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Tiivistelmä
Kaavaprosessin vaiheet
Kuuskajaskarin asemakaavan laatimiseen on ryhdytty kaupungin omasta aloitteesta.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on laadittu 8.3.2017.
Kaavaluonnos oli nähtävillä 23.3.-7.4.2017 kaupungin palvelupisteessä ja nettisivuilla. Nähtävillä olosta
ilmoitettiin kuulutuksella.
Kaavaluonnoksen nähtävillä olon aikana jätettiin yksi erilaisia tietoja saaresta sisältävä kommentti, joka ei
kuitenkaan sisältänyt mitään varsinaista mielipidettä kaavasta. Luonnoksesta pyydettiin lausunnot eri
virnaomaistahoilta.
Kaupunginhallituksen kaavoitusjaosto päätti asettaa Kuuskajaskarin asemakaavamuutoksen ehdotuksen ja
kaavakartalla esitetyt rakentamistapaohjeet nähtäville 18.9.2018 (KVJ 101 §).
Kuuskajaskarin asemakaavamuutoksen ehdotus oli nähtävillä 28.9.-29.10.2018 välisen ajan. Nähtävillä
olosta ilmoitettiin lehtikuulutuksella 27.9.2018. Kaavaehdotuksesta pyydettiin lausunnot eri
viranomaistahoilta.

Asemakaavamuutoksen tavoitteet
Ylemmistä kaavatasoista ja muusta suunnittelusta johdettuna tavoitteena on turvata alueen käyttö yleisenä
virkistysalueena sekä tukea Rauman ja saariston matkailuelinkeinoa. Erityistä huomiota on kiinnitettävä
alueen maisema-, luonto- ja kulttuuriarvojen säilymiseen sekä täydennysrakentamisen sopeutumiseen
ympäristöön. Rauman kaupungin asettamana tavoitteena on tutkia mahdollisuuksia sijoittaa saarelle
omarantaista loma-asumista.

Asemakaavan toteuttaminen
Kaavan toteuttaminen alkaa heti sen saatua lainvoiman.
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1. Alueen nykytilanteen yleiskuvaus
Kuuskajaskarin on noin 29 hehtaarin laajuinen puustoinen saari, joka sijaitsee Rauman edustalla noin 3
kilometriä mantereesta länteen. Kauppatorille saarelta on matkaa linnuntietä vajaat 8 km. Saarella on pitkä
kulttuurivaikutteinen historia. Siellä on ollut laidunnusta 1600-luvulta lähtien. Saaren etelärannalle rakentui
kalastajatorppa vuonna 1905, joka vuodesta 1947 toimi koulurakennuksena. Kuuskajaskarin historia
linnakesaarena alkoi vuonna 1939 kun tykkiasemien rakentaminen käynnistyi ja päättyi 1996. Syksyllä 2000
saaren omistus siirtyi Rauman kaupungille. Nykyään Kuuskajaskari toimii matkailu- ja virkistysalueena.
Saaren länsipuolisko on liitetty 2011 perustettuun Selkämeren kansallispuistoon.

1.1 Luonnonympäristö
Saarella on voimakkaasti ihmisen muokkaaman alueen lisäksi luonnontilaisia osuuksia, kuten rantakallioita
ja terveleppäyhdyskuntia. Länsipuolen metsät ovat pääosin kuivahkoja mäntyvaltaisia kankaita. Saaren
monipuoliset elinympäristöt vaikuttavat putkilokasvilajien runsaaseen määrään sekä linnuston
poikkeuksellisen suureen tiheyteen. Linnuston määrään vaikuttaa myös sijainti ja puustoisuus.
Kuuskajaskarin arvokkaiksi ja säilytettävksiksi luontokohteiksi on 2011 tehdyn luontoselvityksen mukaan
osoitettu karut merenrantakalliot, tervaleppäyhdyskunnan ja mustikkatyypin tuoreen kankaan
muodostama metsäkokonaisuus, tukkasotkien elinympäristö ja saaren itäosan ranta-alueet. Lisäksi
ampumarata-alue ja tykkilinjat muodostavat saarelle erityisen paahdeympäristön, jota selvityksessä
esitetään pidettävän jatkossakin avoimina.

