L

MTBE  (metyyli-tert.butyylieetteri) mg/l<0,0005 <0,0005 <0,0005 RA4050¹ L

TAME  (tert.amyylimetyylieetteri) mg/l<0,0005 <0,0005 <0,0005 RA4050¹ L

TAEE  (tert.amyylietyylieetteri) mg/l<0,0005 <0,0005 <0,0005 RA4050¹ L

ETBE (etyyli-tert.butyylieetteri) mg/l<0,0005 <0,0005 <0,0005 RA4050¹ L

DIPE (di-isopropyylieetteri) mg/l<0,0005 <0,0005 <0,0005 RA4050¹ L

Bensiinijakeet C5-C10 mg/l<0,05 <0,05 <0,05 RA4050C L

Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.Testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä.

Niemenkatu 73, 15140 Lahti              Puh 020 755 611              www.ramboll-analytics.fi

Kilterinkuja 2, 01600 Vantaa            Y-tunnus 0101197-5           Kotipaikka Espoo
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Projekti: 1510025393-003/1 

Tutkimustodistus

Ramboll Analytics Pvm: 13.4.2016

Ramboll Analytics

Jakelu suvi.pekkarinen@ramboll.fi

Laboratoriot

Anri Aallonen

FM, kemisti, +358 50 434 4099

L Analysoitu Lahdessa

¹ FINAS -akkreditoitu menetelmä. Mittausepävarmuus ilmoitetaan tarvittaessa. Akkreditointi ei koske lausuntoa.

Menetelmien kuvaukset

Öljyhiilivetyjakeet, vesi Öljyhiilivedyt määritettiin kaasukromatografisesti käyttäen heksaaniuuttoa ja FI-
detektoria standardin SFS-EN ISO 9377-2 mukaisesti ("hiilivetyöljyindeksi"). 
Menetelmällä määritettiin poolittomien hiilivetyjen summa välillä C10H22 - C40H82  
(dekaani - tetrakontaani) verraten pitoisuuksia kevyen polttoöljyn (diesel)  ja voiteluöljyn 
vasteeseen. Menetelmän normaali määritysraja on 0,05 mg/l ja mittausepävarmuus 26 
%. Menetelmässä ei oteta kantaa, onko näytteessä havaittu alle määritysrajan olevia 
pitoisuuksia analysoituja yhdisteitä.

Haihtuvat orgaaniset yhdisteet Näytteestä määritettiin haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC) kaasukromatografisesti 
käyttäen HS/GC/MS-tekniikkaa. Menetelmän mittausepävarmuus 17-48 % yhdisteestä 
riippuen.  Tuloksissa esim. "tutkittuyhdiste  <0,5 μg/l" tarkoittaa, että kyseistä yhdistettä 
on havaittu alle määritysrajan oleva pitoisuus. Aromaattiset hiilivedyt ja oksygenaatit 
sekä klooratut alifaattiset hiilivedyt menetelmissä ei oteta kantaa, onko näytteessä 
havaittu alle määritysrajan olevia pitoisuuksia analysoituja yhdisteitä. Menetelmä 
perustuu standardeihin mod. ISO 11423-1 ja mod. EN ISO 10301.

Bensiinihiilivedyt (C5-C10) Bensiinihiilivedyt  (C5-C10) määritettiin HS/GC/MS-tekniikalla kokonaisioni-
kromatogrammin (TIC) avulla. Bensiinijakeeseen lasketaan kuuluvaksi kaikki ne 
yhdisteet, joiden signaali on tällä tekniikalla n-pentaanin ja n-dekaanin välillä. 
(Ympäristöhallinnon ohje 6/2014).

Pitoisuutta verrattiin heksaanin vasteeseen, josta laskettuna normaali määritysraja on 
0,05 mg/l (50 µg/l). Menetelmässä ei oteta kantaa, onko näytteessä havaittu alle 
määritysrajan olevia pitoisuuksia analysoituja yhdisteitä.

Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.Testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä.

Niemenkatu 73, 15140 Lahti              Puh 020 755 611              www.ramboll-analytics.fi

Kilterinkuja 2, 01600 Vantaa            Y-tunnus 0101197-5           Kotipaikka Espoo

Ramboll Analytics

Tämä tutkimustodistus on allekirjoitettu sähköisesti ja varmennettu sertifikaatilla.



SUVIP
Kirjoituskone
  LIITE 6Valokuvia



VALOKUVALIITE LIITE 6
Sivu 1 / 2

Kuva 1. Tutkimuspiste P1, koulurakennuksen länsipuoli

Kuva 2. Tutkimuspiste P14, parkkialue



VALOKUVALIITE LIITE 6
Sivu 2 / 2

Kuva 3. Tutkimuspiste P18, ST 1 huoltoaseman takapiha

Kuva 4. Tutkimuspiste P10
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Karinkentän asemakaavamuutosalue

1510025393

19.5.2016

MERKINNÄT:

Porakonekairauspiste

Porakonekairauspiste josta PIMA- näyte

Pohjavesiputki

Ramboll Finland Oy
Linnankatu 3 a B
20100 Turku

Rauma

1...20

Pvp 1...3

Analysoidut pitoisuudet > kynnysarvotaso

Analysoidut pitoisuudet > alempi ohjearvotaso

Analysoidut pitoisuudet > ylempi ohjearvotaso

Analysoidut pitoisuudet > vaarallisen jätteen
raja-arvo
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Karinkentän asemakaavamuutosalue

1510025393

14.6.2016

MERKINNÄT:

Porakonekairauspiste

Porakonekairauspiste josta PIMA- näyte

Pohjavesiputki

Ramboll Finland Oy
Linnankatu 3 a B
20100 Turku

Rauma

1...20

Pvp 1...3

Analysoidut pitoisuudet > kynnysarvotaso

Analysoidut pitoisuudet > alempi ohjearvotaso

Analysoidut pitoisuudet > ylempi ohjearvotaso

Analysoidut pitoisuudet > vaarallisen jätteen
raja-arvo

        ALUEJAKO:

I UIMAHALLI

II LIIKUNTAHALLI

III ASUINRAKENNUKSET

IV LIIKERAKENNUS

V PYSÄKÖINTILAITOS

P PYSÄKÖINTIALUEET

Aluejako

SUVIP
Kirjoituskone

SUVIP
Kirjoituskone

SUVIP
Kirjoituskone
 



Vastaanottaja
Rauman kaupunki

Asiakirjatyyppi
Meluselvitys

Päivämäärä
22.6.2016

KARINKENTÄN ALUE, RAUMA

LIIKENNEMELUSELVITYS



KARINKENTÄN ALUE
LIIKENNEMELUSELVITYS

Ramboll
Pakkahuoneenaukio 2
PL 718
33101 TAMPERE
T +358 20 755 6800
F +358 20 755 6801
www.ramboll.fi

Päivämäärä 22.6.2016
Laatija Jari Hosiokangas
Tarkastaja Timo Korkee
Kuvaus Meluselvitys hankkeen suunnittelua varten

Viite 1510026458



LIIKENNEMELUSELVITYS

3

SISÄLTÖ

1. Johdanto 1
2. Selvityksen periaatteet 1
2.1 Maastomallin lähtötiedot 2
2.2 Liikennelähtötiedot 2
3. Melun ohjearvot 2
4. Melulaskennat 3
5. Tulokset ja suositukset 3

LIITTEET 4



LIIKENNEMELUSELVITYS

1

1. JOHDANTO

Rauman kaupungin Karinkentän alueelle on laadittavana maankäyttösuunnitelma. Tämän työn
tarkoituksena on selvittää katuliikenteen aiheuttama äänitaso hankealueella sekä antaa ohjeita
alueen jatkosuunnittelua varten. Tavoitteena on, että alueen tulevassa maankäytössä varmiste-
taan Vnp 993/92 mukaiset ohjearvot sisätiloissa, parvekkeilla ja ulko-oleskelualueilla.

Suunnittelualueen sijainti on esitetty kuvassa 1.1. Alue rajautuu Aittakarinkatuun, Nortamonka-
tuun, Sahankatuun ja Hankkarintiehen.

Työssä määritettiin melun laskentamallin avulla alueen melutasot nykyliikenteellä sekä vuoden
2035 ennusteliikenteellä huomioiden alueen nykyinen maankäyttö.

Kuva 1.1. Kaavamuutosalueen likimääräinen sijainti

Meluselvitys on tehty Rauman kaupungin toimeksiannosta. Yhteyshenkilönä tilaajan puolella on
toiminut suunnittelupäällikkö Riikka Pajuoja.

Työstä on Ramboll Finland Oy:ssä vastannut FM Jari Hosiokangas, ja suunnittelijana on toiminut
tekn.kand. Minna Santaholma.

2. SELVITYKSEN PERIAATTEET

Tieliikenteen meluselvitys on tehty SoundPLAN 7.3 – ohjelmistolla käyttäen ohjelmaan sisältyvää
pohjoismaista tieliikennemelun laskentamallia. Laskentaohjelma laskee melun leviämisen 3D-
maastomallissa huomioiden mm. etäisyysvaimentumisen, maastonmuodot, rakennukset, melues-
teet ja heijastukset.  Lisätietoa ohjelmistosta on saatavilla osoitteessa www.soundplan.eu.
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2.1 Maastomallin lähtötiedot

Laskennassa käytetty 3D-maastomalli on muodostettu Rauman kaupungilta saadun kartta-
aineiston pohjalta.

2.2 Liikennelähtötiedot

Laskennassa on huomioitu Aittakarinkadun, Nortamonkadun, Sahankadun ja Hankkarintien
aiheuttamat melutasot. Liikennetilanteena on mallinnettu vuoden 2035 arvioitu liikennetilanne.
Arvioidut liikennemäärät on saatu Rauman kaupungilta.

Taulukossa 2.2.1. on esitetty käytetyt katujen liikennemäärät ja ajonopeudet

Taulukko 2.2.1. Katujen liikennetiedot vuoden 2035 ennusteliikenteellä.

Katu
 (v. 2035) KVL Liikenteen jakaantuminen

Raskas
liikenne Nopeus

päivä (%) yö (%) (%) (km/h)
Aittakarinkatu 8 600 90 10 5 50
Nortamonkatu 7 500 90 10 5 40

Sahankatu 1 500 90 10 2 40

Hankkarintie 11 000 90 10 8 50

3. MELUN OHJEARVOT

Valtioneuvosto on antanut päätöksen yleisistä melutason ohjearvoista (VNp 993/92). Päätöksen
mukaan melutaso ei saa ylittää taulukossa 3.1 esitettyjä arvoja.

Taulukko 3.1. VNp 993/92 mukaiset yleiset melutason ohjearvot.

Melun A-painotettu keskiäänitaso
(ekvivalenttitaso), LAeq, enintään

Päivällä
klo 7-22

Yöllä
klo 22-7

ULKONA
Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet taajamissa ja
niiden välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitok-
sia palvelevat alueet

55 dB 50dB1) 2)

Loma-asumiseen käytettävät alueet4), leirintäalueet, virkis-
tysalueet taajamien ulkopuolella ja luonnonsuojelualueet 45 dB 40 dB3)

SISÄLLÄ
Asuin-, potilas- ja majoitus-
huoneet 35 dB 30 dB

Opetus- ja kokoontumistilat 35 dB -
Liike- ja toimistohuoneet 45 dB -

1)Uusilla alueilla melutason yöohjearvo on 45 dB.
2)Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoa.
3)Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon havainnoin-

tiin yöllä.
4) Loma-asumiseen käytettävillä alueilla taajamassa voidaan soveltaa asumiseen käytettävien alueiden ohjearvoja

Ohjearvon määrittely tarkoittaa keskiäänitasoa eli ekvivalenttiäänitasoa koko ohjearvon aikavälil-
lä. Siten lyhytaikaiset ohjearvon ylitykset eivät välttämättä aiheuta päätöksessä tarkoitetun oh-
jearvon ylittymistä, mikäli aikaväli sisältää myös hiljaisempia ajanjaksoja.
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4. MELULASKENNAT

Melualuelaskennat on tehty päivä- (klo7-22) ja yöajan (klo 22-7) ohjearvoihin verrattavina ekvi-
valenttimelutasoina LAeq7-22 ja  LAeq 22-7 pihatasolle (= maanpinta +2 m). Laskennoissa käytetyn
laskentaruudukon tiheys on ollut 10 x 10 m.

Kuvissa melutasot on esitetty 5 dB välein vaihtuvin värialuein. Esimerkiksi 55–60 dB melualue on
esitetty kuvissa oranssilla.

Lisäksi on laskettu Nortamonkadun ja Aittakarinkadun asuinrakennusten julkisivuihin kohdistuvat
melutasot kerroksittain julkisivun keskelle sijoitettuihin laskentapisteisiin. Hankkarintien puolelle
on sijoitettu yksi erillinen laskentapiste sellaiselle etäisyydelle tiestä, minkä arvioidaan vastaavan
mahdollisen uuden rakentamisen julkisivulinjaa. Laskentapiste on 5 m korkeudella (tuottaa suun-
nilleen suurimman melutason ko. kohdalla).

Melulaskennan tulokset on esitetty liitteenä olevissa laskentakuvissa 1 ja 2. Meluvyöhykkeiden
ohella kuvissa näkyy erillisten laskentapisteiden tulokset monikulmion sisällä dB –lukemana.

5. TULOKSET JA SUOSITUKSET

Laskentatulos kuvaa tilannetta ennusteliikennetiedoilla ja nykyisellä maankäytöllä (rakennukset).
Laskennasta voi alustavasti arvioida melun huomioimista jatkosuunnittelua varten.

Ohjearvojen suhteen asuinkortteleiden ja –tonttien melutilanne tulee täyttää 55 dB päivällä ja 45
dB yöllä. Yöajan osalta tulee sovellettavaksi alempi raja eli 45 dB, jos kohteeseen tulee selkeästi
uusi kokonainen kortteli asuinrakentamista.

Kuvan 1 mukaan päiväajan melutilanne tulee olla ”vihreällä alueella” jotta ohjearvo 55 dB ei yli-
ty. Vastaavasti kuvan 2 mukaan yöajan  melu tulee olla ”valkoisella alueella”, jotta 45 dB ei ylity.
Aivan katujen varsille tulevan asutuksen osalta on pihojen melusuojauksesta huolehdittava ra-
kenteellisesti.

Rakennusten melusuojavaikutusta voi alustavasti arvioida alueella olevien rakennusmassojen
suojavaikutuksen avulla.

Rakennusten julkisivuille kohdistuvat melutasot näkyvät kuvissa monikulmion sisällä dB-
lukemana. Julkisivulta vaadittava äänitasoero voidaan määrittää laskennallisen melutason ja päi-
väajan ohjearvon 35 dB erotuksena. Esimerkiksi Aittakarinkadun varrella olevan talon kadun puo-
lella melutaso on 66 dB. Tarvittava äänitasoero on siten 66 – 35 = 31 dB. Tässä tapauksessa voi
olla tarpeen merkitä äänitasoeroa kuvaavaksi määräykseksi esimerkiksi 32 dB (huomioiden pieni
varmuusvara). Aittakarinkadun puolella vaatimus jää lukemaan 29 dB. Voi olla silti hyvä että va-
raudutaan samaan 32 dB vaatimuksen, koska julkisivulinja on aivan kadun varressa. Hakkarin-
tien varressa riittää 30 dB eristävyysvaatimus.

Mahdollisia opetus-, majoitus-, potilas- ja kokoontumistiloja koskevat samat äänieristysmääräyk-
set.

Parvekkeita voi sijoittaa julkisivuille joilla täyttyvät ulkomelun ohjearvot. Jos melutaso ylittää oh-
jearvon, on parvekkeet suojattava melulta esimerkiksi lasituksin. Tavanomainen lasitus alentaa
melua 5-10 dB toteutustavasta riippuen.
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Meluselvitys on suositeltavaa päivittää kun alueen maankäyttösuunnitelma alkaa hahmottua. Täl-
löin voidaan huomioida ja mitoittaa tarvittavat melua estävät rakenteet, ja antaa muut meluntor-
juntaa ohjaavat suositukset.

LIITTEET

Kuva 1. Päiväajan meluvyöhykkeet LAeq7-22 nykyliikenteellä,+2m maanpinnasta
Kuva 2. Yöajan meluvyöhykkeet LAeq22-07 nykyliikenteellä, +2m maanpinnasta
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PAKKI - SATAKUNNAN MUSEO / KOHTEEN TIEDOTERAPORTTI
Rauman Lyseo, 684-2-203-1

Kuvalaji: yleiskuva
Kuvaaja: Joukio Olli
Kuvausaika: 26.3.2013

Kuvalaji: yleiskuva
Kuvaaja: Joukio Olli
Kuvausaika: 26.3.2013

Kuvalaji: yleiskuva
Kuvaaja: Joukio Olli
Kuvausaika: 3.5.2013

Kuvalaji: yleiskuva
Kuvaaja: Joukio Olli
Kuvausaika: 26.3.2013

Kuvalaji: yleiskuva
Kuvaaja: Joukio Olli
Kuvausaika: 3.5.2013
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Kuvalaji: yleiskuva
Kuvaaja: Joukio Olli
Kuvausaika: 26.3.2013

Kunta: Rauma
Kylä/kosa: (Tarvonsaari)
Kiinteistötunnus: 684-2-203-1
Sijainti: Aittakarinkatu 10, Rauma
Kohdetyyppi: opetus ja koulutus
Kohdeluokka: ei määritelty
Arvotus: ei määritelty
Ajoitus: 1960-luku / 1980-luku
Tietotila: inventoitu kohde
Inventoija: Joukio Olli
Inventointipvm: 3.5.2013

Historia
Suunnittelu uuden koulurakennuksen rakentamiseksi aloitettiin vuonna 1964. Kaupunki lahjoitti
valtiolle kahden hehtaarin tontin koulua varten Sinisaaresta. Arkkitehtien Reino Lukanderin ja Olli
Vahteran suunnittelema koulu valmistui vuonna 1969 ja se vihittiin käyttöön vuonna 1970. Vuonna
1985 koulurakennusta laajennettiin toisesta siivestä.

Lyseon peruskoulun lakkauttamista alettiin kuitenkin suunnitella jo 1990-luvulla ja visiona oli tuolloin
muuttaa rakennus kirjastoksi. Lopulta päädyttiin kokonaan uuteen kirjastorakennukseen. Asia nousi
uudelleen esille, kun Aronahteen lukio ja Lyseon lukio yhdistettiin. Lyseorakennuksen kohtaloksi
muodostuivat viemäriputket ja ilmastointi. Korjauksen kustannusarvio oli noin 5-6 milj. euroa.
Samoihin aikoihin kaupunkiin suunniteltiin kouluverkon merkittävää muuttamista ja päätettiin yhdistää
kaikki lukiot Rauman lukioksi. Lyseon peruskorjauksen hinta nähtiin liian korkeaksi ja vaihtoehdoksi
nähtiin kahden yhtenäiskoulun perustaminen Raumalle. 14.12.2009 kaupunginvaltuusto päätti
lakkauttaa Rauman Lyseon peruskoulun 31.7.2013 lukien.

Kuvaus
1960-luvun moderni koulutontti, jossa on erittäin kookas, pääosin hyvin alkuperäisilmeessään säilynyt
koulurakennus, jossa koulutoiminta on pääosin lakkautettu. Rakennuksen toista siipeä on laajennettu
vuonna 1985.

Arviointi
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Ulkoisesti melko hyvin säilynyt 1960-luvun modernin koulurarkkitehtuurin edustaja. Rakennus jää
kuitenkin tässä yhteydessä arvioinnin ulkopuolelle.

Lähiympäristö/pihapiiri
Kookas koulutontti sijaitsee Aittakarinkadun ja Hankkarintien kulmassa. Eteläpuolella avautuu
maisemallisesti melko ongelmallinen laaja soraaukea, jonka takana on Rauman pelastuslaitos.
Koulun itäpuolella on 1930-luvun rakennuskantaa.

Lähteet
Kiinteistötietojärjestelmä, Maanmittauslaitos. www.ktj.fi

Rakennuspiirustukset Rauman kaupungin rakennusvalvonnan arkisto.

Lyseo 120 vuotta -vihkonen. Rauman museo.

Nielsen, Maren:Inventointi osayleiskaavaa varten. Rauman kaupunki, Kaavoitus. 2002.

Rakennukset
Koulurakennus

Avustukset
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PAKKI - SATAKUNNAN MUSEO / KOHTEEN TIEDOTERAPORTTI
Aittakarinkatu 6, 684-2-3-21

Kuvalaji: yleiskuva
Kuvaaja: Joukio Olli
Kuvausaika: 24.4.2013

Kuvalaji: yleiskuva
Kuvaaja: Joukio Olli
Kuvausaika: 24.4.2013

Kuvalaji: yleiskuva
Kuvaaja: Joukio Olli
Kuvausaika: 24.4.2013

Kuvalaji: yleiskuva
Kuvaaja: Joukio Olli
Kuvausaika: 24.4.2013

Kuvalaji: yleiskuva
Kuvaaja: Joukio Olli
Kuvausaika: 24.4.2013
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Kuvalaji: yleiskuva
Kuvaaja: Joukio Olli
Kuvausaika: 24.4.2013

Kuvateksti: Asemapiirros vuoden 1967
muutospiirustuksissa. Suunnittelija Pertti
Aaltonen.

Kuvalaji: rakennuspiirustus
Viitteet: Rakennuspiirros Rauman kaupungin

rakennusvalvonta.

Kuvateksti: Asemapiirros vuoden 1983
muutospiirustuksissa. Suunnittelija Pertti
Aaltonen.

Kuvalaji: rakennuspiirustus
Viitteet: Rakennuspiirros Rauman kaupungin

rakennusvalvonta.

Kunta: Rauma
Kylä/kosa: (Tarvonsaari)
Kiinteistötunnus: 684-2-3-21
Sijainti: Aittakarinkatu 6, 26100 Rauma
Kohdetyyppi: asuinrakentaminen
Kohdeluokka: A - suojeltava kohde
Arvotus: ei määritelty
Ajoitus: 1930-luku
Tietotila: inventoitu kohde
Inventoija: Joukio Olli
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Inventointipvm: 24.4.2013

Historia
Tontille valmistui nykyinen asuinrakennus vuonna 1938-39. Rakennukseen toteutettiin sisäkäymälät,
joten tontille ei valmistunut ulkorakennusta. Tontin omisti satamavartija Frans Kaarno. Vuonna 1983
tontin omistajaksi mainittiin Helmi Kaarnon perikunta. Sittemmin tontti on siirtynyt Rauman kaupungin
omistukseen. Tontin pohjakaava on säilynyt alkuperäisenä lukuun ottamatta peltiseinäistä
autokatosta.

Kuvaus
1930-luvun asuintontti Aittakarinkadun ja Alfredinkadun risteyksessä. Tontilla on tyylillisesti hyvin
säilynyt vuonna 1938-39 valmistunut rankorakenteinen usean asunnon asuinrakennus, joka edustaa
tyypillistä aikansa rakentamista. Rakennus muodostaa ajallisen ja maisemallisen kokonaisuuden
viereisten tonttien asuinrakennusten kanssa.

Arviointi
Luokka A:

Rakennuhistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokas.

Hyvin säilynyt 1930-luvun asuinrakennus, joka edustaa tyylillisesti tyypillistä aikansa rakentamista.
Ulkoiset muutokset on toteutettu alkuperäisilmettä kunnioittaen. Aukotus vaikuttaa säilyneen
alkuperäisenä. Aittakarinkadun varren viereisten tonttien rakennuskanta muodostaa ajallisen ja
pääosin hyvin säilyneen kokonaisuuden, jollaisena ne tulisi myös huomioida.

Lähiympäristö/pihapiiri
Tontti sijaitsee Aittakarinkadun ja Alfredinkadun risteyksessä entisen lyseon sekä kirjaston
lähiympäristössä. Viereisillä tonteilla Aittakarinkadun varrella on samanikäistä rakennuskantaa.
Pohjoispuolella on kookas kaupungin omistuksessa oleva kirjaston ympäristön käsittävä tontti, johon
kuuluu vastapäinen hyvin säilynyt kookas 1920-luvun asuinrakennus. Eteläpuolella sijaitsee
puolestaan koivikkopuisto sekä avara sorakenttä, jota käytetään paikoitusalueena. Ympäristö on
eteläpuolella melko karu.

Tonttia kiertää pystylauta-aita. Pihapiiri on siisti ja hyvin hoidettu. Pihalla kasvaa omenapuita ja
kookas koivu. Asuinrakennuksen eteläpuolella on peltiseinäinen autokatos.

Lähteet
Kiinteistötietojärjestelmä, Maanmittauslaitos. www.ktj.fi

Rakennuspiirustukset Rauman kaupungin rakennusvalvonnan arkisto.

Suojelutilanne
Kohteella ei ole ajantasaisessa asemakaavassa suojelumerkintää.

Rakennukset
Asuinrakennus

Avustukset
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PAKKI - SATAKUNNAN MUSEO / KOHTEEN TIEDOTERAPORTTI
Aittakarinkatu 8, 684-2-203-11

Kuvalaji: yleiskuva
Kuvaaja: Joukio Olli
Kuvausaika: 3.5.2013

Kuvalaji: yleiskuva
Kuvaaja: Joukio Olli
Kuvausaika: 3.5.2013

Kuvalaji: yleiskuva
Kuvaaja: Joukio Olli
Kuvausaika: 3.5.2013

Kuvalaji: yleiskuva
Kuvaaja: Joukio Olli
Kuvausaika: 3.5.2013

Kuvateksti: Asemapiirros vuoden 1971
muutospiirustuksissa. Suunnittelija
Pertti Aaltonen.

Kuvalaji: rakennuspiirustus
Viitteet: Rakennuspiirros Rauman

kaupungin rakennusvalvonta.
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Kuvateksti: Asemapiirros vuoden 1981
muutospiirustuksissa. Suunnittelija
arkkitehti Tapio Leppänen.

Kuvalaji: rakennuspiirustus
Viitteet: Rakennuspiirros Rauman

kaupungin rakennusvalvonta.

Kuvateksti: Asemapiirros vuoden 1999
muutospiirustuksissa. Suunnittelija
arkkitehti Tapio Leppänen.

Kuvalaji: rakennuspiirustus
Viitteet: Rakennuspiirros Rauman

kaupungin rakennusvalvonta.

Kunta: Rauma
Kylä/kosa: (Tarvonsaari)
Kiinteistötunnus: 684-2-203-11
Sijainti: Aittakarinkatu 8, Rauma
Kohdetyyppi: asuinrakentaminen
Kohdeluokka: C - kohde voidaan jättää suojelun ulkopuolelle
Arvotus: ei määritelty
Ajoitus: 1930-luku (?)
Tietotila: inventoitu kohde
Inventoija: Joukio Olli
Inventointipvm: 3.5.2013

Historia
Tontille valmistui nykyinen asuinrakennus mitä ilmeisimmin 1930-luvun lopulla. Tontin omisti
ilmeisesti jo alun alkaenkin Johannes ja Marjatta Korte. 1980-luvulla asuinrakennuksen
käyttötarkoitus muutettiin koulun käyttöön. Rakennus tunnettiin kuitenkin edelleen "Korten talona".

Tontin pohjakaava on säilynyt 1930-luvulla. Aivan, kuten viereisillä tonteilla, rakennukseen toteutettiin
alun alkaenkin sisä-wc:t, joten tontille ei ole valmistunut ulkorakennusta.

Kuvaus
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1930-luvun entinen asuintontti lyseon vieressä Aittakarikadun varrella. Alun perin asuinrakennukseksi
valmistunut "Korten talo" on säilynyt runkomalliltaan alkuperäisenä. Alkuperäinen rakennusajankohta
on edelleen havaittavissa, mutta muutokset ovat myös olleet melko mittavia. Rakennuksen sisätilat
ovat muutetut täysin useaan otteeseen. Tontilla ei ole ulkorakennusta. Nykyään tontilla oleva
rakennus toimii nuorisorakennuksena.

Rakennus muodostaa ajallisen ja tyylillisen kokonaisuuden Aittakarinkatu 6:n ja 4:n kanssa.

Arviointi
Luokka C: Kohde voidaan jättää suojelun ulkopuolelle.

Runkomalliltaan ja osin myös tyylillisesti säilyneen asuinrakennuksen alkuperäinen
rakennusajankohta on edelleen havaittavissa. Vuosikymmenten aikana toteutetut muutokset lähinnä
käyttötarkoitusten muutosten yhteydessä laskevat kuitenkin rakennushistoriallista sekä
kaupunkikuvallista arvoa huomattavasti. Rakennuksen sisätilat ovat muutettu useaan otteeseen.

Kohteella on kuitenkin kaupunkikuvallista arvoa ja se muodostaa ajallisen kokonaisuuden viereisten
Aittakarinkatu 4:n ja 6:n kanssa.

Lähiympäristö/pihapiiri
Niin sanottu "Korten talo" sijaitsee aivan Rauman lyseon vieressä ja kuuluu nykyään tavallaan
samaan pihapiiriin. Pihapiiri on siisti ja hyvin hoidettu ja siinä on edelleen havaittavissa vanhan
asuintontin piirteet. Itäpuolella sijaitsee saman ikäiset Aittakarinkatu 4:n ja 6:n asuintontit. Yhdessä
Korten talon kanssa nämä muodostavat ajallisen ja maisemallisen kokonaisuuden.

Tien toisella puolella sijaitsee 1920-luvun asuintontti, joka kuuluu nykyään mm. kirjastorakennuksen
ja teatterin käsittävään kookkaaseen kaupungin kiinteistöön.

Lähteet
Kiinteistötietojärjestelmä, Maanmittauslaitos. www.ktj.fi

Rakennuspiirustukset Rauman kaupungin rakennusvalvonnan arkisto.

Suojelutilanne
Tontilla ei ole ajantasaisessa asemakaavassa suojelumerkintää.

Rakennukset
Nuorisorakennus

Avustukset
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Sito – Parhaan ympäristön tekijät

Karinkentän liikennevaikutukset
Kalvosarja 29.12.2017 / Sito



Karinkentän uusi maankäyttö, mitoitus

Koulu + liikuntapalvelut
Yhteensä 25 000 k‐m2
 urheiluhalli  6 000 k‐m2
 koulu  12 000 k‐m2 
 uimahalli 7 000 k‐m2

Mitoittavat liikennetilanteet:
• Arkipäivän iltahuipun tilanne, jossa käytössä ovat opisto + uimahalli + urheiluhalli
‒ 90 % käyttöaste pysäköinnissä

• Tapahtumatilanne lauantaina
‒ 150 % käyttöaste (= 100 % pysäköinti + 50% saattoliikenne)
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Maankäytön liikennetuotokset / uusi maankäyttö
 Koulun + opistojen arvioitu liikennetuotos:
• Päiväaika: 500 opp. + 60 hlökunta
• Ilta‐aika (klo16‐20): 950 opp. + 80 hlökunta
• tuotos: noin 1260 automatkaa/vrk (sisään + ulos 630+630)
• laskelma: noin 240 autopaikkaa (1/50)
• opistojen autopaikkatarve: yht. 400 ap (lähde Ramboll 24.3.2017)

‒ koulu käyttää samoja autopaikkoja päiväaikaan, opiston tarve 
mitoittava

 Uimahalli/liikuntapalvelut arvioitu liikennetuotos (noin 15 
käyntiä/100 k‐m2(
• n. 60 % käyttäjistä saapuu autolla (ajaen/kyydissä)
• tuotos: noin 1300 automatkaa/vrk (650+650)
• laskelma: noin 185 autopaikkaa (1/70)

 Opisto + urheiluhalli + uimahalli toteutunut:
• Normaali arkipäivä (90%)

‒ 95 käyntiä = 1900 ajon./vrk
‒ 290 ajon./huipputunti (= n.15 %)

• Tapahtumapäivä (150%)
‒ 1280 käyntiä = 2560 ajon./vrk
‒ 510 ajon./huipputunti (= n.20%)

29.12.2017Karinkentän liikennevaikutukset4

Mitoittavat liikennetilanteet
Normaalitilanne:

90 % käyttöaste pysäköinnissä
Tapahtumatilanne:

150 % käyttöaste (= 100% pysäköinti + 50% saattoliikenne)
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Autopaikkojen tarve alueella
 Karinkentän uuden maankäytön tarve autopaikoille on merkittävä, ja kokonaisuuden osalta tulee arvioida/päättää autopaikkojen tarjonnan taso myös 

peilaten uusien palveluiden toteutuksen ja päivittäiskäytön tavoitetasoon.

 Autopaikkojen laskennallinen tarve:
• uimahalli: 70 ap/ allasalueen laajuus (4500 km2)  = 64 ap (vrt. 7000k‐m2: 100 ap)
• urheiluhalli: 70 ap / bruttoala (6 000 km2) = 86 ap
• koulu: 50 – 100 ap/ bruttoala (12 000 km2), ka. 75 = 160 ap
• reservi: 20 % alueen kok. tarpeesta (310 x 0,2= 62) = 62 ap
• yhteensä = 372 ap (minimi)

 Toiminnoittain autopaikkojen tarve jakautuu seuraavasti:
• Liikuntapalvelut:  150‐200 ap
• Koulu: 50 ap
• Opistot: 200‐400 ap
• Tapahtumat: 200‐500 ap (viikonloppu)

 Suosituksena on toteuttaa autopaikkoja hieman yli laskennallisen minimitarpeen (370ap)
• Alueen autopaikkakapasiteettia ovat jo nykyisin tottuneet hyödyntämään mm. kirjaston, teatterin, terveysaseman ja neuvolan asiakkaat. 
• Päiväaikaan alueella on oletettavasti vapaata pysäköintitilaa, kun opistojen ja liikuntapalveluiden käyttö ei ole vielä vilkkaimmillaan
• Ilta‐aikaan paikkojen riittävyys voi olla ongelma, mikäli esim. teatterin asiakkaat etsivät myös autopaikkaa tältä alueelta.
• Suosituksena on myös varata noin 15‐20 autopaikkaa saattoliikenteen ja lyhytaikaisen pysäköinnin(5‐15min) tarpeisiin, hyvät saattoliikennepaikat vähentävät varsinaisten 

pysäköintipaikkojen tarvetta.
• Joka tapauksessa suositellaan pysäköinnin aikarajausta vähintään ilta‐aikaan (esim.2h), jotta pysäköinnin vuorottaiskäyttöön jäisi paremmat mahdollisuudet.

 Mikäli toteutetaan noin 400‐450 autopaikkaa, on pysäköinnin tilantarve noin 10000m2, ja voi olla tarpeen miettiä kahteen tai useampaan tasoon 
sijoitettua pysäköintiä alueelle. Osa paikoista voidaan osoittaa myös kadunvarsipaikoiksi (jatkosuunnittelu).
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Liikenteen kehitys ja vaikutukset
 Aittakarinkadun liikennemäärä Karinkentän kohdalla on nykytilanteessa noin 7000 ajon/vrk. Kyseessä on suhteellisen vilkas pääkatu.  Liikenteen 

peruskasvu Aittakarinkadulla vuoteen 2040 mennessä on noin 10 % (RauLi‐liikennemalli 2016, Rauman kaupunki)

 Karinkentän uuden maankäytön (yht. noin 25.000kem) vaikutus alueen liikennemääriin on noin 2000 ajon./vrk.  Ajoneuvoliikenteen kokonaistuotos on 
suhteellisen suuri, mutta sen vaikutus jakaantuu useammalla katuosalle.

 Liikenteen näkökulmasta laskennallinen tapahtumapäivä (esim. urheilutapahtuma) on vain noin 20% vilkkaampi kuin normaali arkipäivä. Normaali 
arkipäivän liikennetuotos pohjautuu koulu‐ ja opistotilojen tehokkaaseen arkikäyttöön, mitä edelleen kasvattaa liikuntapalveluiden keskittymä.

 Karikentän uusi maankäyttö kytkeytyy katuverkkoon sekä Aittakarinkadun että Nortamonkadun suuntiin. Kumpikin katuyhteys johtaa sekä keskustaan 
että eteenpäin pitkämatkaiselle maantieverkolle. Arviolta 60% uudesta liikennetuotoksesta tulee Nortamonkadun suuntaan ja 40% Aittakarinkadun 
suuntaan. Nämä ovat myös tavoitteelliset osuudet. Suurimmillaan uuden maankäytön aiheuttama liikennetuotos on Nortamonkadulla Karisuonkadun 
liittymän tuntumassa noin +700…900 ajon/vrk. Tämä kasvu voi aiheuttaa pieniä toimenpidetarpeita myös Nortamonkadun ja Aittakarinkadun
liittymässä.
• Toimenpidetarpeet johtuvat enemmän liikenneturvallisuusnäkökulmasta kuin liittymäkapasiteetin loppumisesta
• ks. kalvosarjan lopusta liikenteen simuloinnin liitekuvat: liittymien toimivuus vuonna 2025

 Suurempien liikuntatapahtumien aikaan alueen liikennetuotos voi olla noin 40‐70% suurempi normaaliin arkipäivään verrattuna (noin 2500‐3500) 
ajon./vrk). Tapahtumien aikaan liittymien hetkellinen ruuhkautuminen on mahdollista (mm. tilapäisen liikenteen ohjauksen tarve tulee ratkaista 
erikseen). 
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Liikenteelliset suositusratkaisut
 Kytketään uusi maankäyttö liikenteellisesti kahteen pääkatuun: Aittakarinkatu ja Nortamonkatu. Tämä tasapainottaa liikennevirtoja ja vähentää 

pistekohtaista kuormitusta.

 Toteutetaan autopaikat esitettyjen normien mukaisesti (1ap/50kem ja 1ap/70kem) ja varaudutaan lisäpaikkatarpeeseen tilallisesti
• Opistotoimintoihin liittyvä autopaikkatarve on saatujen käyttäjätietojen mukaan suuri, ja tarve myös mitoittaa alueen autopaikkamäärän. 
• Liikuntapalveluiden autopaikkamäärän perusteella laskettu liikennetuotos vastaa kerrosneliökohtaisen liikennetuotostarkastelun tarkastelun tulosta. Liikuntapalveluiden 

epätasainen vuorokausikäyttö tai tapahtumat voivat johtaa autopaikkojen riittämättömyyteen. 

 Opisto‐ ja liikuntapalveluiden käyttäjiä tulee ohjata polkupyörän ja jalankulun käyttäjiksi jo kaavasuunnittelun keinoista lähtien. Hyvän laatutason 
jalankulun ja pyöräliikenteen aluevarauksista ja väylistä tulee varmistua jatkosuunnittelussa. 

 Varaudutaan päivittäiseen saattoliikenteeseen mm. sijoittamalla saattoliikennealue sopivalle etäisyydelle palveluista
• joko yksi saattoalue alueen ytimeen, tai useamman alueen yhdistelmä eri tulosuunnista tapahtuvalle saatolle
• tapahtumien aikana saattoalueiden merkitys korostuu, kun satunnaiskäyttäjiä enemmän
• Pyritään sijoittamaan saattotoiminnot niin, että ne eivät risteä keskeisimpien jalankulun pääreittien kanssa. 

 Varataan myös linja‐autojen lyhytaikaiselle pysäköinnille riittävät tilat. Alueen ”läpikulkeva” katu Aittakarinkadun ja Nortamonkadun välillä luo hyvän 
mahdollisuuden kytkeä joukkoliikennelinjasto alueen palveluiden osaksi.

 Karisuonkadun/Nortamonkadun liittymässä suositellaan vasemmalle kääntymiskaistaa etelästä Karisuonkadulle käännyttäessä. Samalla tulee 
tarkastella suojatien saarekeratkaisun tarpeellisuus ja tilantarve
• Vastaava tilanne myös Aittakarinkadulta idästä etelään vasemmalle käännyttäessä, vasemmalle kääntyvän kaistan tarve pohdittava erityisesti liikenneturvallisuuden 

näkökulmasta. 
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Liite: toimivuustarkastelukuvat 2025 iltahuipputunti
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Ennustetut liikennemäärät, iltahuipputunti 2025
normaali arkipäivä

 Arvioidut ennustevuoden 2025 
iltahuipputunnin liikennemäärät, kun 
uusi maankäyttö on toteutunut 100%

 Karinkentän uusi maankäyttö kytketty 
sekä Aittakarinkatuun että 
Nortamonkadun suuntaan

 Valo‐ohjaus (nykyinen) 
Nortamonkadun/Aittakarinkadun 
liittymässä, muut valo‐ohjaamattomia 
liittymiä 
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Simuloidut viivytykset, iltahuipputunti 2025
normaali arkipäivä

 Kaistakohtaiset keskimääräiset 
viivytykset (s./ajon)

 Hyvä palvelutaso sekä Aittakarinkadun 
että Nortamonkadun suuntiin/suunnista

 Aittakarinkadun/Nortamonkadun 
liittymän valo‐ohjaus toimii tyydyttävästi 
tai välttävästi (erillinen liittymän 
kehittämissuunnittelu)
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Simuloidut jonopituudet, iltahuipputunti 2025
normaali arkipäivä

 Kaistakohtaiset jonopituudet 
ennustevuoden 2025 iltahuipputunnin 
aikana

 Ei merkittävää jonoutumista uuteen 
maankäyttöön johtavissa liittymissä.
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Rauman kaupunki, tilapalvelut

tilapalvelu- ja liikelaitosjohtaja Seppo Heikintalo

Perusteita Lyseon koulurakennuksen purkamiselle

Karin kentän asemakaavatyöhön liittyen on kaupungin tilapalveluilta pyydetty selvitystä ko.
kaava-alueella sijaitsevan Lyseon koulurakennuksen aiotulle purkamiselle.

Tilapalveluiden puolesta totean asian johdosta seuraavaa:

2000-luvun lopulla Rauman kouluverkossa tehtiin merkittäviä muutoksia. Tähän muutokseen
liittyen koulutoiminta rakennuksessa päätettiin lopettaa v 2013. Kouluverkon muutokseen
liittyvien tehostamisajatusten lisäksi, Lyseon lakkauttamista puolsi ko. koulurakennukseen
suunnitellun peruskorjaustyön arvioidut huomattavan korkeat korjauskustannukset sekä
rakennuksessa ilmenneet sisäilmaongelmat. Koulutoiminnan lakkauttamisen jälkeen
rakennuksessa on ollut kansalaisopiston toimintoja.

Tilapalvelut-palvelualueen näkemys on, että Lyseon koulurakennusta ei ole järkevää
peruskorjata, koska rakennuksen korjaaminen tulisi korkean korjausasteen johdosta erittäin
kalliiksi. Peruskorjauksen korjausastetta nostaa rakenteissa ilmenneiden
rakennusfysikaalisten riskitekijöiden poistamistarve. Vanhan koulurakennuksen korjaaminen
tilankäytöltään tehokkaaksi ja uuden oppimisympäristön vaatimukset huomioivaksi nostaisi
myös kustannuksia.