1.2 Rakennettu ympäristö
Kuuskajaskarin maisemaan on vaikuttanut erityisesti sen käyttö puolustusvoimien tykistölinnakkeena
vuosina 1939-1996. Tätä aikaisemmasta asutuksesta on säilynyt vain vähäisiä merkkejä. Sotilaallinen
toiminta on jättänyt jälkeensä arvokkaan linnakemaiseman ja -miljöön.
Saaren nykyinen rakennuskanta on kokonaisuudessaan rakennettu palvelemaan puolustusvoimien tarpeita.
Pääosa rakennuksista sijoittuu saaren keski- ja itäosiin. Suurin osa linnoituslaitteista ja ampumaradat on
puolestaan rakennettu kallioiselle länsipuoliskolle. Erityisesti vanhempien rakennusten käyttötarkoitukset
ovat saattaneet muuttua useaankin otteeseen aina kulloisenkin tarpeen mukaan.
Rakennukset voidaan jakaa pääpiirteissään kahteen luokkaan: 1940-luvun ja 1960-luvun rakennuksiin.
1940 -luvun rakennukset ovat satulakattoisia, punamullan sävyyn maalattuja puisia rakennuksia. Ne
edustavat rannikon muissakin linnakesaarissa käytettyä, tiukkojen taloudellisten resurssien sanelemaa
rakennustapaa ja -tyyliä. 1960 -luvun rakennukset sen sijaan ilmentävät modernistisia suunnitteluihanteita.
Monitoimikasarmi on valmistunut 1968. Se poikkeaa muusta rakennuskannasta mittasuhteiltaan,
muotokieleltään ja materiaaleiltaan. Massiivinen kaksikerroksinen kasarmirakennus sijaitsee saaren
suojaisassa keskiosassa ja suuresta koostaan huolimatta, se piiloutuu maisemaan varsin hyvin.

1.3 Toiminta
Alueella on tällä hetkellä yksityisen yrittäjän ylläpitämää matkailutoimintaa. Yrittäjän tavoitteena on lisätä
muun muassa majoitustilaa ja kehittää alueen matkailupalveluja. Tiilikasarmin tiloissa toimii muun muassa
Laser-ampumarata.
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1.4 Vesihuolto
Saarelle tulee vesijohto. Jätevedet johdetaan saostuskaivojen kautta mereen.

2. Lähtötiedot ja selvitykset
2.1 Pohjakartta
Pohjakartan on laatinut Rauman kaupungin teknisen viraston kiinteistö- ja mittaustoimi ja se täyttää
kaavoitusmittauksista ja kaavojen pohjakartoista JHS 185:ssa annetut vaatimukset.

2.2 Maanomistus
Alue on Rauman kaupungin omistuksessa.

2.3 Selvitykset
Kaavamuutoksen vaikutuksia ympäristöön arvioidaan kaavan laatimisen yhteydessä. Vaikutusten arvioinnin
pohjaksi on teetetty luontoselvitys, lepakkoselvitys, rakennusinventoinnit, maisemaselvitys ja maaperän
pilaantuneisuustutkimus, maaperän pilaantuneisuustutkimuksen täydennys sekä pohjavesinäytteenotto ja
riskiarvio. Lisäksi kaavatyössä on hyödynnetty ELY -keskuksen laatimia tulvakarttoja.