Raumalla 9.2.2018

Seppo Heikintalo

tilapalvelu- ja liikelaitosjohtaja

juha





RAUMAN KAUPUNKI
Ympäristö- ja lupalautakunta

PÖYTÄKIRJANOTE
Kokouspäivämäärä
5.9.2017

Sivu 1(2)

Otteen oikeaksi todistaa:

35 § Lausunto luonnoksista Karinkentän asemakaavan muuttamiseksi AK 02-306

YMPLA 35 § 5.9.2017 RAU/734/10.02.03/2015

Ympäristönsuojelupäällikkö Juha Hyvärinen 25.8.2017:

Uimahallihanketta valmistellaan uudisrakennusvaihtoehtona, sijoituspai-
kaksi on ajateltu Karin kentän korttelialuetta. Kaavamuutoksella on tarkoi-
tus osoittaa paikka uimahallille ja sen yhteyteen sijoittuvalle liikuntahallille
ja liittää vajaakäytössä oleva alue nykyistä paremmin osaksi keskustaa ja
mahdollistaa viihtyisän ja toiminnoiltaan monipuolisen alueen syntymi-
nen. Rauman kaupungin kaavoitus on pyytänyt lautakunnan lausuntoa
luonnosvaiheesta 25.9.2017 mennessä. Asemakaavan aineisto on tar-
kasteltavissa kokonaisuudessaan osoitteessa www.rauma.fi/02-306-
karinkentta/

Voimassa olevassa asemakaavassa alue on osoitettu opetustoimintaa
palvelevien rakennusten korttelialueeksi ja yleiseksi pysäköintialueeksi.
Lisäksi alueeseen liittyvät liike- ja huoltamorakennusten korttelialue sekä
asuin-, liike- ja toimintorakennusten korttelialue. Suuri osa Karinkentän
alueesta on avointa kenttää ja pysäköintialuetta. Kenttä on ollut koulun
käytössä ja toimii sekä keskustan että urheilualueen pysäköinnin reservi-
alueena. Sinne sijoittuvat myös vierailevat sirkukset ja tivolit. Laskennalli-
sesti keskusta-alueella tarvitaan Karin kentän pysäköintitilaa. Etenkin kun
keskusta-alueen tyhjillään olevat tontit alkavat rakentua ja väliaikainen
pysäköinti niiltä poistuu. Karinkentän alueen pohjoisosassa sijaitsee 1969
valmistunut koulurakennus, alkujaan Rauman Lyseo, joka on kansalais-
opiston käytössä, mutta on osittain tyhjillään. Alueella on viisi 1930-luvun
asuinrakennusta. Yhdessä Aittakarinkadun pohjoispuolella olevien 1920-
luvun puutalojen kanssa ne muodostavat pienen kokonaisuuden, jolla on
kaupunkikuvallista arvoa. Täydennysrakentaminen tulee sovittaa ole-
massa olevaan historialliseen rakennuskantaan. Alueen kaakkoiskulmas-
sa on huoltoasema ja autokauppa.

Kaavatyötä varten on tehty selvitykset maaperän pilaantuneisuudesta ja
rakennettavuudesta sekä liikennemelusta.

Vaihtoehdossa 1 julkisten palvelujen alue on osoitettu urheilutoimintaa
varten. Alueella on varauduttu uuden uimahallin ja urheiluhallin sekä nii-
hin liittyvän pysäköinnin rakentamiseen. Rakennusoikeutta on osoitettu
12 000 k-m2. Muu osa alueesta on varattu asumiselle sekä asuin-, liike-
ja toimistotilalle. Rakennusoikeutta on asumiselle osoitettu yhteensä
21 000 k-m2 ja asuin-, liike- ja toimistotilalle 12 000 k-m2.

Vaihtoehdossa 2 on laajempi yleisten rakennusten korttelialue. Alueella
on uuden uimahallin ja urheiluhallin lisäksi varattu tilaa esimerkiksi koulul-
le tai päiväkodille. Rakennusoikeutta on osoitettu 22 000 k-m2. Asuin- ja
palvelurakennusten korttelialueilla on rakennusoikeutta 11 000 k-m2. Näil-
le alueille voidaan osoittaa asumisen lisäksi päiväkoti ja palveluasumista.
Lisäksi asuin-, liike- ja toimistotilalle on varattu rakennusoikeutta 12 000
k-m2.

Vaihtoehdoissa liikenteellinen ratkaisu on lähes samanlainen. Alfredinka-
dun suunnittelualueella oleva osa on osoitettu kevyenliikenteenväyläksi.



RAUMAN KAUPUNKI
Ympäristö- ja lupalautakunta

PÖYTÄKIRJANOTE
Kokouspäivämäärä
5.9.2017

Sivu 2(2)

Otteen oikeaksi todistaa:

Uusi katulinjaus on osoitettu Aittakarinkadulta Nortamonkadulle nykyisen
Karisuonkadun kautta.

Ympäristönsuojelupalveluyksikön tehtävien osalta luonnoksista ei
ole huomautettavaa.

Vt. rakennustarkastaja Kai Aarniketo 29.8.2017

Ykkösykkösvaihtoehto on parempi. Kakkosvaihtoehdon kortteli 201 K,
askarruttaa. Huoltoasemalle löytyy kyllä tilausta Rauman kaupungin alu-
eelta. Onko kaavaluonnoksissa uimahallille määritelty enimmäiskorkeus?
Muilta osin ei huomautettavaa.

Kaupungingeodeetti Timo Laitinen 30.8.2017:

Ehdotus: Ympäristö- ja lupalautakunta päättää saattaa kaavoittajan
tietoon yllä mainitut asiat.

Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Lisätietojen antaja:
Kaupungingeodeetti Timo Laitinen
puh. 02-834 4760
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Rauman kaupunki
Kanalinranta 3
26100 Rauma

Viite   

Asia RAUMA, Karinkentän asemakaavamuutos, AK 02-306

Rauman kaupungin kaavoitus on pyytänyt Museoviraston lausunnon Karinkentän 
asemakaavan muutoksen luonnoksesta.

Kaavalla on tarkoitus osoittaa paikka uudelle uimahallille, jonka yhteyteen varataan tila
liikuntahallille sekä lisäksi osoittaa alueelle lisää asuin- ja liiketilaa. Kaava-alue sijoittuu 
Nortamonkadun, Aittakarinkadun ja Sahankadun rajaamalle alueelle, maailmanperinnön 
suojavyöhykkeelle.

Satakunnan maakuntakaavassa aluetta koskevat suunnittelumääräykset: 
-Suojavyöhykettä on hoidettava siten, että sen arvot maailmanperintökohteena säilyvät.
-Keskustatoimintojen alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä 
huomiota alueen arkkitehtuuriin, ympäristökuvaan, ominaispiirteisiin ja viihtyvyyteen.
-Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon kulttuuriympäristön 
ominaispiirteiden vaaliminen ja turvattava merkittävien luonto-, maisema- ja kulttuuriarvojen 
säilyminen myös eheyttävän suunnittelun yhteydessä.

Voimassa olevassa osayleiskaavassa (2003) alueelle sijoittuva koulurakennus on osoitettu 
rakennuslainsäädännön nojalla suojeltavaksi kohteeksi. Lyseorakennus Aittakarinkadulla 
on Reino Lukanderin ja Olli Vahteran suunnittelema 1967, vuonna 1987 toteutettu 
laajennus kaupungin talosuunnitteluosaston toimesta. Arkkitehtitoimisto Lukander & 
Vahtera suunnitteli useita koulurakennuksia, etenkin Länsi-Suomeen. 
Rakennuksessa on kolmikerroksinen päämassa, jonka ympärille matalammat osat 
levittäytyvät. Symmetrinen rakennus on laajennusten myötä muuttanut muotoaan. 
Nauhaikkunoiden puitteet ovat mustat, muutoin rakennus on vaaleaa tiiltä. Pääsisäänkäynti 
ja rakennuksen detaljointi ovat tyypillisiä 1960-luvulle. Lukio muutti talosta vuonna 2000 ja 
tilalle tuli kansalaisopisto.
Suunniteltu kaavamuutos mahdollistaa rakennuskompleksin purkamisen. Tämä on 
voimassa olevan yleiskaavan vastaista. Vireillä olevassa osayleiskaavan muutoksen 
luonnoksessa koulun purkaminen on tehty mahdolliseksi. Kaavaselostuksesta tulee käydä 
ilmi, miksi koulun suojelu halutaan poistaa.

VE 2 mahdollistaa olevan koulurakennuksen säilymisen, mikä on elinkaariajattelun kannalta 
myönteistä.

Alueen koilliskulmassa on Kaino Karin suunnittelemia asuinrakennuksia 1930-luvulta, 
puutalokokonaisuudella on Satakunnan Museon laatimassa inventoinnissa (2013) arvoitu 
olevan merkittävää kaupunkikuvallista arvoa ja ne on määritelty säilytettäviksi. Lisäksi 
inventoinnissa on suunnittelualueesta todettu seuraavaa: ”Alue sietää muutoksia 
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edellyttäen, että täydennysrakentaminen sopeutetaan olemassa olevaan historialliseen 
rakennuskantaan.” 

Kaavaluonnoksissa (VE1 ja VE2) on edellä mainituista rakennuksista neljä suojeltu 
merkinnällä sr. Määräykseen tulee lisätä ”Rakennuksia ei saa purkaa.” Aittakarinkatu 8 
edustaa samaa kokonaisuutta ja ansaitsee niin ikään suojelumerkinnän, vaikka sen ikkunat 
on ruutujaotukseltaan muutetut. 

Suojeltavien rakennusten rakennusalat ovat kaavaluonnoksissa kiinni uusissa 
rakennusaloissa, joka mahdollistaa uusien massojen rakentamisen kiinni 
suojelurakennuksiin. Tämä heikentäisi sekä kaupunkikuvaa että rakennusten 
kulttuurihistoriallista arvoa. Suojelurakennusten rakennusalat on erotettava uusista 
rakennusaloista.

Uudisrakennuksille mahdollistetaan IV asuinkerrosta, mikä on kahdella pohjoisemmalla 
tontilla (202 ja 203) liikaa. Museovirasto ehdottaakin, että näiden tonttien uusille 
rakennuksille merkittäisiin kaavaan suurin sallittu räystäskorkeus, joka noudattaa olevien 
rakennusten korkeutta. 
Korttelin oleva rakennuskanta muodostuu melko kookkaista puurakennuksista. Näillä 
tonteilla, kuten myös viereisillä tonteilla 201 ja 204 olisi mahdollista pyrkiä esimerkiksi 
townhouse –tyyliseen ratkaisuun, joka on sekä tehokasta että pienipiirteistä.

Kaikkiaan uimahalli sekä liikuntahalli ovat massiivisia rakennuksia, joiden sovittaminen 
maailmanperinnön suojavyöhykkeelle on erityisen vaativaa. Suojavyöhykkeen ajatus on se, 
että se sitoo maailmanperinnön muuhun yhdyskuntarakenteeseen ja toimii välittävänä 
tekijänä, eräänlaisena puskurivyöhykkeenä. Sekä kaavaa laadittaessa että sitä 
toteutettaessa on pidettävä huoli, että tämä ajatus toteutuu ja maailmanperinnön arvot eivät 
vaarannu tai heikkene uuden rakentamisen myötä.

Kaavaselostuksen luonnoksessa esitetään tarve arkkitehtuurikilpailun järjestämisestä 
alueelle. Museovirasto pitää ajatusta hyvänä.

Yli-intendentti Helena Taskinen

Intendentti Kaija Kiiveri-Hakkarainen

Tiedoksi Porin kaupunki/Satakunnan Museo
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus



Lähettäjä: Suonpää Juha <juha.suonpaa@satapelastus.fi>
Lähetetty: 25. syyskuuta 2017 17:54
Vastaanottaja: Helminen Jussi
Kopio: Virtanen Mari
Aihe: Lausunto, Karinkenttä (AK 02-306)

Terve

Satakunnan pelastuslaitos lausuu seuraavaa:

Asemakaavamuutoksella  on merkittävä vaikutus Sahankadulla olevan paloaseman toimintaan. Kaavaluonnoksesta ei käy selville  erityisesti urheilutoimintaa
palvelevien rakennusten korttelialueen liittymät Sahan kadulle.
Minkä verran mahdollisesti liikenne lisääntyy Sahankadulle?.
Miten turvataan Sahankadulta liittyminen Hankkarintielle.

Vaihtoehto voisi olla mahdollinen yhteys Sahankadulta Aittakarikarulle, liikenneympyrän myötä helpottaisi kulkua suurteollisuusalueelle.

Lisäksi tulee kiinnittää huomiota urheilualueiden kulkuun kaavaluonnosalueelta Äijänsuon alueelle. Nytkin liikennettä on paloaseman tontin läpi, miten paljon
lisääntyy kun kaava on toteutunut.

Terveisin

Juha Suonpää

Satavarmaa turvallisuutta - lähellä sinua

Juha Suonpää | aluepalopäällikkö
Satakunnan pelastuslaitos

Rauman toimialue | Sahankatu 4 | 26100 Rauma
Puh. vaihde 02 621 1500 | Matkapuh. 044 701 7383
juha.suonpaa@satapelastus.fi | satapelastus.fi

Lähettäjä: Helminen Jussi [mailto:Jussi.Helminen@rauma.fi]
Lähetetty: 24. elokuuta 2017 8:17
Vastaanottaja: Kirjaamo Sivistys <Kirjaamo.Sivistys@rauma.fi>; Kirjaamo Tevi <Kirjaamo.Tevi@rauma.fi>; Kirjaamo Ympla <kirjaamo.ympla@rauma.fi>; Suonpää
Juha <juha.suonpaa@satapelastus.fi>; Klimoff Tuomas <tuomas.klimoff@satapelastus.fi>; Raitio Henri <Henri.Raitio@rauma.fi>; Eriksson Riku
<Riku.Eriksson@rauma.fi>; Satakuntaliitto <kirjaamo@satakunta.fi>; tuomo.knaapi@ely-keskus.fi; kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi; Nummelin Liisa
<liisa.nummelin@pori.fi>; Koivisto Leena <leena.koivisto@pori.fi>; museovirasto.kirjaamo@nba.fi; Rauman Energia Oy <suunnittelu@raumanenergia.fi>;
matti.lehtonen@voimatel.fi
Aihe: Lausuntopyyntö, Karinkenttä (AK 02-306)

Hei,

Rauman kaupungin kaavoitus pyytää lausuntoanne Karinkentän (AK 02-306) luonnosvaiheesta 25.9.2017 mennessä. Asemakaavan aineisto on tarkasteltavissa
kokonaisuudessaan osoitteessa www.rauma.fi/02-306-karinkentta/

Jos katsotte, että lausuttavaa ei ole, riittää vastaukseksi lyhyt sähköposti siitä, ettei lausuntoa anneta.

Ystävällisin terveisin,
Rauman kaupungin kaavoitus
_________________________

RAUMAN KAUPUNKI
Kaavoitus
Kanalinranta 3, PL 104, 26101 Rauma
Puhelin (02) 834 11 (vaihde)
kaavoitus@rauma.fi
http://www.rauma.fi/
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Lähettäjä: Suunnittelu <Suunnittelu@raumanenergia.fi>
Lähetetty: 25. syyskuuta 2017 15:30
Vastaanottaja: Helminen Jussi
Aihe: VS: Lausuntopyyntö, Karinkenttä (AK 02-306)

Hei,

Kaavoituksessa olisi syytä huomioida, että alueelle on rakennettava muuntamo. Muuntamovaihtoehtoina kiinteistömuuntamo tai tehdasvalmisteinen
puistomuuntamo.

Jos kaavoituksen puolesta halutaan kiinteistömuuntamo, niin muuntamotila suunnitellaan verkonhaltijan antamien ohjeiden mukaisesti ja muuntamo tu-
lee rakentaa alueen ensimmäisessä rakennusvaiheessa. Puistomuuntamolle voidaan katsoa paikka myöhemmin kun suunnittelu etenee.
Terveisin,

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

Lähettäjä: Helminen Jussi [mailto:Jussi.Helminen@rauma.fi]
Lähetetty: 24. elokuuta 2017 8:17
Vastaanottaja: Kirjaamo Sivistys <Kirjaamo.Sivistys@rauma.fi>; Kirjaamo Tevi <Kirjaamo.Tevi@rauma.fi>; Kirjaamo Ympla <kirjaamo.ympla@rauma.fi>; Suonpää
Juha <juha.suonpaa@satapelastus.fi>; tuomas.klimoff@satapelastus.fi; Raitio Henri <Henri.Raitio@rauma.fi>; Eriksson Riku <Riku.Eriksson@rauma.fi>;
Satakuntaliitto <kirjaamo@satakunta.fi>; tuomo.knaapi@ely-keskus.fi; kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi; Satakunnan museo (Nummelin Liisa)
<liisa.nummelin@pori.fi>; Satakunnan museo (Koivisto Leena) <leena.koivisto@pori.fi>; museovirasto.kirjaamo@nba.fi; Suunnittelu
<Suunnittelu@raumanenergia.fi>; matti.lehtonen@voimatel.fi
Aihe: Lausuntopyyntö, Karinkenttä (AK 02-306)

Hei,

Rauman kaupungin kaavoitus pyytää lausuntoanne Karinkentän (AK 02-306) luonnosvaiheesta 25.9.2017 mennessä. Asemakaavan aineisto on tarkasteltavissa
kokonaisuudessaan osoitteessa www.rauma.fi/02-306-karinkentta/

Jos katsotte, että lausuttavaa ei ole, riittää vastaukseksi lyhyt sähköposti siitä, ettei lausuntoa anneta.

Ystävällisin terveisin,
Rauman kaupungin kaavoitus
_________________________

RAUMAN KAUPUNKI
Kaavoitus
Kanalinranta 3, PL 104, 26101 Rauma
Puhelin (02) 834 11 (vaihde)
kaavoitus@rauma.fi
http://www.rauma.fi/
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RAUMAN KAUPUNKI
Sivistysvaliokunta

PÖYTÄKIRJANOTE
Kokouspäivämäärä
26.9.2017

Sivu 1(2)

Otteen oikeaksi todistaa:

40 § Sivistysvaliokunnan lausunto Karinkentän asemakaavan muutoksen luonnosvai-
heesta (AK 02-306)

SIVISTYS 40 § 26.9.2017 RAU/175/10.02.03/2016

Vs. liikuntatoimenjohtaja Ari Rajamäki 19.9.2017:

Rauman kaupungin kaavoitus pyytää sivistysvaliokunnan lausuntoa Ka-
rinkentän asemakaavan muutoksen luonnosvaiheesta (AK 02-306)
25.9.2017 mennessä.

Asemakaavan muutoksella on tarkoitus liittää vajaakäytössä oleva suun-
nittelualue nykyistä paremmin osaksi keskustaa.
Tavoitteena on luoda mahdollisuus viihtyisän ja toiminnoiltaan monipuoli-
sen alueen syntymiselle. Kaavatyön lähtökohtina ovat alueen ja lähiym-
päristön ominaispiirteiden säilyttäminen ja tukeminen, korkealaatuinen
arkkitehtuuri ja kaupunkikuva, ympäristön viihtyisyys ja toimivuus sekä
toimiva liikenne.

Kaavassa on tarkoitus osoittaa paikka uudelle uimahallille, joka korvaa
Äijänsuon alueella olevan nykyisen uimahallin. Uimahallin yhteyteen on
tarkoitus varata alue liikuntahallille. Suunnittelualueelle on tavoitteena
myös osoittaa lisää asuin- ja liiketilaa.

Asemakaavan aineisto on tarkasteltavissa kokonaisuudessaan osoittees-
sa
www.rauma.fi/02-306-karinkentta/

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman rakennemallissa (5.2.2016) uusi
uimahalli on sijoitettu nykyisen lyseon kohdille, joka on rakennettavuuden
kannalta paras vaihtoehto. Vastaavasti liikuntahalli on sijoitettu nykyiselle
hiekkakentälle. Kaavaluonnos mahdollistaa myös rakennusten rakenta-
misen kytkettynä, jolloin voidaan saavuttaa myös synergiaetuja toiminnan
kannalta.
Lähtökohta-aineiston antamissa tavoitteissa halutaan varmistaa alueen
liikenteen toimivuus ja riittävä pysäköintitilan määrä. Nämä tavoitteet so-
pivat erittäin hyvin myös uudelle uimahallille ja sen toiminnalle. Saattolii-
kenne ja hallin helppo saavutettavuus ovat hallin kannalta tärkeitä osako-
konaisuuksia ja siten kaavaluonnos huomioi hyvin nämä asiat.
Vaihtoehto 2 tuo myös alueelle erillisen pysäköintilaitoksen, joka on hyvä
asia. Tämä alue on toiminut nykyisellään Äijänsuon alueen sekä myös
keskustan tapahtumien paikoituksen reservialueena. Vaihtoehto tuo alu-
eelle myös y-tontti merkinnän, jonka johdosta alueelle mahdollistuu myös
koulun tai päiväkodin rakentaminen.

Rakentamistapamääräyksissä on esitetty, että uudet rakennukset ja muu
ympäristö tulee suunnitella ja rakentaa aikansa arkkitehtuurin laaduk-
kaiksi edustajiksi. Rakennussuunnitteluvaiheessa suunnittelijalta ja ra-
kentajalta on vaadittava korkeaa osaamista. Etenkin uuden uimahallin
suunnittelussa ja toteutuksessa nämä tavoitteet ovat ensiarvoisen tärkei-
tä.

Esitän, että sivistysvaliokunta esittää lausuntonaan oheisen eikä
asemakaavan muutoksen luonnoksesta ole muuta huo-



RAUMAN KAUPUNKI
Sivistysvaliokunta

PÖYTÄKIRJANOTE
Kokouspäivämäärä
26.9.2017

Sivu 2(2)

Otteen oikeaksi todistaa:

mautettavaa. Lisäksi sivistysvaliokunta pitää asemakaava-
ratkaisun vaihtoehto 2 parempana toteutusvaihtoehtona.

Toimialajohtaja Soile Strander 20.9.2017:

Ehdotus: Sivistysvaliokunta päättää vs. liikuntatoimenjohtajan esityk-
sen mukaisesti.

Päätös: Ehdotuksen mukaan.
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VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
YMPÄRISTÖ JA LUONNONVARAT
vaihde 0295 022500
faksi (02) 251 1520

kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi
www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi

Itsenäisyydenaukio 2, PL 523, 20101 Turku

Varsinais-Suomi

Rauman kaupunki
Tekninen virasto, Kaavoitus
kaavoitus@rauma.fi

Viite: lausuntopyyntö 24.8.2017

Karinkentän asemakaavanmuutos, luonnosvaihe

KAAVAHANKE

Asemakaavan muutoksella on tarkoitus liittää vajaakäytössä oleva 
suunnittelualue nykyistä paremmin osaksi keskustaa. Tavoitteena on 
luoda mahdollisuus viihtyisän ja toiminnoiltaan monipuolisen alueen 
syntymiselle. Kaavatyön lähtökohtina ovat alueen ja lähiympäristön 
ominaispiirteiden säilyttäminen ja tukeminen, korkealaatuinen 
arkkitehtuuri ja kaupunkikuva, ympäristön viihtyisyys ja toimivuus sekä 
toimiva liikenne.

Kaavassa on tarkoitus osoittaa paikka uudelle uimahallille, joka korvaa 
Äijänsuon alueella olevan nykyisen uimahallin. Uimahallin yhteyteen on 
tarkoitus varata alue liikuntahallille. Suunnittelualueelle on tavoitteena
myös osoittaa lisää asuin- ja liiketilaa.

SUUNNITTELUTILANNE

Suunnittelualue sijoittuu Unescon maailmanperintökohteen suoja-
vyöhykkeelle.

Maakuntakaavassa suunnittelualue on osoitettu keskustatoimintojen 
alueeksi.

Asemakaavoitusta ohjaavassa Rauman keskustan osayleiskaavassa 
vuodelta 2003 alue on osoitettu julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi 
sekä kerrostalovaltaiseksi asuntoalueeksi, joka on uusi ja olennaisesti 
muuttuva. Lisäksi alueella oleva koulurakennus on osoitettu rakennus-
lainsäädännön nojalla suojeltavaksi kohteeksi. Alue sijoittuu myös 
Unescon maailmanperintökohteen suojavyöhykkeelle (sv2).

mailto:kaavoitus@rauma.fi


Yleiskaavan 2025 luonnoksessa alue on osoitettu palvelujen ja 
hallinnon alueeksi.

Keskusta-alueelle on valmisteilla myös osayleiskaavan muutos ja 
laajennus. Luonnoksessa Karinkentän alue on osoitettu julkisten 
palvelujen ja hallinnon alueeksi sekä asuntoalueeksi/ palvelujen ja 
hallinnon alueeksi. Lisäksi alue on osoitettu olennaisesti muuttuvaksi 
alueeksi. Karinkentän itäreunaan Nortamonkadun varteen on osoitettu
kaavamerkinnällä, että alueelle voidaan sijoittaa kaupan ja palvelujen 
tiloja.

Voimassa olevissa asemakaavoissa ( vuosilta 1990 ja 2000 ) alue on 
osoitettu opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YO-
2), asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (AL), yleiseksi 
pysäköintialueeksi (LP), huoltoasemarakennusten korttelialueeksi (LH-
1) ja liike- ja huoltoasemarakennusten korttelialueeksi (KLH-1).

ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN ( ELY -
KESKUS ) KANNANOTOT 

Kuten selostusluonnoksessakin on todettu, sijainti maailmanperintö-
kohteen suojavyöhykkeellä asettaa suunnittelulle ja rakentamiselle 
erityisiä vaatimuksia. Rakentamisen tulee mittakaavan ja erityisesti 
arkkitehtuurin laadun suhteen sopeutua kaupunkirakenteeseen ja 
kaupunkikuvaan. Toiminnoissa on otettava huomioon myös Vanhan 
Rauman erityisasema muun muassa kaupan määrässä ja laadussa.

Alueelle on tarkoitus laatia myös rakentamistapaohjeet.

Voimassa olevassa osayleiskaavassa alueella oleva koulurakennus on 
osoitettu rakennuslainsäädännön nojalla suojeltavaksi kohteeksi. Tämän 
lähtökohdan huomioon ottaminen ja perusteltu ratkaisu on vielä 
käsittelemättä asemakaavan muutoksessa.

Kaavaluonnoksesta on esitetty kaksi vaihtoehtoa, joista vaihtoehto 2 
osoittaa enemmän aluetta yleisille rakennuksille ja mahdollistaa myös 
esimerkiksi koulutoiminnan.

Aittakarinkadun varressa olevien kortteleiden 202 ja 203 rakennussuojelun 
ja rakennusten korkeuden osalta ELY-keskus viittaa myös Museoviraston 
lausunnossa esitettyihin näkökohtiin. 

Jatkosuunnittelussa on perusteltua myös havainnollistaa kaavaratkaisun 
kaupunkikuvallisia vaikutuksia erityisesti, kun maailmanperintökohteen 
suoja-alueelle ollaan sijoittamassa kookkaita rakennuksia.



ELY –keskuksella ei suunnittelun tässä vaiheessa ole oman toimialansa 
osalta aihetta enempään lausuntoon kaavaluonnoksesta.  

Yksikön päällikkö Anna-Leena Seppälä

Ylitarkastaja Tuomo Knaapi

Merkintä sähköisestä hyväksynnästä on asiakirjan lopussa.

Lisätietoja asiasta antaa tarvittaessa Tuomo Knaapi 

Puhelin 0295 022880

TIEDOKSI sähköpostilla

kirjaamo@museovirasto.fi

kirjaamo@satakunta.fi

liisa.nummelin@pori.fi

mervi.tammi@rauma.fi

mailto:kirjaamo@museovirasto.fi
mailto:kirjaamo@satakunta.fi
mailto:liisa.nummelin@pori.fi
mailto:mervi.tammi@rauma.fi


Tämä asiakirja on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument har godkänts elektroniskt

Esittelijä Knaapi Tuomo 17.10.2017 14:57

Ratkaisija Seppälä Anna-Leena 17.10.2017 15:08



RAUMAN KAUPUNKI
Tekninen valiokunta

PÖYTÄKIRJANOTE
Kokouspäivämäärä
24.10.2017

Sivu 1(3)
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96 § Lausunto Karinkentän (AK 02-306) asemakaavan luonnosvaiheesta

TEKVA 96 § 24.10.2017 RAU/175/10.02.03/2016

Esityslistan liite:
1. kaavaluonnosalueella kaupungin omistamat kiinteistöt,

15.9.2017
2. luonnos huoltorakennustarpeesta Korten talon piha-alueelle

Suunnittelupäällikkö Riikka Pajuoja 5.10.2017:

Rauman kaupungin kaavoitusyksikkö on pyytänyt teknisen valiokunnan
lausuntoa 25.9.2017 mennessä Karinkentän asemakaavan luonnosvai-
heesta.

Kaavamuutoksen tavoitteena on osoittaa paikka uudelle uimahallille, joka
korvaa Äijänsuon alueella olevan nykyisen uimahallin. Uimahallin yhtey-
teen on tarkoitus varata alue liikuntahallille. Suunnittelualueelle on tavoit-
teena myös osoittaa lisää asuin- ja liiketilaa.

Asemakaavan aineisto on tarkasteltavissa kokonaisuudessaan osoittees-
sa https://www.rauma.fi/02-306-karinkentta/

Aluepalvelut
Asemakaavaluonnoksen vaihtoehtoja varten on laadittu selvitys, joka pe-
rustuu Rauman liikennemalliin, sen nykyisiin liikennevirtoihin ja tuleviin
ennustemalleihin. Asemakaavaluonnoksen palvelujen ja asumisen liiken-
netuotosta on arvioitu valtakunnallisten keskiarvojen mukaan ja tutkittu
normaalin arkipäivän liikennetuotosta sekä ns. tapahtumapäivän liikenne-
tuotosta.

Karinkentän uusi maankäyttö lisää liikennemääriä noin 2000 – 2500
ajon/vrk. Tämä on lisäyksenä suuri, mutta jakautuu kahteen pääsuun-
taan: Aittakarinkatuun ja Nortamonkatuun. Hankkarintien suuntaan ei tule
ohjata liikennettä.

Liikenteen näkökulmasta eri maankäyttövaihtoehtojen välillä ei suurta
eroa ole, vaan suurempi ero tulee tarkasteltaessa liikennetilanteita. Ta-
pahtumapäivinä liikennetuotos voi olla jopa 4000 – 4500 ajon/vrk ja liitty-
mien hetkellinen ruuhkautuminen on mahdollista. Alueen läpi suunniteltu
Karisuonkatu alueen saatto- ja joukkoliikennettä palvelevana katuna.

Karinkentän alueen saavutettavuus kävellen ja pyörällä tulee taata jatko-
suunnittelussa. Jatkosuunnittelussa tulee tarkastella myös vasemmalle
kääntymiset (Aittakarinkatu – Karisuonkatu, Nortamonkatu  - Karisuonka-
tu) omana kaistanaan sekä suojatiesaarekkeet erityisesti liikenneturvalli-
suuden näkökulmasta.

Kaupungingeodeetti Timo Laitinen 5.10.2017:

Kiinteistö- ja mittaustoimi

Kiinteistö- ja mittaustoimi on tutustunut Karinkentän asemakaavan luon-
nosvaiheeseen, eikä sillä ole siitä huomautettavaa.
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Arkkitehti Mari Virtanen 5.10.2017:

Tilapalvelut

Rauman kaupunki, Tilapalvelut hallinnoi kaavaluonnosalueella neljää
käytössä olevaa rakennusta ja alueen välittömässä läheisyydessä kol-
mea muuta rakennusta (liite 1).

Molemmat kaavaluonnokset tukevat kaupungin julkisten rakennusten si-
joitussuunnitelmia ja käyttötarpeita. Uuden uimahallin ja liikuntahallin ra-
kentaminen on mahdollista YU/Y -alueelle esitetyin määräyksin. Luon-
noksissa ei ole otettu vielä kantaa kellarikerroksen rakentamiseen, mutta
sen rakentamismahdollisuuteen tai ei- rakennettavuuteen tulisi ottaa kan-
taa jollakin tasolla. Jos uimahallin tekniset tilat sijoitetaan maantasoker-
rokseen, sijoitus vaikuttaa mm. julkisivun käsittelyvaatimuksiin ja esteet-
tömyyden huomioimiseen suunnittelussa ja rakentamisessa.

Molemmissa kaavaluonnoksissa YU/Y -alueen liittymisiin ei ole annettu
rajoituksia kaavamerkinnöin, mutta käytännössä ajatuksena on ollut ohja-
ta sisään ja ulos alueen sisäinen liikenne Karisuonkadulta. Alueen käyt-
töä ja kokonaisuutta ajatellen liittymä huoltoliikennettä varten olisi hyvä
sallia muualtakin kuin Karisuonkadulta. Alueeseen kohdistuu nykyistä
isompi asiakas-, saatto-ja huoltoliikenne tulevaisuudessa.

VE 2 mahdollistaa Y-alueella kolmikerroksisen rakentamisen samalla ra-
kennusoikeuden (22 000 krm2) ja alueen koon ollessa suurempi. VE 2
tukee parhaiten kaupungin julkisen rakentamisen tavoitteita ja antaa
enemmän mahdollisuuksia alueen rakentamiselle huomioiden myös kou-
lu- ja päiväkotitoiminnot.

Jos Y – alueelle rakennetaan useampi julkinen rakennus, selkeä kaupun-
kikuvallinen näkemys alueen rakentumiselle eri vaihtoehtotarkasteluin an-
taisi hyvän lähtökohdan alueen rakennuttamiselle. Mahdollisesti uuden
koulurakennuksen sijoittaminen keskusta-alueelle parhaiten soveltuisi
juuri kaavaluonnosalueelle. Synergia sekä koulun, liikuntahallin että ui-
mahallin kanssa olisi tällöin optimaalinen, jos alueen koko muuten riittää.

Korten talo sijaitsee YU/Y-alueen vieressä Aittakarin ja Karisuonkadun
risteyksessä. Rakennus on tällä hetkellä väliaikaisesti wihertoimen sosi-
aalitila- ja varastokäytössä. Nykyinen käyttö asettaa haasteita nyt ja var-
sinkin kaavaluonnoksissa esitetyissä suunnitelmissa. Tontin käytöstä on
tehty luonnos sosiaalitilojen yhteyteen rakennettavasta huolto-
/varastorakennuksesta ja sen sijoittumisesta. Luonnoksesta käy ilmi ton-
tin tilanahtaus kyseiseen käyttötarkoitukseen (liite 2).

Wihertoimen sosiaalitilatarve keskustassa on selvitysvaiheessa ja tavoit-
teena on rakentaa heille uudet tilat. Ensisijaisina uusina sijoituspaikkoina
on esitetty mm. Parpansalin puistoa.

Kaupunginpuutarhuri Mari Pohjalainen 5.10.2017:

Wihertoimi
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Korten talo sijaitsee melko keskeisellä paikalla ydinkeskustan alueella.
Vuonna 2015 rakennetut sosiaalitilat ovat riittävät kahdelle ydinkeskustan
hoitoryhmälle. Nykyiset kaluston säilytystilat talon kellarikerroksessa ovat
kuitenkin riittämättömät, sillä kellaritiloihin ei mahdu kuin ns. käsityökalut.
Korten talon tontille tarvittaisiinkin lisärakennus, missä voisi säilyttää
isompia ajoleikkureita sekä muuta isompaa kalustoa. Lisäksi tontilla pitäi-
si olla koneiden päivittäistä huoltoa varten koneiden pesupiste öljynero-
tuskaivoineen.
Uuden asemakaavan tulisi mahdollistaa Korten talon käytön wihertoimen
sosiaalitiloina jatkossakin sekä lisärakentamisen. Korten talo on kaava-
selostuksen mukaan rakennus, jolla on merkitystä kaupunginosan histo-
rian ja/tai ympäristön kokonaisuuden kannalta. Sen säilyttäminen on kaa-
vaselostuksen mukaan suotavaa.

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

Toimialajohtaja Tomi Suvanto 19.10.2017:

Ehdotus:  Valiokunta päättää saattaa kaavoittajan tietoon yllä mainitut
asiat.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

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

ja

kaupungingeodeetti Timo Laitinen
puh. 02 834 4760
timo.laitinen@rauma.fi

ja

arkkitehti Mari Virtanen
puh. (02) 834 4693
mari.virtanen@rauma.fi

ja

kaupunginpuutarhuri Mari Pohjalainen
puh. (02) 834 4678
mari.pohjalainen@rauma.fi
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KARINKENTÄN ASEMAKAAVAMUUTOS AK 02-306
Lyhennelmät valmisteluvaiheen lausunnoista ja vastineet niihin

Karinkentän asemakaavamuutoksen luonnosvaihtoehdot 1 ja 2 olivat nähtävillä 24.8-25.9.2017.

Kaavaluonnosvaihtoehdoista pyydettiin lausunnot Satakunnan pelastuslaitokselta, sivistysvaliokunnalta,
tekniseltä valiokunnalta, ympäristö- ja lupalautakunnalta, terveydensuojeluviranomaiselta,
Satakuntaliitolta, Varsinais-Suomen ELY -keskukselta, Satakunnan Museolta, Museovirastolta, Rauman
Energia Oy:ltä ja DNA Oy:ltä.

Lausuntoa ei saatu terveysviranomaiselta ja Satakunnan Museolta.
Satakunnan Museo katsoo, että tässä tapauksessa museoalan lausujana toimii Museovirasto.
DNA Oy on antanut lausunnon jo aloitusvaiheessa osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä rakennemallin
perusteella.
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DNA Oy 9.3.2016

DNA Oy:llä ei ole huomauttamista Karinkentän asemakaavamuutoksen sisältöön.

Alueella on nykyisiin DNA:n omistamia telekaapeleita, joiden sijainti tulisi huomioida varsinkin kaava-
aluetta rakennettaessa. Jos kaapeleiden sijaintia ei voida säilyttää, tulee niille osoittaa uusi korvaava reitti.

Vastine

DNA Oy:n omistamat kaapelit alueella tulee ottaa huomioon aluetta rakennettaessa.
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Ympäristö- ja lupalautakunta 11.9.2017

Rakennustarkastajan mukaan luonnosvaihtoehto 1 on parempi.

Luonnosvaihtoehto 2:n kortteli 201 K askarruttaa. Huoltoasemalle löytyy kyllä tilausta kaupungin alueelta.

Onko uimahallille määritelty enimmäiskorkeus?

Vastine

Yleisten rakennusten korttelialueella on määritelty suurin sallittu kerrosluku. Rakennusten korkeutta ei ole
katsottu tässä paikassa tarpeelliseksi rajata muutoin.
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Museovirasto 20.9.2017

Kaavamuutos mahdollistaa koulurakennuksen purkamisen, mikä on voimassa olevan oikeusvaikutteisen
yleiskaavan vastaista. Vireillä olevassa osayleiskaavan muutosluonnoksessa koulun purkaminen on tehty
mahdolliseksi. Kaavaselostuksesta tulee käydä ilmi, miksi koulun suojelu halutaan poistaa.

Kaavan suojelumääräykseen sr tulee lisätä ”Rakennuksia ei saa purkaa.”

Aittakarinkatu 8 ansaitsee niin ikään suojelumerkinnän osana kokonaisuutta.

Suojelurakennusten rakennusalat on erotettava uusista rakennusaloista.

Uudisrakentamiselle sallittu kerrosluku IV on liikaa kortteleissa 202 ja 203. Museovirasto ehdottaa
suurimman sallitun räystäskorkeuden määrittämistä, joka noudattelisi olevien rakennusten korkeutta.
Näissä kortteleissa ja kortteleissa 201 ja 204 olisi mahdollista pyrkiä esim. townhouse –tyyppiseen
ratkaisuun, joka on tehokas ja pienipiirteinen.

Suurten rakennusten sovittaminen ympäristöön on haastavaa erityisesti suojavyöhykkeellä. Kaavaa
laadittaessa on pidettävä huoli, että suojavyöhykkeen tarkoitus toteutuu eivätkä maailmanperintöalueen
arvot vaarannu tai heikkene uuden rakentamisen myötä.

Museovirasto pitää hyvänä ajatusta arkkitehtuurikilpailun järjestämisestä alueelle.

Vastine

Suunnittelualueella oleva koulurakennus edustaa melko tyypillistä 1960-70 –lukujen vaihteen modernia
kouluarkkitehtuuria. Sen ovat suunnitelleet arkkitehdit Reino Lucander ja Olli Vahtera. Rakennus valmistui
vuonna 1969.

Oikeusvaikutteisessa keskustan osayleiskaavassa on suunnittelualueella oleva entinen Rauman Lyseon
koulurakennus osoitettu rakennuslainsäädännön nojalla suojeltavaksi kohteeksi. Osayleiskaavan laatimisen
yhteydessä Lyseo on inventoitu vuonna 2002. Inventoinnissa kohde on kuvattu ja luettelointiperuste on
rakennushistoriallinen. Inventointiin ei kuitenkaan liittynyt varsinaista kohteen arvottamista.
Osayleiskaavan selostuksessa on Lyseon suojelutilanteesta todettu, että rakennusta ei ole suojeltu ja että
uhkana rakennukselle on alkuperäisen ilmeen katoaminen uusien laajennusten ja muutostöiden takia.
Ohjeena on annettu, että keskusaula ja 1960-luvulle tyypilliset materiaalit sekä detaljointi tulee säilyttää.

Koulurakennus on inventoitu vireillä olevan keskustan oasyleiskaavamuutoksen yhteydessä tehdyssä
Vanhan Rauman suojavyöhykkeen inventoinnissa (Satakunnan Museo 2013), jossa se on jätetty kokonaan
arvottamatta.

Koulun käytöstä on luovuttu, koska rakennuksessa on havaittu sisäilmaongelmia ja rakennuksen
korjaaminen on todettu kalliiksi. Myöskään tilat eivät vastaa nykytarvetta.

Kaavamateriaaliin ja selostukseen on syytä lisätä tietoa koulurakennuksen tilanteesta, kunnosta ja
suunnitelmista sekä perusteluja sen mahdolliselle purkamiselle.

Kaavaluonnoksen sr -määräystä on syytä tarkentaa.
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Aittakarinkatu 8 on laaditussa inventoinnissa osoitettu kuuluvaksi luokkaan C. Rakennus on osa laajempaa
kokonaisuutta, mutta kuten inventoinnissakin todetaan, rakennuksessa tehdyt muutokset laskevat sen
rakennushistoriallista ja kaupunkikuvallista arvoa huomattavasti.  Alueelle tehdyn viitesuunnittelun
yhteydessä on havaittu, että tuomalla uudet julkiset rakennukset lähemmäs Aittakarinkatua, ne saadaan
sekä toiminnallisesti että kaupunkikuvallisesti paremmin liitettyä keskusta-alueen rakenteeseen ja
kevyenliikenteen verkostoon.  Näin ollen on mahdollista päästä nykyistä parempaan ratkaisuun purkamalla
Aittakarinkatu 8 puurakennus. Tästä syystä sitä ei ole tarkoituksenmukaista osoittaa suojeltavaksi.

Kaavan rakennusalat ja kerrosluvut tarkentuvat jatkosuunnittelussa.

Alueelle on laadittu viitesuunnitelma, jossa havainnollistetaan kaavan mahdollistamaa rakentamista ja
miten se voidaan sovittaa olemassa olevaan ympäristöön. Laaditun materiaalin perusteella on myös
helpompi arvioida suunnitelman vaikutuksia erityisellä alueella maailmanperintökohteen
suojavyöhykkeellä.
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Satakunnan pelastuslaitos 25.9.2017

Asemakaavamuutoksella on merkittävä vaikutus Sahankadulla olevan paloaseman toimintaan.
Kaavaluonnoksesta ei käy selville erityisesti urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueen
liittymät Sahan kadulle.

Minkä verran mahdollisesti liikenne lisääntyy Sahankadulla?

Miten turvataan Sahankadulta liittyminen Hankkarintielle. Vaihtoehto voisi olla mahdollinen yhteys
Sahankadulta Aittakarinkadulle, liikenneympyrän myötä helpottaisi kulkua suurteollisuusalueelle.

Lisäksi tulee kiinnittää huomiota urheilualueiden kulkuun kaavaluonnosalueelta Äijänsuon alueelle. Nytkin
liikennettä on paloaseman tontin läpi. Miten paljon se lisääntyy kun kaava on toteutunut.

Vastine

Nykytilanteessa Karinkentän alue on tyhjää sorakenttää, jota käytetään sirkuskenttänä ja suurien
tilaisuuksien yhteydessä pysäköintialueena. Alueen ottaminen aktiivisempaan käyttöön tulee luonnollisesti
lisäämään liikennettä alueella.

Kaavamuutoksen yhteydessä on tehty selvitys kaavaratkaisun liikennevaikutuksista. Selvitys perustuu
luonnosvaihtoehdoissa esitettyihin ratkaisuihin.  Selvityksen mukaan alueen katuverkon kapasiteetti on
riittävä. Ajoneuvoliikenteen kokonaistuotos on suhteellisen suuri, mutta sen vaikutus jakaantuu
useammalle katuosalle.

Asemakaavassa ei ole tarpeen määrittää tarkkoja tonttiliittymän paikkoja. Jatkosuunnittelussa
korttelialueille tullaan osoittamaan ne osat korttelirajoista, joille ei liittymää saa sijoittaa. Laajalle ja
mahdollisesti monia toimintoja sisältävälle yleisten rakennusten korttelialueelle on syytä osoittaa useampi
kuin yksi liittymä. Liittymien paikat määritellään rakennussuunnittelun yhteydessä.

Liikenne Sahankadulla tulee alueen rakentumisen myötä lisääntymään. Liikenteen määrään
pelastuslaitoksen liittymän kohdalla voidaan vaikuttaa muun muassa sillä, että tälle osuudelle ei sijoiteta
tonttiliittymiä.

Sahankatu ja Hankkarintie eivät kuulu kaavamuutosalueeseen, ne säilyvät ennallaan. Liikennejärjestelyä,
jossa liittyminen Sahankadulta Hankkarintielle on sallittu vain pelastuslaitoksen kulkuneuvoille, on syytä
sälyttää myös tulevaisuudessa.

Kaavamuutosalue ei ulotu pelastuslaitoksen tontille.
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Rauman Energia 25.9.2017

Kaavoituksessa olisi syytä huomioida, että alueelle on rakennettava muuntamo. Muuntamovaihtoehtoina
kiinteistömuuntamo tai tehdasvalmisteinen puistomuuntamo.

Kiinteistömuuntamotila suunnitellaan verkonhaltijan antamien ohjeiden mukaisesti ja muuntamo tulee
rakentaa alueen ensimmäisessä rakennusvaiheessa. Puistomuuntamolle voidaan katsoa paikka
myöhemmin kun suunnittelu etenee.

Vastine

Muuntamovaihtoehdoista ja sijainnista on syytä neuvotella Rauman Energian kanssa jatkosuunnittelun
yhteydessä.
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Sivistysvaliokunta 28.9.2017

Sivistysvaliokunta pitää luonnosvaihtoehto 2 parempana toteutusvaihtoehtona.
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Satakuntaliitto 5.10.2017

Karinkentän asemakaan muutoksen kannalta oleellista olisi, että keskustan osayleiskaava olisi ohjaamassa
yksityiskohtaisempaa suunnittelua.

Kaavamuutoksen suunnittelussa tulisi kiinnittää erityistä huomiota maakuntakaavan keskustatoimintojen
alueen suunnittelumääräykseen, jonka mukaan alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on
kiinnitettävä huomiota alueen arkkitehtuuriin, ympäristökuvaan, ominaispiirteisiin, viihtyisyyteen ja
toimivuuteen. Suunnittelumääräyksen mukaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava
huomioon kulttuuriympäristön ominaispiirteiden vaaliminen ja turvata merkittävien kulttuuriarvojen
säilyminen myös eheyttävän suunnittelun yhteydessä. Lisäksi Satakuntaliitto kiinnittää huomiota alueen
sijoittumiseen Satakunnan maakuntakaavassa osoitetulle Unescon maailmanperintökohteen
suojavyöhykkeelle.

Suunnitellussa rakentamisessa ja erityisesti kerroskorkeuksissa tulee huomioida Vanhan Rauman läheisyys,
suojeltavien rakennusten sijoittuminen asuinkerrostalojen korttelialueelle sekä lähiympäristö.

Satakuntaliitto pitää hyvänä voimaa olevassa asemakaavassa osoitettu II2/3 kerroskorkeutta.

Satakuntaliitto esittää harkittavaksi rakennusinventoinnissa luokkaan C arvotetun Aittakarinkatu 8:ssa
sijaitsevan rakennuksen säilyttämistä. Rakennus säilyessään tukisi ajallisesti ja tyylillisesti muodostuvaa
kaupunkihistoriallista kokonaisuutta Aittakarinkatu 6:n ja 4:n kanssa.

Vastine

Keskustan osayleiskaavan muutos on vireillä. Kaava on ollut luonnoksena nähtävillä elo-syyskuussa 2017.
Kaavaluonnoksesta on saatu lausunnot ja aloitusvaiheen virnaomaisneuvottelu on pidetty. Kaavan pohjaksi
on tehty runsaasti selvityksiä. Osayleiskaavaluonnos ja selvitykset ovat Karinkentän kaavatyön tukena.

Maakuntakaavan suunnittelumääräyksen mukaan on Karinkentän asemakaavatyössä keskeisiksi tavoitteiksi
asetettu arkkitehtuurin laatu ja uudisrakentamisen sovittaminen olemassa olevaan ympäristöön ja
maailmanperintökohteen suojavyöhykkeelle sekä toimivan ja viihtyisän kokonaisuuden rakentumisen
mahdollistaminen.

Alueelle on laadittu viitesuunnitelma, jossa havainnollistetaan kaavan mahdollistamaa rakentamista ja
miten se voidaan sovittaa olemassa olevaan ympäristöön. Laaditun materiaalin perusteella on myös
helpompi arvioida suunnitelman vaikutuksia erityisellä alueella maailmanperintökohteen
suojavyöhykkeellä.

Kaavan rakennusalat ja kerrosluvut tarkentuvat jatkosuunnittelussa.

Aittakarinkatu 8 on laaditussa inventoinnissa osoitettu kuuluvaksi luokkaan C. Rakennus on osa laajempaa
kokonaisuutta, mutta kuten inventoinnissakin todetaan, rakennuksessa tehdyt muutokset laskevat sen
rakennushistoriallista ja kaupunkikuvallista arvoa huomattavasti.  Alueelle tehdyn viitesuunnittelun
yhteydessä on havaittu, että tuomalla uudet julkiset rakennukset lähemmäs Aittakarinkatua, ne saadaan
sekä toiminnallisesti että kaupunkikuvallisesti paremmin liitettyä keskusta-alueen rakenteeseen ja
kevyenliikenteen verkostoon.  Näin ollen on mahdollista päästä nykyistä parempaan ratkaisuun purkamalla
Aittakarinkatu 8 puurakennus. Tästä syystä sitä ei ole tarkoituksenmukaista osoittaa suojeltavaksi.
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ELY -keskus 17.10.2017

Kuten kaavaselostuksessakin on todettu, sijainti maailmanperintökohteen suojavyöhykkeellä asettaa
suunnittelulle ja rakentamiselle erityisiä vaatimuksia.

Voimassa olevassa osayleiskaavaa alueella oleva koulurakennus on osoitettu rakennuslainsäädännön
nojalla suojeltavaksi kohteeksi. Tämän lähtökohdan huomioon ottaminen ja perusteltu ratkaisu on vielä
käsittelemättä asemakaavan muutoksessa.

Aittakarinkadun varressa olevien kortteleiden 202 ja 203 rakennussuojelun ja rakennusten korkeuden
osalta ELY -keskus viittaa myös Museoviraston lausunnossa esitettyihin näkökohtiin.

Jatkosuunnittelussa on perusteltua myös havainnollistaa kaavaratkaisun kaupunkikuvallisia vaikutuksia
erityisesti, kun maailmanperintökohteen suoja-alueelle ollaan sijoittamassa kookkaita rakennuksia.

Vastine

Suunnittelualueella oleva koulurakennus edustaa melko tyypillistä 1960-70 –lukujen vaihteen modernia
kouluarkkitehtuuria. Sen ovat suunnitelleet arkkitehdit Reino Lucander ja Olli Vahtera. Rakennus valmistui
vuonna 1969.

Oikeusvaikutteisessa keskustan osayleiskaavassa on suunnittelualueella oleva entinen Rauman Lyseon
koulurakennus osoitettu rakennuslainsäädännön nojalla suojeltavaksi kohteeksi. Osayleiskaavan laatimisen
yhteydessä Lyseo on inventoitu vuonna 2002. Inventoinnissa kohde on kuvattu ja luettelointiperuste on
rakennushistoriallinen. Inventointiin ei kuitenkaan liittynyt varsinaista kohteen arvottamista.
Osayleiskaavan selostuksessa on Lyseon suojelutilanteesta todettu, että rakennusta ei ole suojeltu ja että
uhkana rakennukselle on alkuperäisen ilmeen katoaminen uusien laajennusten ja muutostöiden takia.
Ohjeena on annettu, että keskusaula ja 1960-luvulle tyypilliset materiaalit sekä detaljointi tulee säilyttää.

Koulurakennus on inventoitu vireillä olevan keskustan oasyleiskaavamuutoksen yhteydessä tehdyssä
Vanhan Rauman suojavyöhykkeen inventoinnissa (Satakunnan Museo 2013), jossa se on jätetty kokonaan
arvottamatta.

Koulun käytöstä on luovuttu, koska rakennuksessa on havaittu sisäilmaongelmia ja rakennuksen
korjaaminen on todettu kalliiksi. Myöskään tilat eivät vastaa nykytarvetta.

Kaavamateriaaliin ja selostukseen on syytä lisätä tietoa koulurakennuksen tilanteesta, kunnosta ja
suunnitelmista sekä perusteluja sen mahdolliselle purkamiselle.

Kaavan rakennusalat ja kerrosluvut tarkentuvat jatkosuunnittelussa.

Alueelle on laadittu viitesuunnitelma, jossa havainnollistetaan kaavan mahdollistamaa rakentamista ja
miten se voidaan sovittaa olemassa olevaan ympäristöön. Laaditun materiaalin perusteella on myös
helpompi arvioida suunnitelman vaikutuksia erityisellä alueella maailmanperintökohteen
suojavyöhykkeellä.
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Tekninen valiokunta 27.10.2017

Alueen saavutettavuus kävellen ja pyörällä tulee taata jatkosuunnittelussa.

Kellarikerroksen rakentamismahdollisuuteen tai ei-rakennettavuuteen tulisi ottaa kantaa.
Jos uimahallin tekniset tilat sijoitetaan maantasokerrokseen, sijoitus vaikuttaa mm. julkisivun
käsittelyvaatimuksiin ja esteettömyyden huomioimiseen suunnittelussa ja rakentamisessa.

Liittymäkieltoja ei ole, mutta käytännössä ajatuksena on ollut ohjata sisään ja ulos alueen sisäinen liikenne
Karisuonkadulta. Alueen käyttöä ja kokonaisuutta ajatellen liittymä huoltoliikennettä varten olisi hyvä sallia
muualtakin kuin Karisuonkadulta.

Ve 2 tukee parhaiten kaupungin julkisen rakentamisen tavoitteita ja antaa enemmän mahdollisuuksia
alueen rakentamiselle huomioiden myös koulu- ja päiväkotitoiminnot. Jos Y-alueelle rakennetaan useampi
julkinen rakennus, selkeä kaupunkikuvallinen näkemys alueen rakentumiselle eri vaihtoehtotarkasteluin
antaisi hyvän lähtökohdan alueen rakennuttamiselle.

Uuden asemakaavan tulisi mahdollistaa Korten talon käytön wihertoimen sosiaalitiloina jatkossakin sekä
lisärakentamisen.

Vastine

Kevyenliikenteen toimivat yhteydet on huomioitu kaavaluonnosvaihtoehdoissa ja ne on syytä huomioida
myös jatkosuunnittelussa.

Kellarirakentaminen on kaavaluonnoksissa sallittu. Kellarin rakentaminen ja esteettömyys on muun muassa
otettava huomioon rakennussuunnitteluvaiheessa.

Kaava ei ohjaa yleisten rakennusten tontille ajoa ainoastaan Karisuonkadun kautta. Ajatuksena on ollut,
että liikenne jakaantuu useammalle kadulle. Huoltoliikenteen liittymä on kaavaluonnosten mukaan
mahdollista osoittaa muualtakin kuin Karisuonkadulta.

Alueelle on laadittu viitesuunnitelma, jossa havainnollistetaan kaavan mahdollistamaa rakentamista ja
miten se voidaan sovittaa olemassa olevaan ympäristöön. Laaditun materiaalin perusteella on myös
helpompi arvioida suunnitelman vaikutuksia erityisellä alueella maailmanperintökohteen
suojavyöhykkeellä.

Alueelle tehdyn viitesuunnittelun yhteydessä on havaittu, että tuomalla uudet julkiset rakennukset
lähemmäs Aittakarinkatua, ne saadaan sekä toiminnallisesti että kaupunkikuvallisesti paremmin liitettyä
keskusta-alueen rakenteeseen ja kevyenliikenteen verkostoon.  Näin ollen on mahdollista päästä nykyistä
parempaan ratkaisuun purkamalla Aittakarinkatu 8 puurakennus. Wihertoimen sosiaalitiloille tulee jatkossa
löytää uusi sijoituspaikka.
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KARINKENTÄN ASEMAKAAVAMUUTOS AK 02-306
Lyhennelmät valmisteluvaiheen mielipiteistä ja vastineet niihin

Karinkentän asemakaavamuutoksen luonnosvaihtoehdot 1 ja 2 olivat nähtävillä 24.8-25.9.2017.

Kaavaluonnosvaihtoehdoista saatiin nähtävillä olon aikana yksi kirjallinen mielipide.
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Mielipide 19.9.2017

Asunto Oy Rauman Lemsanpuistolla on kaupungin kanssa sopimus noin neljästäkymmenestä autopaikasta
kiinteistön läheisyydessä. Kyseiset paikat ovat olleet nyt Karinkentän reunalla. Toivomme myös jatkossa,
että autopaikat mahtuisivat Karinkentän alueelle, koska lähiympäristössä ei ole toista näin laajaa aluetta
johon paikat mahtuisivat.

Vastine

Karinkentän alueen maankäyttö tulee merkittävästi muuttumaan nykyisestä. Alueelle on tavoitteena
sijoittaa uusi uimahalli, urheiluhalli ja koulurakennus. Uudet toiminnot vaativat runsaasti tilaa ja
pysäköintialuetta. Asunto Oy Lemsanpuiston pysäköintipaikat eivät tule jatkossa enää mahtumaan alueelle
ja niille on etsittävä uusi sijaintipaikka.



MUISTIO

1.11.2017

Karinkentän asemakaavamuutoksen
MRL 66 §:n 2 mom. mukainen viranomaisneuvottelu

Aika Tiistai 1.11.2017 klo 10.00

Paikka Varsinais-Suomen ELY -keskus, Turku

Osallistujat Anna-Leena Seppälä ELY -keskus
Tuomo Knaapi ’’
Ulla Riipinen (etäyhteys) ’’
Tapio Van Ooik ’’
Kaija Kiiveri-Hakkarainen Museovirasto
Susanna Roslöf (etäyhteys) Satakuntaliitto
Liisa Nummelin (etäyhteys) Satakunnan Museo
Juha Eskolin Rauman kaupunki
Mervi Tammi ’’
Henri Raitio ’’

Puheenjohtajana toimi Anna-Leena Seppälä ja sihteereinä Mervi Tammi ja Henri Raitio.

Mervi Tammi esitteli Karinkentän asemakaavamuutoksen alustavan ehdotuksen ja selvitykset.  Juha Es-
kolin kertoi kaupungin tarkentuneista tavoitteista mahdollistaa koulun sijoittaminen alueelle.

Viranomaisten kommentit:

- Sijainti maailmanperintökohteen suojavyöhykkeellä tulee näkyä kaavassa ja määräyksissä
- Kaavamateriaaliin tulisi lisätä selvitys suurien rakennusten sijoittumisesta ja vaikutuksista suoja-

vyöhykkeellä
- Korkean arkkitehtonisen laadun turvaaminen on erityisen tärkeää
- Kaavamateriaaliin tulisi lisätä Lyseon kuntotutkimus, jos sellainen on tehty
- Lyseon suojelematta jättämiselle tulee olla riittävät perustelut
- Luonnosvaihtoehtoihin verrattuna alustavan ehdotuksen asuin- ja liikekortteleiden rakeisuus ja

kerrosluvut ovat kehittyneet hyvään suuntaan
- Museovirasto pohti vielä kerrosluvun kasvun tarkoituksenmukaisuutta etelän suuntaan
- Kortteen talo ansaitsee sille merkityn suojelun osana kokonaisuutta
- sr4 -merkintää tulisi täsmentää
- Y-alueella voisi harkita sallia myös asuminen, koska alueella on kaksi vanhaa asuinrakennusta
- Istutettavan alueen sijoittamista Y-kortteliin vanhojen asuinrakennusten suuntaan voisi harkita
- Koulun liikenne ja erityisesti saattoliikenne otettava huomioon jatkosuunnittelussa
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AUKIO

KOULUN PIHA

P 255

P 80

P 30

P 40

KOULUN PIHA

mahdolliset
huoltoajoreiti

vara P 50

vara P 40

PYSÄKÖINTIPAIKAT  (maksimi)
Pysäköintipaikat tontilla: 255 + 80 + 30 + 40 = 405 kpl
Pysäköintipaikat urheiluhallin alla maantasossa 192 kpl
Varapysäköintipaikat koulun piha-alueella 90 kpl



RAUMAN KAUPUNKI
Sivistysvaliokunta

PÖYTÄKIRJANOTE
Kokouspäivämäärä
25.4.2018

Sivu 1(1)

Otteen oikeaksi todistaa:

39 § Sivistysvaliokunnan lausunto Karinkentän asemakaavan (AK 02-306) ehdotusvai-
heesta

SIVISTYS 39 § 25.4.2018 RAU/175/10.02.03/2016

Toimialajohtaja Soile Strander 18.4.2018:

Rauman kaupungin kaavoitus pyytää sivistysvaliokunnan lausuntoa Ka-
rinkentän asemakaavan (AK 02-306) ehdotusvaiheesta 4.5.2018 men-
nessä.

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on kaavaselosteen mukaisesti ”liittää
vajaakäytössä oleva suunnittelualue nykyistä paremmin osaksi keskus-
taa. Tavoitteena on luoda mahdollisuus viihtyisän ja toiminnoiltaan moni-
puolisen alueen syntymiselle. Kaavatyön lähtökohtina ovat alueen ja lä-
hiympäristön ominaispiirteiden säilyminen ja tukeminen, korkealaatuinen
arkkitehtuuri ja kaupunkikuva, ympäristön viihtyvyys ja toimivuus sekä
toimiva liikenne. Kaavassa on tarkoitus osittaa paikka uudelle uimahallil-
le, joka korvaa Äijänsuon alueella olevan nykyisen uimahallin. Alueelle
aiotaan rakentaa myös uudet tilat HJ. Nortamon koulua sekä opistoja
vasten. Tämän lisäksi alueelle suunnitellaan urheiluhallia”.

Asemakaavan aineisto on tarkasteltavissa kokonaisuudessaan osoittees-
sa www.rauma.fi/02-306-karinkentta/

Ehdotus:  Sivistysvaliokunta toteaa lausuntonaan, että sillä ei ole
huomautettavaa asemakaavamuutoksen ehdotusvaiheesta.

Päätös: Ehdotuksen mukaan.
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Viite: lausuntopyyntönne 29.3.2018 

Karinkentän asemakaavan muutos (AK 02-306), ehdotusvaihe, Rauma

KAAVAHANKE

Asemakaavan muutoksella on tarkoitus liittää vajaakäytössä oleva 
suunnittelualue nykyistä paremmin osaksi keskustaa. Tavoitteena on 
luoda mahdollisuus viihtyisän ja toiminnoiltaan monipuolisen alueen 
syntymiselle. Kaavatyön lähtökohtina ovat alueen ja lähiympäristön 
ominaispiirteiden säilyttäminen ja tukeminen, korkealaatuinen 
arkkitehtuuri ja kaupunkikuva, ympäristön viihtyisyys ja toimivuus sekä 
toimiva liikenne. 

Suunnittelualue on tarkoitus osoittaa opetus- ja urheilutoimintaa 
palvelevien rakennusten korttelialueeksi. Kaavassa on tarkoitus osoittaa 
paikka uudelle uimahallille, joka korvaa Äijänsuon alueella olevan 
nykyisen uimahallin. Uimahallin yhteyteen on tarkoitus varata alue 
liikuntahallille. Suunnittelualueelle oli kaavan luonnosvaiheessa 
tavoitteena myös osoittaa lisää asuin- ja liiketilaa. Tavoitteesta on 
asuintilan osalta ehdotusvaiheessa luovuttu. Kaavoituksen aikana on 
tullut esille tarve rakentaa uusi koulukeskus, ja sen on suunniteltu 
sijoittuvan suunnittelualueelle. Uusien tavoitteiden johdosta 
suunnittelualue on jaettu kahtia, ja lausunnolla olevan länsipuolen 
kaavoituksen on tarkoitus edetä nopeammin. Luonnosvaiheessa 
mukana olleet Alfredinkadun ja Nortamonkadun väliset liike- ja 
asuinkorttelit on rajattu tämän kaavamuutoksen ulkopuolelle.

SUUNNITTELUTILANNE

Suunnittelualue sijoittuu Unescon maailmanperintökohteen 
suojavyöhykkeelle.

Satakunnan maakuntakaavassa suunnittelualue on osoitettu 
keskustatoimintojen alueeksi.

mailto:kaavoitus@rauma.fi
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Asemakaavoitusta ohjaavassa Rauman keskustan osayleiskaavassa 
vuodelta 2003 alue on osoitettu julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi 
sekä kerrostalovaltaiseksi asuntoalueeksi, joka on uusi ja olennaisesti 
muuttuva. Lisäksi alueella oleva koulurakennus on osoitettu 
rakennuslainsäädännön nojalla suojeltavaksi kohteeksi. Alue sijoittuu 
myös Unescon maailmanperintökohteen suojavyöhykkeelle (sv2).

Yleiskaavan 2025 luonnoksessa alue on osoitettu palvelujen ja 
hallinnon alueeksi.

Keskusta-alueelle on valmisteilla myös osayleiskaavan muutos ja 
laajennus. Ehdotuksessa suunnittelualue on osoitettu julkisten 
palvelujen ja hallinnon alueeksi. Lisäksi alue on osoitettu olennaisesti 
muuttuvaksi alueeksi ja sen läpi on osoitettu kevyen liikenteen 
yhteystarve. 

Voimassa olevissa asemakaavoissa (vuosilta 1990 ja 2000) alue on 
osoitettu opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YO- 
2) ja yleiseksi pysäköintialueeksi (LP).  

ELY-KESKUKSEN KANNANOTOT

ELY-keskus on luonnosvaiheen lausunnossaan kiinnittänyt huomiota 
mm. siihen, että suunnittelualueen sijainti maailmanperintökohteen 
suojavyöhykkeellä asettaa suunnittelulle ja rakentamiselle erityisiä 
vaatimuksia. ELY-keskus on esittänyt kaavaratkaisun 
kaupunkikuvallisten vaikutusten havainnollistamista, sillä 
maailmanperintökohteen suojavyöhykkeelle sijoitettavat rakennukset 
ovat kookkaita. ELY-keskukselle on toimitettu havainnollistamiset 
keskustan osayleiskaavatyön yhteydessä, mutta aineistot tulisi lisätä 
myös tämän asemakaavamuutoksen yhteyteen. 

Suunnittelualueelle on laadittu rakentamistapaohjeet (päivätty 
16.3.2018). Alueelle rakennettavien rakennusten sallittua kerroslukua 
on nostettu kolmesta neljään. ELY-keskus katsoo, että etenkin muun 
kuin asuinrakentamisen kohdalla tärkeämpi ja olennaisempi 
rakentamista ohjaava tekijä on kokonaiskorkeuden määritteleminen 
asemakaavassa. Suunnittelualueen itäosa sijoittuu lähelle vanhempia 
säilytettäviä rakennuksia, ja etenkin tällä alueella kokonaiskorkeutta 
koskevaa määräystä tulee vielä harkita. Rakentamistapamääräyksissä 
on lisäksi esitetty hyviä ja käyttökelpoisia periaatteita ja määräyksiä, 
joista osan siirtämistä kaavamääräyksiin tulisi harkita. 

Alueella sijaitsevan, voimassa olevassa osayleiskaavassa 
rakennuslainsäädännön nojalla suojeltavaksi kohteeksi osoitetun 
koulurakennuksen (Lyseo) osalta ELY-keskus on edellyttänyt tämän 
lähtökohdan käsittelemistä ja perustelemista. Asemakaavan 
muutoksessa koulurakennusta ei olla osoittamassa suojeltavaksi. 
Selostukseen on täydennetty perustelut. 
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Aittakarinkadun varressa olevien kortteleiden 202 ja 203 
rakennussuojelun ja rakennusten korkeuden osalta ELY-keskus on 
luonnosvaiheen lausunnossaan viitannut Museoviraston 
luonnosvaiheen lausuntoon. Kortteli 202 ei ole enää tässä 
kaavaratkaisussa mukana. Kortteliin 203 koilliskulmaan sijoittuva 
rakennus on osoitettu sr4-merkinnällä. Merkinnässä on käytetty 
vanhahtavaa ja tulkinnanvaraista määräystä … eikä ilman pakottavaa 
syytä hävittää. ELY-keskus ehdottaa kirjoitettavan rakennusta ja/tai 
rakennelmaa ei saa purkaa. 

Yksikönpäällikkö Anna-Leena Seppälä

Ylitarkastaja Ulla Riipinen

Merkintä sähköisestä hyväksynnästä on asiakirjan lopussa.

TIEDOKSI kirjaamo@museovirasto.fi, kirjaamo@satakunta.fi, 
liisa.nummelin@pori.fi, mervi.tammi@pori.fi 

mailto:kirjaamo@museovirasto.fi
mailto:kirjaamo@satakunta.fi
mailto:liisa.nummelin@pori.fi
mailto:mervi.tammi@pori.fi
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Asia RAUMA, Karinkentän asemakaavamuutos, AK 02-306

Rauman kaupunki on pyytänyt Museoviraston lausunnon Karinkentän 
asemakaavamuutoksen ehdotuksesta, AK 02-306.

Luonnosvaiheen jälkeen kaava-alue on jaettu kahteen osaan niin, että nyt lausunnon 
kohteena on vain entinen lyseon alue, itäosan asuinkorttelit on rajattu pois. Kaavalla 
halutaan mahdollistaa uusi uimahalli, liikuntahalli ja koulu- sekä päiväkotirakennus.
Kaavaan liittyy sen kanssa yhdessä vahvistettavat, sitovat rakennustapaohjeet. Tavoitteena 
on varmistaa laadukas asemakaavan toteuttaminen.

Joko kaavassa tai rakennustapaohjeissa tulee ottaa kantaa siihen, miten korkeaa 
rakentaminen voi enintään olla. Kaavan sallimat neljä kerrosta voivat esimerkiksi 
uimahallirakentamisen ollessa kyseessä nousta kerroskorkeudeltaan hyvinkin suuriksi.
Kaavan koilliskulmauksessa sijaitsevan rakennuksen sr-4 määräystä tulee kehittää 
esimerkiksi seuraavasti: ”Kulttuurihistoriallisesti arvokas ja kaupunkikuvan säilymisen 
kannalta tärkeä rakennus. Rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksessa suoritettavien 
korjaus- ja muutostöiden tulee olla sellaisia, että ne sopivat rakennuksen 
kulttuurihistoriallisiin ominaispiirteisiin.”

Kaupunki perustelee olevan lyseorakennuksen purkamista sillä, että rakennus on 
suurimmalta ajaltaan vailla käyttöä koulutoiminnan siirryttyä pois muutama vuosi sitten, 
siinä on jonkin asteinen sisäilmaongelma ja että peruskorjaus tulisi erittäin kalliiksi. Myös 
koulun arkkitehtuuria pidetään hyvin tavanomaisena ajalleen. Lisäksi todetaan, että lyseo 
on jäänyt kokonaan arvottamatta alueen vuodelta 2013 olevassa inventoinnissa.
Kaava-alueen pohjoisreunan puurakennuksen purkamisen sallimista perustellaan sen 
kokemilla kokonaisvaltaisilla korjauksilla ja ulkoasun muutoksilla.

Museovirasto ei pidä koulun purkamisen perustelevia argumentteja kaikilta osilta pätevinä. 
Esimerkiksi riskirakenteet ovat ongelma vasta, kun riski todentuu, eivät aiemmin. Mutta 
koska nyt on pyrkimyksenä korttelikokonaisuuden erityisen laadukas toteuttaminen,
Museovirasto näkee asian mahdollisena. Odotus tulevalta maailmanperinnön 
suojavyöhykkeen rakentamiselta on sellainen, että rakennukset kestävät aikaa, ovat siis 
huollettavissa ja korjattavissa tulevina vuosikymmeniä. Rakentamisen tulee olla niin 
laadukasta ja muodostaa niin korkeatasoinen kokonaisuus, että se vahvistaa 
maailmanperinnön arvoa ja ansaitsee aikanaan oman harkintansa suojelusta.



2 (2)

Yli-intendentti Helena Taskinen

Intendentti Kaija Kiiveri-Hakkarainen

Tiedoksi Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Porin kaupunki/Satakunnan Museo





Lähettäjä: Kukkola Timo (Tukes) <Timo.Kukkola@tukes.fi>
Lähetetty: 7. toukokuuta 2018 8:58
Vastaanottaja: Kaavoitus
Aihe: Lausunto

Hei.
Valitettavasti lausuntomme on vähän myöhässä, mutta toivottavasti asia ei pahasti häiritse.
Lausuntomme koskee 02-306 Karinkentän kaavoitusta.

Tukesilla ei ole asian osalta huomautettavaa.
UPMn tehtaiden rikkidioksidisäiliöt eivät ole enää käytössä ja vaarat ovat siten vähentyneet.
Sataman toimijat ovat sen verran etäällä kaava-alueesta (sataman säilöt lähes 1,5 km ja Teboilin kalliovaraston ilmastusputki n.1,2 km), että niistä ei katsota
aiheutuvat erityistä vaaraa.

Timo Kukkola
ylitarkastaja, teoll iset prosessit | Senior Officer, Industrial Processes

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) |
Finnish Safety and Chemicals Agency
Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
Puh.  029 5052 000 | Tel. +358 40 561 4971
timo.kukkola (at) tukes.fi

Tukes: Suojan tuoja – turvallisen toiminnan edistäjä ja mahdollistaja.
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https://www.youtube.com/user/Tukesinfo


RAUMAN KAUPUNKI
Ympäristö- ja lupalautakunta

PÖYTÄKIRJANOTE
Kokouspäivämäärä
8.5.2018

Sivu 1(3)

Otteen oikeaksi todistaa:

47 § Lausunto ehdotuksesta Karinkentän asemakaavan muuttamiseksi AK 02-306

YMPLA 47 § 8.5.2018 RAU/734/10.02.03/2015

Lausunto luonnoksista Karinkentän asemakaavan muuttamiseksi AK 02-306

YMPLA 35 § 5.9.2017

Ympäristönsuojelupäällikkö Juha Hyvärinen 25.8.2017:

Uimahallihanketta valmistellaan uudisrakennusvaihtoehtona, sijoituspai-
kaksi on ajateltu Karin kentän korttelialuetta. Kaavamuutoksella on tarkoi-
tus osoittaa paikka uimahallille ja sen yhteyteen sijoittuvalle liikuntahallille
ja liittää vajaakäytössä oleva alue nykyistä paremmin osaksi keskustaa ja
mahdollistaa viihtyisän ja toiminnoiltaan monipuolisen alueen syntymi-
nen. Rauman kaupungin kaavoitus on pyytänyt lautakunnan lausuntoa
luonnosvaiheesta 25.9.2017 mennessä. Asemakaavan aineisto on tar-
kasteltavissa kokonaisuudessaan osoitteessa www.rauma.fi/02-306-
karinkentta/

Voimassa olevassa asemakaavassa alue on osoitettu opetustoimintaa
palvelevien rakennusten korttelialueeksi ja yleiseksi pysäköintialueeksi.
Lisäksi alueeseen liittyvät liike- ja huoltamorakennusten korttelialue sekä
asuin-, liike- ja toimintorakennusten korttelialue. Suuri osa Karinkentän
alueesta on avointa kenttää ja pysäköintialuetta. Kenttä on ollut koulun
käytössä ja toimii sekä keskustan että urheilualueen pysäköinnin reservi-
alueena. Sinne sijoittuvat myös vierailevat sirkukset ja tivolit. Laskennalli-
sesti keskusta-alueella tarvitaan Karin kentän pysäköintitilaa. Etenkin kun
keskusta-alueen tyhjillään olevat tontit alkavat rakentua ja väliaikainen
pysäköinti niiltä poistuu. Karinkentän alueen pohjoisosassa sijaitsee 1969
valmistunut koulurakennus, alkujaan Rauman Lyseo, joka on kansalais-
opiston käytössä, mutta on osittain tyhjillään. Alueella on viisi 1930-luvun
asuinrakennusta. Yhdessä Aittakarinkadun pohjoispuolella olevien 1920-
luvun puutalojen kanssa ne muodostavat pienen kokonaisuuden, jolla on
kaupunkikuvallista arvoa. Täydennysrakentaminen tulee sovittaa ole-
massa olevaan historialliseen rakennuskantaan. Alueen kaakkoiskulmas-
sa on huoltoasema ja autokauppa.

Kaavatyötä varten on tehty selvitykset maaperän pilaantuneisuudesta ja
rakennettavuudesta sekä liikennemelusta.

Vaihtoehdossa 1 julkisten palvelujen alue on osoitettu urheilutoimintaa
varten. Alueella on varauduttu uuden uimahallin ja urheiluhallin sekä nii-
hin liittyvän pysäköinnin rakentamiseen. Rakennusoikeutta on osoitettu
12 000 k-m2. Muu osa alueesta on varattu asumiselle sekä asuin-, liike-
ja toimistotilalle. Rakennusoikeutta on asumiselle osoitettu yhteensä
21 000 k-m2 ja asuin-, liike- ja toimistotilalle 12 000 k-m2.

Vaihtoehdossa 2 on laajempi yleisten rakennusten korttelialue. Alueella
on uuden uimahallin ja urheiluhallin lisäksi varattu tilaa esimerkiksi koulul-
le tai päiväkodille. Rakennusoikeutta on osoitettu 22 000 k-m2. Asuin- ja
palvelurakennusten korttelialueilla on rakennusoikeutta 11 000 k-m2. Näil-
le alueille voidaan osoittaa asumisen lisäksi päiväkoti ja palveluasumista.
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Lisäksi asuin-, liike- ja toimistotilalle on varattu rakennusoikeutta 12 000
k-m2.

Vaihtoehdoissa liikenteellinen ratkaisu on lähes samanlainen. Alfredinka-
dun suunnittelualueella oleva osa on osoitettu kevyenliikenteenväyläksi.
Uusi katulinjaus on osoitettu Aittakarinkadulta Nortamonkadulle nykyisen
Karisuonkadun kautta.

Ympäristönsuojelupalveluyksikön tehtävien osalta luonnoksista ei ole
huomautettavaa.

Vt. rakennustarkastaja Kai Aarniketo 29.8.2017

Ykkösykkösvaihtoehto on parempi. Kakkosvaihtoehdon kortteli 201 K,
askarruttaa. Huoltoasemalle löytyy kyllä tilausta Rauman kaupungin alu-
eelta. Onko kaavaluonnoksissa uimahallille määritelty enimmäiskorkeus?
Muilta osin ei huomautettavaa.

Kaupungingeodeetti Timo Laitinen 30.8.2017:

Ehdotus: Ympäristö- ja lupalautakunta päättää saattaa kaavoittajan
tietoon yllä mainitut asiat.

Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

______________________________________

Lausunto ehdotuksesta Karinkentän asemakaavan muuttamiseksi AK 02-306

YMPLA 47 § 8.5.2018

Ympäristönsuojelupäällikkö Juha Hyvärinen 2.5.2018:

Rauman kaupungin kaavoitus pyytää ympäristö- ja lupalautakunnan lau-
suntoa Karinkentän asemakaavan (AK 02-306) muuttamisen ehdotusvai-
heesta 4.5.2018 mennessä. Asemakaavan aineisto on tarkasteltavissa
kokonaisuudessaan osoitteessa www.rauma.fi/02-306-karinkentta/

Kaavoitusjaos vastineenaan lautakunnan ehdotusvaiheen lausunnosta
toteaa, että yleisten rakennusten korttelialueella on kaavaluonnosvaihto-
ehdoissa osoitettu kerrosluvuksi 2-3. Rakennusten korkeutta ei ole kat-
sottu tässä paikassa tarpeelliseksi rajata muutoin.

Luonnosvaiheen jälkeen kaavamuutoksen lähtökohdat ovat muuttuneet
siltä osin, että alueelle ollaan sijoittamassa enemmän julkisia toimintoja.
Uimahallin ja urheiluhallin lisäksi alueelle on tavoitteena sijoittaa myös
uudet tilat Hj. Nortamon koulua ja opistoja varten. Luonnosvaiheen jäl-
keen on kaava-aluetta muutettu siten, että Alfredinkadun ja Nortamonka-
dun väliset korttelit on rajattu kaavamuutoksen ulkopuolelle.

Ehdotuksessa ei ympäristönsuojeluyksikön alalta ole luonnosvaiheeseen
nähden sellaista uutta, jonka osalta olisi enempää lausuttavaa.
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Rakennustarkastaja Timo Heinilä.2.5.2018:

Rakennusvalvonnalla ei ole kaavan ehdotusvaiheesta huomautettavaa.

Kaupungingeodeetti Timo Laitinen.2.5.2018:

Ehdotus: Ympäristö- ja lupalautakunta toteaa, ettei luonnosvaihee-
seen nähden ole sellaista uutta, jonka osalta olisi enempää
lausuttavaa.

Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Lisätietojen antaja:
Kaupungingeodeetti Timo Laitinen
puh. 02-834 4760



 
 

SL/60/03.02.00/2016 
id: 58642 

1 (5) 
 
 

 

 
Vaihde: (02) 620 4300  Fax: (02) 635 3091 etunimi.sukunimi@satakunta.fi  Y-tunnus 
0830322-5 
Postiosoite:  PL 260, 28101 PORI   Käyntiosoite:  Pohjoisranta 11 D, 28100 PORI  www.satakuntaliitto.fi  

 

Rauman kaupunki             8.5.2018  
Kaavoitus 
PL 104 
26101 Rauma  
kaavoitus@rauma.fi 
 
 
 
viite:  Lausuntopyyntönne 29.3.2018 
 

 

LAUSUNTO RAUMAN KAUPUNGIN KARINKENTÄN ASEMAKAAVAN 
MUUTOKSEN EHDOTUKSESTA  

   
Kaavahanke 

 
Rauman kaupungin Karinkentän asemakaavan muutoksen suunnittelualue sijaitsee kaupungin 
ydinkeskustan luoteiskulmassa keskustan kehäväylän ja kaupungin eteläisten sisääntulo-
väylien varrella. Luonnosvaiheessa alue käsitti Hankkarintien, Aittakarinkadun, Nortamonka-
dun ja Sahankadun välisen alueen. Ehdotusvaiheessa suunnittelualue on supistunut idän suun-
nasta käsittämään Alfredinkadun ja Hankkarintien välisen alueen. 
 
Karinkentän asemakaavan muutoksen suunnittelualueella on entinen Lyseon koulurakennus, 
jossa toimii nykyään kansalaisopisto. Koulun eteläpuolella on laaja pysäköintialue, jota on 
käytetty muun muassa sirkusten ja tivolien sijoituspaikkana. Luonnosvaiheen suunnittelualu-
eella, Aittakarinkadun ja Nortamonkadun varressa on muutamia asuin- ja liikerakennuksia. 
Nortamonkadun varressa alueen kaakkoiskulmassa sijaitsee huoltamo ja autokauppa. Suunnit-
telualue ei ehdotusvaiheessa ulottunut asuin- ja liikerakennusten alueelle. 
 
Karinkentän asemakaavan muutoksen tavoitteena on liittää vajaakäytössä oleva suunnittelu-
alue nykyistä paremmin osaksi keskustaa ja luoda mahdollisuus viihtyisän ja toiminnoiltaan 
monipuolisen alueen syntymiselle. Kaavaselostuksen mukaan kaavatyön lähtökohtina ovat 
alueen ja lähiympäristön ominaispiirteiden säilyttäminen ja tukeminen, korkealaatuinen arkki-
tehtuuri ja kaupunkikuva, ympäristön viihtyisyys ja toimivuus sekä toimiva liikenne. Lisäksi 
kaavassa on tarkoitus osoittaa paikka uudelle uimahallille, joka korvaa Äijänsuon alueella 
olevan nykyisen uimahallin. Uimahallin yhteyteen on tarkoitus varata alue liikuntahallille. 
Ehdotusvaiheessa kaavan tavoitteeksi on asetettu myös uusien tilojen suunnittelu Hj. Norta-
mon koululle ja kansalaisopistolle. Luonnosvaiheen tavoitteena oli myös osoittaa lisää asuin- 
ja liiketilaa suunnittelualueelle. Ehdotusvaiheessa yleisten rakennusten korttelialueelle kohdis-
tuvat tavoitteet ovat tarkentuneet ja suunnittelualue on supistunut asuin- ja liiketilojen kortte-
lialueiden osalta. 
 

Kaavoitustilanne 
 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet  
Museoviraston laatima Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt -
inventointi on Valtioneuvoston 22.12.2009 tekemällä päätöksellä otettu valtakunnallisten alu-
eidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi rakennettua kulttuuriympäristöä koskevaksi inventoin-
niksi. Inventointi korvaa vuoden 1993 inventoinnin (Rakennettu kulttuuriympäristö, Valta-
kunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt, Museoviraston rakennushistorian 
osaston julkaisuja 16, 1993). Aiemman inventoinnin alueet, jotka eivät ole uudessa aineistossa 
säilyvät maakunnallisesti merkittävänä kulttuuriympäristönä. 
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Maakuntakaavoitus 
 Satakunnan maakuntakaava  

Ympäristöministeriö on vahvistanut 30.11.2011 Satakunnan maakuntakaavan (N:o 
YM1/5222/2010). Samalla ympäristöministeriö on vahvistanut maankäyttö- ja rakennuslain 
210 §:n 1 momentin nojalla maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena maakuntakaavana voi-
massa olevien Satakunnan seutukaava 5:n ja Satakunnan seutukaava 2:n sekä Kiikoisten kun-
nan alueella voimassa olevan Pirkanmaan 3. seutukaavan kumoamisen. Satakunnan maakun-
takaava on saanut lainvoiman korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) päätöksellä 13.3.2013. 
 
Satakunnan maakuntakaavassa Rauman kaupungin Karinkentän asemakaavan muutoksen 
suunnittelualue sijoittuu Rauman seudun kaupunkikehittämisen kohdevyöhykkeelle (kk). 
Merkinnällä osoitetaan kaupunkiseutuja, niiden osia tai muita yhdyskuntia koskevia kehittä-
mispolitiikan alueidenkäytöllisiä periaatteita. Merkinnällä osoitetaan niitä vyöhykkeitä, joihin 
kohdistuu valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai seudullisesti tärkeitä alueidenkäytöllisiä ke-
hittämistarpeita. Kohdevyöhykettä koskee seuraava suunnittelumääräys: Aluerakenteeltaan 
monikeskuksisia vyöhykkeitä kehitetään eheyttämällä olemassa olevien keskusten ja taaja-
mien yhdyskuntarakennetta sekä turvaamalla viher- ja virkistysverkon jatkuvuus sekä palvelu-
jen saatavuus. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee edistää elinympäristöjen toimi-
vuutta ja taloudellisuutta hyödyntämällä rakennettuja verkostoja, vähentämällä liikennetarvet-
ta sekä edistämällä joukkoliikenteen ja kevytliikenteen edellytyksiä. Alueen arkeologiset koh-
teiden, valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden sekä merkittävien kulttuuriympäris-
töjen tulee olla alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtina. Kohdevyöhykettä koskee myös seu-
raava kehittämissuositus: Alueen maankäytön kehittämistarpeet tulisi tutkia ja ratkaista yksi-
tyiskohtaisemmalla seudullisella maankäytön suunnitelmalla. 
 
Karinkentän asemakaavan muutoksen suunnittelualue sijoittuu myös maakuntakaavassa osoi-
tettuun Vanhan Rauman matkailun kehittämisvyöhykkeeseen (mv2). Merkinnällä osoite-
taan merkittävät kulttuuriympäristö- ja maisemamatkailun kehittämisen kohdevyöhykkeet. 
Kehittämisvyöhykettä koskee seuraava suunnittelumääräys: Vyöhykkeiden sisällä toteutetta-
vassa alueidenkäytön suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota matkailuelinkeinojen 
ja virkistyspalveluiden kehittämiseen. Suunnittelussa on otettava huomioon toteutettavien 
toimenpiteiden yhteensovittaminen kulttuuri-, maisema- ja luontoarvoihin sekä olemassa ole-
viin elinkeinoihin ja asutukseen. Matkailuun liittyviä toimintoja suunniteltaessa ja vyöhyk-
keen vetovoimaisuutta kehitettäessä tulee ottaa huomioon vyöhykkeen erityisominaisuudet ja 
niiden ominaispiirteiden säilyttäminen. 
 
Matkailun ja virkistyksen kehittämisen yhteystarvemerkinnöillä  on osoitettu Satakunnan 
maakuntakaavassa merkittävien matkailun kehittämisvyöhykkeiden toiminnalliset yhteystar-
peet. Vanhan Rauman matkailun kehittämisvyöhykkeellä on matkailun ja virkistyksen kehit-
tämisen yhteystarpeita sekä Lapin Sammallahdenmäen maailmanperintöalueen että Rauman 
merialueella sijaitsevien matkailu ja virkistysalueiden suuntiin. 
 
Karinkentän asemakaavan muutoksen suunnittelualue on Satakunnan maakuntakaavassa osoi-
tettu keskustatoimintojen alueeksi (C, Keskusta). Merkinnällä osoitetaan palveluvarustuk-
seltaan kaupunkitasoisten ja vastaavien seudullisten keskusten ydinalueet, joihin sijoittuu kes-
kustahakuisten palvelu, hallinto-, asumis- ja muiden toimintojen alueita niihin liittyvine lii-
kennealueineen ja puistoineen. Merkinnän osoittamalle alueelle voidaan sijoittaa vähittäiskau-
pan suuryksiköitä. Aluetta koskee seuraava suunnittelumääräys: Keskustatoimintojen alueen 
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota alueen arkkitehtuuriin, ym-
päristökuvaan, ominaispiirteisiin, viihtyisyyteen ja toimivuuteen, jalankulku-, huolto- ja julki-
sen liikenteen järjestelyjen tarkoituksenmukaisuuteen sekä häiriöttömyyteen. Aluetta suunni-
teltaessa on varauduttava riittävään palvelu- ja liiketilatarjontaan. Yksityiskohtaisemmassa 
suunnittelussa on otettava huomioon kulttuuriympäristön ominaispiirteiden vaaliminen ja tur-
vattava merkittävien luonto-, maisema ja kulttuuriarvojen säilyminen myös eheyttävän suun-
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nittelun yhteydessä. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa vähittäiskaupan suuryksiköt tulee 
suunnitella siten, että ne arkkitehtuuriltaan ja sijoitukseltaan sopeutuvat ympäristöön ja mitoi-
tukseltaan täydentävät keskustan palvelutarjontaa.  
 
Suunnittelualue sijoittuu maakuntakaavassa kahdelle suojavyöhykemerkinnän alueelle (sv). 
Merkinnällä osoitetaan alueita, joilla alueiden käyttöä on läheisen alueen toiminnan tai muun 
ympäristöönsä käyttörajoituksia aiheuttavan luonteen vuoksi rajoitettava. Suunnittelualue kuu-
luu maakuntakaavassa osoitetulle suojavyöhykkeelle (sv1). Merkinnällä osoitetaan vaarallisia 
kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen suojavyöhyke (konsultointivyöhyke). Suo-
javyöhykettä koskee seuraava suunnittelumääräys: Suunnittelussa on otettava huomioon alu-
eella sijaitsevista laitoksista tai vaarallisten kemikaalien valmistuksesta, varastoinnista tai kul-
jetuksesta ympäristölle ja alueelle sijoittuville toiminnoille mahdollisesti aiheutuvat riskit. 
Suunniteltaessa riskille alttiiden toimintojen sijoittamista suojavyöhykkeelle tulee palo- ja pe-
lastusviranomaiselle sekä tarvittaessa Turvatekniikan keskukselle (TUKES) varata mahdolli-
suus lausunnon antamiseen.  
 
Vanhan Rauman Unescon maailmanperintökohteen ympärille on osoitettu Satakunnan maa-
kuntakaavassa suojavyöhyke (sv3). Suojavyöhykettä koskee seuraava suunnittelumääräys: 
Suojavyöhykettä on hoidettava siten, että sen arvot maailmanperintökohteena säilyvät. Kaikis-
ta aluetta koskevista rakentamissuunnitelmista ja hankkeista tulee Museovirastolle varata 
mahdollisuus lausunnon antamiseen. 
 
Karinkentän asemakaavan muutoksen suunnittelualueen länsipuolella kulkeva Hankkarintie 
on osoitettu Satakunnan maakuntakaavassa tärkeänä yhdystienä (yt). Merkinnällä osoitetaan 
yhdystiet ja vastaavat kokoojakadut. Alueella on voimassa MRL 33 §:n mukainen rakentamis-
rajoitus.  
 
Satakunnan vaihemaakuntakaava 1 
Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 1 osoitetaan Satakunnan maakunnallisesti merkittävät 
tuulivoimatuotannon alueet. Satakunnan vaihemaakuntakaava 1 on hyväksytty 13.12.2013 Sa-
takunnan maakuntavaltuustossa ja ympäristöministeriö on vahvistanut vaihemaakuntakaavan 
3.12.2014. Kaava sai lainvoiman KHO:n päätöksellä 6.5.2016. 
 
Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 
Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 laatiminen on vireillä. Osallistumis- ja arviointisuunni-
telma on ollut nähtävillä 27.4.-5.6.2015 ja valmisteluvaiheen aineisto on ollut nähtävillä 1.2.-
3.3.2017 välisen ajan. Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 laatiminen on edennyt ehdotusvai-
heeseen. Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2 teemana on energiantuotanto; turve, bioener-
gia ja mahdollisesti tuulivoimatuotanto ja aurinkoenergia. Muita teemoja ovat soiden moni-
naiskäyttö (kasvuturve, soiden suojelu ja virkistyskäyttö), kauppa, maisema-alueet ja rakenne-
tut kulttuuriympäristöt.  
 

Yleiskaavoitus 
Rauman oikeusvaikutukseton yleiskaava on hyväksytty 25.8.2003. Yleiskaavassa Karinkentän 
asemakaavan muutoksen suunnittelualue on osoitettu asuntoalueeksi (A).    
 
Rauman kaupunki on käynnistänyt koko kaupunkia koskevan yleiskaavan laatimisen. Yleis-
kaava 2025 on edennyt luonnosvaiheeseen. Luonnoksessa Karinkentän asemakaavan muutok-
sen suunnittelualue on osoitettu palvelujen ja hallinnon alueeksi (P). Alue on tarkoitettu pää-
asiassa muille kuin kaupallisille palveluille. Liiketilan määrä määritellään asemakaavassa. 
 

Asemakaavan muutoksen suunnittelualuetta koskee osayleiskaavan luonnoksessa myös Unes-
con maailmanperintökohteen suojavyöhyke -määräys, jonka mukaan alueen rakennus- ja lii-
kennesuunnitelmissa ja toiminnoissa on otettava huomioon Vanhan Rauman kulttuurihistori-
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allisen ja kaupunkikuvallisen erityisaseman vaaliminen ja merkittävistä hankkeista on neuvo-
teltava Museoviraston kanssa. 

 

Rauman keskustan osayleiskaava on hyväksytty 25.8.2003. Karinkentän asemakaavan suun-
nittelualueelle on osayleiskaavassa osoitettu julkisten palvelujen ja hallinnon aluetta (PY) sekä 
kerrostalovaltaista asuntoaluetta (AK).  Lisäksi alueella oleva koulurakennus on osoitettu ra-
kennuslainsäädännön nojalla suojeltavaksi kohteeksi. Alue sijoittuu myös Unescon maail-
manperintökohteen suojavyöhykkeelle (sv2). 
 
Rauman kaupunki on käynnistänyt keskustan osayleiskaavan muutos- ja laajennustyön. 
Osayleiskaavan muutos ja laajennus on edennyt ehdotusvaiheeseen. Karinkentän asemakaa-
van muutoksen suunnittelualueelle on osoitettu osayleiskaavan ehdotuksessa julkisten palvelu-
jen ja hallinnon alueeksi (PY). Aluetta koskevan suunnittelumääräyksen mukaan suunnittelus-
sa on otettava huomioon kulttuuriympäristön vaaliminen ja kh-merkinnällä osoitetut raken-
nukset ja rakennusryhmät otetaan huomioon suunnittelun lähtökohtana. Lisäksi aluetta suunni-
teltaessa on otettava huomioon jalankulku-, pysäköinti- ja huoltoliikenteen toimivuus ja suun-
nittelussa on huomioitava riittävä pysäköintipaikkojen määrä. Suunnittelualueen halki koilli-
sesta lounaaseen on osoitettu kevyen liikenteen yhteystarve. Lisäksi suunnittelualue sijoittuu 
osayleiskaavassa osoitettuun Unescon maailmanperintökohteen suojavyöhykkeeseen. Suoja-
vyöhykkeellä on osayleiskaavan ehdotuksessa suunnittelumääräyksiä, rakentamismääräyksiä 
ja suojelumääräyksiä. 
 

Asemakaavoitus 
Rauman kaupungin Karinkentän asemakaavan muutoksen suunnittelualueella on voimassa 
26.11.1990 hyväksytty asemakaava. Asemakaavassa suunnittelualueelle on osoitettu opetus-
toimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta (YO-2) ja yleistä pysäköintialuetta (LP). 
 

Kannanotot 
 
Satakunnan maakuntakaavan perusteella Satakuntaliitto toteaa seuraavaa: 

 
Rauman kaupungin Karinkentän asemakaavan tavoitteena on liittää suunnittelualue nykyistä 
paremmin osaksi keskustaa. Lisäksi tavoitteena on luoda mahdollisuus viihtyisän ja toimin-
noiltaan monipuolisen alueen syntymisen. Myös Rauman kaupungin yleiskaavan ja osayleis-
kaava ovat asettaneet lähtötavoitteita Karinkentän asemakaavan muutokselle. 
 
Karin kentän asemakaavan muutokselle on antanut tavoitteita myös vireillä oleva Rauman 
keskustan osayleiskaavan muutos ja laajennus, jossa suunnittelualueena on Vanhan Rauma ja 
maailmanperintökohteen suojavyöhyke. Osayleiskaavan yhtenä tavoitteena on selvittää suoja-
vyöhykkeen arvot, maailmanperintökohteen säilymisen kannalta tärkeät tekijät ja mahdollisen 
lisärakentamisen sijoittuminen ja muoto. Karinkentän asemakaavan muutoksen kannalta oleel-
lista olisi, että keskustan osayleiskaava olisi lainvoimaisena ohjaamassa yksityiskohtaisempaa 
suunnittelua.  
 
Rauman kaupungin Karinkentän asemakaavan muutoksen tavoitteet ovat tarkentuneet. Luon-
nosvaiheessa esillä oli kaksi vaihtoehtoista ratkaisua. Ehdotusvaiheen ratkaisu poikkeaa luon-
nosvaiheessa esillä olleista vaihtoehdoista suunnittelualueen laajuuden ja käyttötarkoituksen 
osalta. Kuten luonnosvaiheen vaihtoehtoiset ratkaisut myös ehdotusvaiheen ratkaisu kortteli-
alueen käyttötarkoituksen osalta on pääpiirteissään Satakunnan maakuntakaavan tavoitteiden 
mukainen. Karinkentän asemakaavan muutos sijoittuu Satakunnan maakuntakaavassa osoite-
tulle keskustatoimintojen alueelle, mikä mahdollistaa monipuolisesti keskustahakuisten palve-
lu, hallinto-, asumis- ja muiden toimintojen suunnittelun niihin liittyvine liikennealueineen ja 
puistoineen. 
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Satakuntaliitto on luonnosvaiheen lausunnossaan esittänyt, että Karinkentän asemakaavan 
muutoksen suunnittelussa tulisi kiinnittää erityistä huomiota maakuntakaavan keskustatoimin-
tojen alueen suunnittelumääräykseen, jonka mukaan alueen yksityiskohtaisemmassa suunnit-
telussa on kiinnitettävä huomiota alueen arkkitehtuuriin, ympäristökuvaan, ominaispiirteisiin, 
viihtyisyyteen ja toimivuuteen. Suunnittelumääräyksen mukaan yksityiskohtaisemmassa 
suunnittelussa on otettava huomioon kulttuuriympäristön ominaispiirteiden vaaliminen ja tur-
vattava merkittävien kulttuuriarvojen säilyminen myös eheyttävän suunnittelun yhteydessä. 
Lisäksi Satakuntaliitto on kiinnittänyt huomiota alueen sijoittumiseen Satakunnan maakunta-
kaavassa osoitetulle Unescon maailmanperintökohteen suojavyöhykkeelle. Satakuntaliitto pi-
tää valitettavana ratkaisuna suunnittelualueen supistumista ehdotusvaiheessa koskemaan aino-
astaan yleisten rakennusten korttelialuetta. Luonnosvaiheessa esillä olleen suunnittelualueen 
ratkaiseminen kokonaisuutena olisi helpottanut eri toimintojen yhteen sovittamista ja yhtenäi-
sen ympäristökuvan suunnittelua. Ehdotusvaiheessa opetus- ja urheilutoimintaa palvelevien 
rakennusten korttelialueen rakennusoikeutta on kasvatettu ja kerroskorkeutta on nostettu. Jat-
kosuunnittelussa tulee havainnollistamista jatkaa siten, että on mahdollista arvioida uudisra-
kentamisen korkeuden suhdetta ympäröiviin rakennuksiin ja tarvittaessa asemakaavan määrä-
yksiin tulee lisätä rakennusten maksimikorkeus kerrosluvun sijaan. Rakentamistapamääräyk-
sissä on mainittu uudisrakentamisen mittakaavan sovittaminen alueen itäpuolella olevaan pie-
nempimittakaavaiseen ympäristöön. Jatkosuunnittelussa tulee harkita mittakaavan huomioi-
minen asemakaavamääräyksissä kerroskorkeuden ja massoittelun näkökulmasta.  
 
Suunnittelualueen supistaminen ehdotusvaiheessa on rajannut pois Aittakarinkadun ja Norta-
monkadun kulmaan sijoittuvan viiden asuin- ja liikerakennuksen rykelmän siten, että ainoas-
taan kaksi rakennusta on mukana, joista toinen on rakennusinventoinnissa luokkaan C arvotet-
tu Aittakarinkatu 8:ssa sijaitseva rakennus. Satakuntaliitto pitää valitettavana, ettei suunnitte-
lualue käsitä enää luonnosvaiheessa säilytettäväksi esitettyä asuin- ja liiketilojen kokonaisuut-
ta. Satakuntaliitto on esittänyt luonnosvaiheessa, että Aittakarinkatu 8:ssa sijaitseva rakennus 
säilyessään tukisi ajallisesti ja tyylillisesti muodostuvaa kaupunkihistoriallista kokonaisuutta 
Aittakarinkatu 6:n ja 4:n kanssa. Asemakaavan ehdotuksen ratkaisussa rakennuksella ei ole 
edellytyksiä säilyä. 
 
Lopuksi Satakuntaliitto pyytää jatkosuunnittelussa huomioimaan opetus- ja urheilutoimintaa 
palvelevien rakennusten korttelialueen sisäisen yleisen jalankulun liittymiseen suunnittelualu-
etta ympäröivään jalankulkuverkostoon, jalankulun ohjaamiseen paloaseman lähettyvillä, kou-
lun kuljetus- ja saattoliikenteeseen ja julkisen liikenteen pysäkkimahdollisuuksiin.  
 
Satakuntaliitto kiittää lausuntopyynnöstä ja huolellisesta kaavavalmistelusta. Satakuntaliitolla 
ei ole Satakunnan maakuntakaavan perusteella lausunnolla olevasta Rauman kaupungin Ka-
rinkentän asemakaavan muutoksen ehdotuksesta muuta lausuttavaa. 
 
SATAKUNTALIITTO 

 
 
 
 
 
Päivi Liuska-Kankaanpää   Susanna Roslöf 
alueiden käytön johtaja    maakunta-arkkitehti 
 
 
 
Tiedoksi: Varsinais-Suomen ELY-keskus, Museovirasto, Satakunnan Museo 
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Liite lausuntoon SL/60/03.02.00/2016
Satakuntaliitto
Ympäristöministeriön 30.11.2011 vahvistama Satakunnan maakuntakaava
(N:o YM1/5222/2010, KHO 13.3.2013) 

Lausunnolla oleva Rauman Karinkentän asemakaavan
muutosehdotuksen alue

0 51 2 3 4
km

S A T A K U N T A L I I T T O
30.4.2018 / VSi

1 : 100 000

Pohjakartta©Maanmittauslaitos, lupanro MML/VIR/PISA/001/08
CLC2000 maankäyttö/maanpeite (yleistetty 25 ha):©SYKE, EEA

Rakennukset ja tiestö©Maanmittauslaitos, lupanro 1075/MML/09
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Kulttuuriperinnön vaaliminenValtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (kh1)
UNESCO:n maailmanperintökohde (un)
Vanhan Rauman suojavyöhyke (sv3)
Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen 
kannalta tärkeä alue (kh1,kh2)
Merkittävä rakennetun ympäristön kohde  (kh, kh1)

Lausunnolla oleva Rauman kaupungin Karinkentän asemakaavan
muutosehdotuksen alue
Valtakunnallisesti merkittävä rakennuttu kulttuuriympäristö RKY 2009
Valtioneuvoston päätös 22.12.2009

30.4.2018

Rauman keskusta-alue



17.5.2018

KARINKENTÄN ASEMAKAAVAMUUTOS AK 02-036
Kaavaehdotuksesta saatujen lausuntojen lyhennelmät ja vastineet niihin.

Karinkentän asemakaavamuutoksen ehdotus ja siihen liittyvät rakentamistapamääräykset olivat nähtävillä
22.3.-23.4.2018.

Kaavaehdotuksesta pyydettiin lausunnot sivistysvaliokunnalta, tekniseltä valiokunnalta, ympäristö- ja
lupalautakunnalta, Museovirastolta, Varsinais-Suomen ELY -keskukselta, Satakuntaliitolta,
terveydensuojeluviranomaiselta, Satakunnan pelastuslaitokselta, Rauma Energia Oy:ltä, DNA Oy:ltä sekä
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesilta.

Lausunto saatiin sivistysvaliokunnalta, ympäristö- ja lupalautakunnalta, Museovirastolta, Varsinais-Suomen
ELY –keskukselta, Satakuntaliitolta, Satakunnan pelastuslaitokselta, Rauman Energia Oy:ltä ja Turvallisuus-
ja kemikaalivirasto Tukesilta.



17.5.2018

Sivistysvaliokunta 26.4.2018

Sivistysvaliokunta toteaa lausuntonaan, että sillä ei ole huomautettavaa asemakaavamuutoksen
ehdotusvaiheesta.
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Varsinais-Suomen ELY-keskus 3.5.2018

ELY-keskus on luonnosvaiheen lausunnossaan kiinnittänyt huomiota mm. siihen, että suunnittelualueen
sijainti maailmaperintökohteen suojavyöhykkeellä asettaa suunnittelulle ja rakentamiselle erityisiä
vaatimuksia. ELY-keskus on esittänyt kaavaratkaisun kaupunkikuvallisten vaikutusten havainnollistamista,
sillä maailmanperintökohteen suojavyöhykkeelle sijoitettavat rakennukset ovat kookkaita. ELY-keskukselle
on toimitettu havainnollistamiset keskustan osayleiskaavatyön yhteydessä, mutta aineistot tulisi lisätä
myös tämän asemakaavamuutoksen yhteyteen.

Suunnittelualueelle on laadittu rakentamistapaohjeet (päivätty 16.3.2018). Alueelle rakennettavien
rakennusten sallittua kerroslukua on nostettu kolmesta neljään.  ELY-keskus katsoo, että etenkin muun kuin
asuinrakentamisen kohdalla tärkeämpi ja olennaisempi rakentamista ohjaava tekijä on kokonaiskorkeuden
määritteleminen asemakaavassa. Suunnittelualueen itäosa sijoittuu lähelle vanhempia säilytettäviä
rakennuksia, ja etenkin tällä alueella kokonaiskorkeutta koskevaa määräystä tulee vielä harkita.
Rakentamistapamääräyksissä on lisäksi esitetty hyviä ja käyttökelpoisia periaatteita ja määräyksiä, joista
osan siirtämistä kaavamääräyksiin tulisi harkita.

Alueella sijaitsevan, voimassa olevassa osayleiskaavassa rakennuslainsäädännön nojalla suojeltavaksi
kohteeksi osoitetun koulurakennuksen (Lyseo) osalta ELY-keskus on edellyttänyt tämän lähtökohdan
käsittelemistä ja perustelemista. Asemakaavan muutoksessa koulurakennusta ei olla osoittamassa
suojeltavaksi. Selostukseen on täydennetty perustelut.

Aittakarinkadun varressa olevien kortteleiden 202 ja 203 rakennussuojelun ja rakennusten korkeuden
osalta ELY-keskus on luonnosvaiheessa lausunnossaan viitannut Museoviraston luonnosvaiheen
lausuntoon. Kortteli 202 ei ole enää tässä kaavaratkaisussa mukana. Kortteliin 203 koilliskulmaan sijoittuva
rakennus on osoitettu sr4-merkinnällä. Merkinnässä on käytetty vanhahtavaa ja tulkinnanvaraista
määräystä… eikä ilman pakottavaa syyttä hävittää. ELY-keskus ehdottaa kirjoitettavan rakennusta ja/tai
rakennelmaa ei saa purkaa.

Vastine

Keskustan osayleiskaavan sisältämät havainnollistamiskuvat Karinkentän alueesta sisältyvät myös
Karinkentän asemakaavamuutoksen materiaaliin (liite 15 havainnekuvat).

Kaavaehdotuksessa ei ole määritelty rakennusten korkeutta muuten kuin kerrosluvulla. Rakennusten
sovittamista varsinkin itäpuolella olevaan rakennuskantaan ja tontilla säilytettävään puurakennukseen on
ohjattu rakentamistapamääräysissä. Tähän on päädytty, jotta alueen suunnittelulle jäisi riittävästi vapautta.
Määräyksissä korostuu tavoite kaupunkikuvan ja arkkitehtuurin korkeasta laatutasosta, mitä on pidetty
toimivampana ohjauskeinona tässä tapauksessa kuin väljiä korkeusmääräyksiä.

Suojeltavan rakennuksen sr-määräystä on syytä tarkentaa.
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Museovirasto 3.5.2018

Joko kaavassa tai rakennustapaohjeessa tulee ottaa kantaa siihen, miten korkeaa rakentaminen voi
enintään olla. Kaavan sallimat neljä kerrosta voivat esimerkiksi uimahallirakennuksen ollessa kyseessä
nousta kerroskorkeudeltaan hyvinkin suuriksi. Kaavan koilliskulmauksessa sijaitsevan rakennuksen sr4-
määräystä tulee kehittää esimerkiksi seuraavasti: ”Kulttuurihistoriallisesti arvokas ja kaupunkikuvan
säilymisen kannalta tärkeä rakennus. Rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksessa suoritettavien korjaus- ja
muutostöiden tulee olla sellaisia, että ne sopivat rakennuksen kulttuurihistoriallisiin ominaispiirteisiin.”

Kaupunki perustelee olevan lyseorakennuksen purkamista sillä, että rakennus on suurimmalta ajaltaan
vailla käyttöä koulutoiminnan siirryttyä pois muutama vuosi sitten, siinä on jonkin asteinen
sisäilmaongelma ja että peruskorjaus tulisi erittäin kalliiksi. Myös koulun arkkitehtuuria pidetään hyvin
tavanomaisena ajalleen. Lisäksi todetaan, että lyseo on jäänyt kokonaan arvottamatta alueen vuodelta
2013 olevassa inventoinnissa. Kaava-alueen pohjoisreunan puurakennuksen purkamisen sallimista
perustellaan sen kokemilla kokonaisvaltaisilla korjauksilla ja ulkoasun muutoksilla.

Museovirasto ei pidä koulun purkamisen perustelevia argumentteja kaikilta osilta pätevinä. Esimerkiksi
riskirakenteet ovat ongelma vasta, kun riski todentuu, eivät aiemmin. Mutta koska nyt on pyrkimyksenä
korttelikokonaisuuden erityisen laadukas toteuttaminen, Museovirasto näkee asian mahdollisena. Odotus
tulevalta maailmanperintökohteen suojavyöhykkeen rakentamiselta on sellainen, että rakennukset
kestävät aikaa, ovat siis huollettavissa ja korjattavissa tulevina vuosikymmeninä. Rakentamisen tulee olla
niin laadukasta ja muodostaa niin korkeatasoinen kokonaisuus, että se vahvistaa maailmanperinnön arvoa
ja ansaitsee aikanaan oman harkintansa suojelusta.

Vastine

Kaavaehdotuksessa ei ole määritelty rakennusten korkeutta muuten kuin kerrosluvulla. Rakennusten
sovittamista varsinkin itäpuolella olevaan rakennuskantaan ja tontilla säilytettävään puurakennukseen on
ohjattu rakentamistapamääräysissä. Tähän on päädytty, jotta alueen suunnittelulle jäisi riittävästi vapautta.
Määräyksissä korostuu tavoite kaupunkikuvan ja arkkitehtuurin korkeasta laatutasosta, mitä on pidetty
toimivampana ohjauskeinona tässä tapauksessa kuin väljiä korkeusmääräyksiä.

Uimahalli ja urheiluhalli ovat sellaisia rakennuksia, joissa pääkerroksen korkeus on suuri. Niissä kuitenkin
suuria korkeuksia vaativat tilat sijoittuvat yhteen kerrokseen jo toiminnallisten vaatimusten takia.
Karinkentän kohdalla rakennuksen korkeutta nostaa jonkin verran se, että kokonaan maanalaista
kellarikerrosta ei kannata rakentaa, vaan altaiden alapuoliset tekniset tilat sijoittuvat ainakin osittain
maanpäälliseen kerrokseen. Kaavamuutoksen yhteydessä on tutkittu, että liikuntarakennuksille riittävän
korkeat rakennukset voidaan alueelle toteuttaa ja ne soveltuvat ympäristöön. Korttelialueella suurimman
sallitun kerrosluvun (IV) käyttö on todennäköistä vain koulu- ja opistorakennuksen kohdalla. Koulun
kerroksiin sijoittuvat tilat eivät ole korkeita, joten rakennuksesta ei muodostu ympäristöstään poikkeavaa
korkeuden suhteen. Erityisesti ottaen huomioon rakentamistapamääräysten ohjeistukset ympäristöön
sovittamisesta.

Lyseon purkamista käsittelevät kohdat kaavaselostuksessa ovat enemmän toteamuksia nykytilanteesta kuin
perusteluja purkamiselle. Kaavoittaja jakaa saman näkemyksen Museoviraston kanssa siitä, että
lyseorakennuksen purkamista voidaan perustella vain sillä, että tilalle saadaan jotain huomattavasti
parempaa ja laadukkaampaa. Sen lisäksi, että alue sijaitsee kaupunkikuvallisesti keskeisellä paikalla ja
maailmanperintökohteen suojavyöhykkeellä, myös tämä seikka asettaa erityisvaatimuksia tulevan
kokonaisuuden kaikin puolin laadukkaalle toteuttamiselle. Kaavaa koskevissa määräyksillä on tähän asiaan
kiinnitetty erityistä huomiota.

Suojeltavan rakennuksen sr-määräystä on syytä tarkentaa.
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Satakunnan Pelastuslaitos 4.5.2018

Asemakaavamuutoksella on merkittävä vaikutus Sahankadulla olevan paloaseman toimintaan.
Kaavaluonnoksesta ei käy selville erityisesti urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueen
liittymät Sahankadulle. Minkä verran mahdollisesti liikenne lisääntyy Sahankadulle? Miten turvataan
Sahankadulta liittyminen Hankkarintielle?

Vaihtoehto voisi olla mahdollinen yhteys Sahankadulta Aittakarinkadulle, liikenneympyrän myötä
helpottaisi kulkea suurteollisuusalueelle.

Lisäksi tulee kiinnittää huomiota urheilualueiden kulkuun kaavaluonnosalueelta Äijänsuon alueelle. Nytkin
liikennettä on paloaseman tontin läpi, miten paljon lisääntyy, kun kaava on toteutunut.

Mahdollisen uuden paloaseman rakentamisen myötä mahdollistuisi pysäköintialueen rakentaminen
nykyisen paloaseman paikalle.

Vastine

Karinkentän asemakaavamuutoksessa on esitetty liittymäkieltomerkinnällä kaikki ne alueen rajan osuudet,
joille ei saa sijoittaa tonttiliittymää. Muun muassa Sahankadun puoleisella rajalla liittymäkielto on osoitettu
kadun vastakkaisella puolella olevan pelastuslaitoksen liittymän kohdalle. Tällä kiellolla on haluttu
varmistaa pelastuslaitoksen liikenteen mahdollisimman sujuva liittyminen Sahankadulle. Tarkkoja liittymän
paikkoja ei ole tarkoituksenmukaista osoittaa asemakaavassa, ne tarkentuvat alueen rakennussuunnittelun
edetessä. Siinä vaiheessa pelastusviranomaisella on mahdollisuus ottaa vielä kantaa asiaan.

Asemakaavamuutosalue ei ulotu Sahankadulle eikä Hankkarintielle eikä aiheuta muutoksia nykyisiin
liikennejärjestelyihin. Alueen koko Hankkarintien puoleiselle osuudelle on osoitettu liittymäkielto
turvaamaan vain pelastuslaitoksen käytössä olevan väylän toimivuus. Myös kaavaselostuksessa on todettu
kohdassa 6.1.3 Liikenne, että korttelin vieressä Hankkarintiellä kulkee pelastuslaitoksen käytössä oleva
väylä, jolle ei tule osoittaa muuta liikennettä.

Kaavamuutoksen yhteydessä on laadittu selvitys liikenteellisistä vaikutuksista ja se on kaavamateriaalin
liitteenä. Tulevien toimintojen arvioitu kävijämäärä ja tämän aiheuttama liikennetuotos on arvioitu olevan
1900 ajoneuvoa vuorokaudessa. Tästä liikennemäärästä osa suuntautuu Sahankadun kautta
pysäköintialueelle ja osa on saatto- ja muuta liikennettä. Selvityksessä todetaan, että ajoneuvoliikenteen
kokonaistuotos on suhteellisen suuri, mutta sen vaikutus jakaantuu useammalle katuosalle. Selvityksessä
on myös arvioitu suurempien liikuntatapahtumien aikaista liikennetuotosta, joka on noin 2500-3500
ajoneuvoa vuorokaudessa. Selvityksen mukaan tapahtumien aikaan liittymien hetkellinen ruuhkautuminen
on mahdollista ja tilapäisen liikenteen ohjauksen tarve tulee ratkaista erikseen.

Karinkentän asemakaava ei ulotu katualueille. Näin ollen kaava ei ota kantaa Sahankadun ja Hankkarintien
liittymään, joka säilyy ennallaan. Katualueiden kävely- ja pyöräilyliikenteen ohjaaminen Karinkentän ja
Äijänsuon alueiden välillä on tarkemman suunnittelun asia.
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Tukes 7.5.2018

Tukesilla ei ole asian osalta huomautettavaa.

UPM:n tehtaiden rikkidioksidisäiliöt eivät ole enää käytössä ja vaarat ovat siten vähentyneet.

Sataman toimijat ovat sen verran etäällä kaava-alueesta (sataman säiliöt lähes 1,5 km ja Teboilin
kalliovaraston ilmastusputki n. 1,2 km), että niistä ei katsota aiheutuvan erityistä vaaraa.
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Ympäristö- ja lupalautakunta 8.5.2018

Ympäristö- ja lupalautakunta toteaa, ettei luonnosvaiheeseen nähden ole sellaista uutta, jonka osalta olisi
enempää lausuttavaa.
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Satakuntaliitto 9.5.2018

Karinkentän asemakaavan tavoitteena on liittää suunnittelualue nykyistä paremmin osaksi keskustaa.
Lisäksi tavoitteena on luoda mahdollisuus viihtyisän ja toiminnoiltaan monipuolisen alueen syntymiseen.
Myös Rauman kaupungin yleiskaava ja osayleiskaava ovat asettaneet lähtötavoitteita Karinkentän
asemakaavan muutokselle.

Karinkentän asemakaavan muutokselle on antanut tavoitteita myös vireillä oleva Rauman keskustan
osayleiskaavan muutos ja laajennus, jossa suunnittelualueena on Vanha Rauma ja maailmanperintökohteen
suojavyöhyke. Osayleiskaavan yhtenä tavoitteena on selvittää suojavyöhykkeen arvot,
maailmanperintökohteen säilymisen kannalta tärkeät tekijät ja mahdollisen lisärakentamisen sijoittuminen
ja muoto. Karinkentän asemakaavan muutoksen kannalta oleellista olisi, että keskustan osayleiskaava olisi
lainvoimaisena ohjaamassa yksityiskohtaisempaa suunnittelua.

Karinkentän asemakaavan muutoksen tavoitteet ovat tarkentuneet. Luonnosvaiheessa esillä oli kaksi
vaihtoehtoista ratkaisua. Ehdotusvaiheen ratkaisu poikkeaa luonnosvaiheessa esillä olleista vaihtoehdoista
suunnittelualueen laajuuden ja käyttötarkoituksen osalta. Kuten luonnosvaiheen vaihtoehtoiset ratkaisut
myös ehdotusvaiheen ratkaisu korttelialueen käyttötarkoituksen osalta on pääpiirteissään Satakunnan
maakuntakaavassa osoitetulle keskustatoimintojen alueelle, mikä mahdollistaa monipuolisesti
keskustahakuisten palvelu-, hallinto-, asumis- ja muiden toimintojen suunnittelun niihin liittyvine
liikennealueineen ja puistoineen.

Satakuntaliito on luonnosvaiheen lausunnossaan esittänyt, että Karinkentän asemakaavan muutoksen
suunnittelussa tulisi kiinnittää erityistä huomiota maakuntakaavan keskustatoimintojen alueen
suunnittelumääräykseen, jonka mukaan alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä
huomiota alueen arkkitehtuuriin, ympäristökuvaan, ominaispiiteisiin, viihtyisyyteen ja toimivuuteen.
Suunnittelumääräyksen mukaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon
kulttuuriympäristön ominaispiirteisen vaaliminen ja turvattava merkittävien kulttuurisarvojen säilyminen
myös eheyttävän suunnittelun yhteydessä. Lisäksi Satakuntaliitto on kiinnittänyt huomiota alueen
sijoittumiseen Satakunnan maakuntakaavassa osoitetulle Unescon maailmanperintökohteen
suojavyöhykkeelle. Satakuntaliito pitää valitettavana ratkaisua suunnittelualueen supistumista
ehdotusvaiheessa koskemaan ainoastaan yleisten rakennusten korttelialuetta. Luonnosvaiheessa esillä
olleen suunnittelualueen ratkaiseminen kokonaisuutena olisi helpottanut eri toimintojen yhteen
sovittamista ja yhtenäisen ympäristökuvan suunnittelua. Ehdotusvaiheessa opetus- ja urheilutoimintaa
palvelevien rakennusten korttelialueen rakennusoikeutta on kasvatettu ja kerroskorkeutta on nostettu.
Jatkosuunnittelussa tulee havainnollistamista jatkaa siten, että on mahdollista arvioida uudisrakentamisen
korkeuden suhdetta ympäröiviin rakennuksiin ja tarvittaessa asemakaavan määräyksiin tulee lisätä
rakennusten maksimikorkeus kerrosluvun sijaan. Rakentamistapamääräyksissä on mainittu
uudisrakentamisen mittakaavan sovittaminen alueen itäpuolella olevaan pienempimittakaavaiseen
ympäristöön. Jatkosuunnittelussa tulee harkita mittakaavan huomioiminen asemakaavamääräyksissä
kerroskorkeuden ja massoittelun näkökulmasta.

Suunnittelualueen supistaminen ehdotusvaiheessa on rajannut pois Aittakarinkadun ja Nortamonkadun
kulmaan sijoittuvan viiden asuin- ja liikerakennuksen rykelmän siten, että ainoastaan kaksi rakennusta on
mukana, joista toinen on rakennusinventoinnissa luokkaan C arvotettu Aittakarinkatu 8:ssa sijaitseva
rakennus. Satakuntaliitto pitää valistettavana, ettei suunnittelualue käsitä enää luonnosvaiheessa
säilytettäväksi esitettyä asuin- ja liiketilojen kokonaisuutta. Satakuntaliitto on esittänyt luonnosvaiheessa,
että Aittakarinkatu 8:ssa sijaitseva rakennus säilyessään tukisi ajallisesti ja tyylillisesti muodostuvaa
kaupunkihistoriallista kokonaisuutta Aittakarinkatu 6:n ja 4:n kanssa. Asemakaavan ehdotuksen ratkaisussa
rakennuksella ei ole edellytyksiä säilyä.
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Lopuksi Satakuntaliitto pyytää jatkosuunnittelussa huomioimaan opetus- ja urheilutoimintaa palvelevien
rakennusten korttelialueen sisäisen yleisen jalankulun liittymisen suunnittelualuetta ympäröivään
jalankulkuverkostoon, jalankulun ohjaamiseen paloaseman lähettyvillä, koulun kuljetus- ja
saattoliikenteeseen ja julkisen liikenteen pysäkkimahdollisuuksiin.

Vastine

Valmisteilla olevan keskustan osayleiskaavan muutoksen selvitykset ovat olleet kokonaisuudessaan
hyödynnettävissä Karinkentän asemakaavamuutosta laadittaessa. Osayleiskaavamuutoksen
ehdotusvaiheen kuuleminen on käyty ja kaava on etenemässä hyväksymisvaiheeseen. Osayleiskaavasta
käydyissä viranomaisneuvotteluissa tai kaavasta annetuissa lausunnoissa ei ole ollut Karinkentän alueen
osalta mitään huomautettavaa. Karinkentän asemakaavamuutos on kaikilta osiltaan ristiriidaton
osayleiskaavamuutoksen kanssa ja noudattaa siinä asetettuja tavoitteita. Näin ollen ei ole tarvetta odottaa
osayleiskaavan lainvoimaisuutta.

Karinkentän asemakaavamuutoksen keskeisenä tavoitteena on luoda mahdollisuus viihtyisän,
toiminnoiltaan monipuolisen sekä kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtonisesti korkeatasoisen ympäristön
muodostumiselle. Näitä tavoitteita tukevat kaavan sisältämät määräykset. Kaavan liitteenä on
havainnollistamismateriaalia, josta tavoitteiden toteutumista voi arvioida.

Karinkentän asemakaavamuutoksen valmistelun aikana ilmeni tarve sijoittaa alueelle enemmän julkisia
palveluja. Uimahallin ja urheiluhallin lisäksi tavoitteeksi tuli sijoittaa alueelle myös uudet tilat Hj. Nortamon
koulua ja opistoja varten. Toiminnoilla on synergiaetua toisistaan ja sijainti keskusta-alueella parantaa
palvelujen saavutettavuutta.

Kaava-alueen pienentäminen jättämällä Nortamonkadun ja Alfredinkadun väliset korttelit kaavamuutoksen
ulkopuolelle, oli perusteltua koska yleisten rakennusten kortteli muodostaa selkeän oman kokonaisuutensa
eikä hanke vaadi uusia katujärjestelyjä. Hankkeen toiminnallinen ja kaupunkikuvallinen yhteensovittaminen
ympäröiviin alueisiin kuuluu normaaliin laadukkaaseen kaavasuunnitteluun eikä se edellytä viereisten
alueiden sisällyttämistä kaava-alueeseen.

Erityisesti uimahallin tavoitteellisen rakentamisaikataulun takia, yleisten rakennusten aluetta koskeva
kaavamuutos tulisi saada kohtuullisessa ajassa valmiiksi. Nortamonkadun ja Alfredinkadun välisten
kortteleiden suunnitteluun on syytä varata enemmän aikaa.

Kaavaehdotuksessa ei ole määritelty rakennusten korkeutta muuten kuin kerrosluvulla. Rakennusten
sovittamista varsinkin itäpuolella olevaan rakennuskantaan ja tontilla säilytettävään puurakennukseen on
ohjattu rakentamistapamääräysissä. Tähän on päädytty, jotta alueen suunnittelulle jäisi riittävästi vapautta.
Määräyksissä korostuu tavoite kaupunkikuvan ja arkkitehtuurin korkeasta laatutasosta, mitä on pidetty
toimivampana ohjauskeinona tässä tapauksessa kuin väljiä korkeusmääräyksiä.

Karinkentän asemakaavasta esillä olleissa kahdessa luonnosvaihtoehdossa oli molemmissa alueen läntinen
osa osoitettu yleisten rakennusten korttelialueeksi. Rakennusoikeutta niihin oli osoitettu 12 000 ja 22 000
k-m2. Luonnosvaihtoehtojen Y-alueiden korttelitehokkuudet olivat e=0.45 ja e=0.63. Ehdotusvaiheessa Y-
alueen rakennusoikeus on suurempi kuin luonnosvaiheessa (25 000 k-m2), mutta myös alue on suurempi.
Näin ollen sen tehokkuusluku on pienempi (e=0.58) kuin luonnosvaiheen tehokkaamman vaihtoehdon.

Inventoinnin yhteydessä on Aittakarinkatu 8 arvotettu kuuluvaksi luokkaan C eli rakennus, jolla on
merkitystä kaupunginosan historian ja/tai ympäristön kokonaisuuden kannalta, säilyttäminen suotavaa.
Rakennus on osa ajallista ja tyylillistä kokonaisuutta vaikkakin siinä tehdyt muutokset laskevat sen
rakennushistoriallista ja kaupunkikuvallista arvoa. Rakennuksen säilyttämiselle löytyy perusteet. Sen
purkaminen on kuitenkin mahdollista ja perusteltua, koska sen avulla uusi yleisten rakennusten
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kokonaisuus saadaan sekä toiminnallisesti että kaupunkikuvallisesti paremmin sovitettua paikalle. Lisäksi
pyrkimyksenä on että tilalle tulee arkkitehtonisesti nykyistä korkeatasoisempaa rakentamista.

Karinkentän kaavasuunnittelun yhteydessä on kiinnitetty erityistä huomiota alueen liittymiseen
kevyenliikenteen verkostoon, jalankulun ohjaamiseen, saattoliikenteeseen ja julkisen liikenteen reitteihin ja
pysäkkimahdollisuuksiin. Hanke on muutoinkin suunniteltu huolellisesti kaupunkirakenteen ja olemassa
olevien verkostojen näkökulmasta. Ympäröiviä katu- ja muita yleisiä alueita suunniteltaessa kyseiset
näkökohdat tullaan huomioimaan. Kaavamuutoksen yhteydessä on tehty tiivistä yhteistyötä
aluepalveluiden liikennesuunnittelun kanssa.
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