2.3.1 Luontoselvitys
Kuuskajaskarin saaresta on tehty luontoselvitys 2011. Selvityksen on laatinut Ahlman konsultointi &
suunnittelu, Santtu Ahlman.
Luontoselvityksen tavoitteena oli selvittää liito-oravien esiintyminen alueella, linnusto, putkilokasvit sekä
elinympäristöt. Samalla kartoitettiin mahdolliset uhanalaiset ja EU:n luontodirektiivin mukaan suojeltavat
lajit sekä selvitettiin lakien mukaisesti suojeltavat luontotyypit ja arvokkaat elinympäristöt.
Alla on esitetty lyhennelmät selvityksen tuloksista ja päätelmistä.
Liito-oravat
Liito-oravan jätöshavaintoja ei Kuuskajaskarin alueella tehty lainkaan.
Linnusto
Kuuskajaskarin linnusto on saaren pienestä pinta-alasta huolimatta hyvin monipuolinen ja parimäärät
poikkeuksellisen suuria. Merkittäviä elinympäristöjä edustavat etenkin rantakalliot pienialaisine
merenrantaniittymosaiikkeineen sekä lähes luonnontilaiset metsäosiot.
Alueella pesivistä lajeista tukkasotka ja kivitasku ovat vaarantuneita (VU) sekä tukkakoskelo, rantasipi ja
teeri silmälläpidettäviä (NT). Teeri on myös lintudirektiivin I-liitteen laji ja Suomen erityisvastuulaji. Myös
telkkä ja leppälintu ovat erityisvastuulajeja. Mikäli kasvillisuusselvityksen yhteydessä esitetyt
suojelurajaukset huomioidaan, niin linnustollekin turvataan suotuisia elinympäristöjä. Tukkasotkan
elinympäristö on lisäksi rajattu alueeksi, joka suositetaan säilytettävän ennallaan.
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Kasvillisuus
Selvityksen mukaan Kuuskajaskarin luontotyypit ovat kulttuurivaikutteisuuden vuoksi monin paikoin hyvin
sekavia, mutta ihmistoiminta on toisaalta muokannut joitakin alueita arvokkaiksi. Esimerkiksi
ampumaratojen ja tykkilinjojen raivatut väylät muodostavat keinotekoisesti paahde-elinympäristön, joka
suosii tiettyä lajistoa.
Kuuskajaskarin merkittävimmät luontoarvot kohdistuvat pohjoisosan edustavaan rantakallioon ja
tervaleppäyhdyskuntaan sekä sitä reunustavaan tuoreeseen kankaaseen. Myös länsiosan merenrantakalliot
ovat arvokkaita luontotyyppejä ja ne voidaan tulkita metsälain suojaamiksi erityisen arvokkaiksi
elinympäristöiksi. Nämä kuviot suositetaan säilytettävän ennallaan. Myös itärannat on syytä jättää
ennalleen ja rakentamatta, sillä ne tarjoavat monipuolisen elinympäristön niin kasveille kuin linnuillekin.
Saaristossa korostuu tällaisten ranta-alueiden arvo useille eliöryhmille.
Tuoreen uhanalaisuusluokituksen mukaan alueen luototyypit ovat silmälläpidettäviä (NT), elinvoimaisia (LC)
tai luokittelemattomia. Tutkimusalueelta löydettiin yhteensä 212 putkilokasvilajia, joiden joukossa ei ole
direktiivien mukaan suojeltavia lajeja, eikä yksikään niistä ole mukana valtakunnallisessa tai alueellisessa
uhanalaisuusluokituksessa.
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2.3.2 Lepakkoselvitys
Saarella tehtiin lepakkoselvitys 2012. Selvityksen on laatinut Ahlman konsultointi & suunnittelu, Santtu
Ahlman.
Alla on esitetty lyhennelmä selvityksen tuloksista ja päätelmistä.
Tutkimusalueelta löydettiin useita pohjanlepakoita jokaisen maastoinventoinnin aikana. Havainnot
kertyivät hyvin selvästi kolmelta erilliseltä alueelta: kasarmin läheisyydestä, rivitalojen läheisyydestä ja
vanhan urheilukentän eteläpuolelta. Siippojen lähes täydellinen puuttuminen havaintoaineistosta selittynee
sillä, että lajien luotausäänet kuuluvat vain lyhyen matkan. Siipoista saatiin vain yksi havainto rivitalojen
eteläpuolelta.
Kokonaisuutena Kuuskajaskaria voidaan pitää lepakoiden kannalta varsin tavanomaisena alueena, jossa ei
ole merkittäviä lepakkomääriä edes poikasaikaan loppukesällä ja alkusyksyllä.
Toimeksiantoon ei kuulunut lepakoiden jätösten etsimistä rakennusten sisätiloista. Maastotöiden ohessa
kävi kuitenkin ilmi, että tiilikasarmin vanhassa keittiökäytävässä on oleskellut lepakoita.
Maastoinventoinnin yhteydessä keittiökäytävä käytiin tarkastamassa, jolloin jätöksiä löydettiin useista eri
paikoista, vaikka vain pieni osa rakennuksesta tarkastettiin. Vastaavasti lepakot ovat asuneet myös
kakkostykissä ja tykkihallissa.
Lepakot kuuluvat EU:n luontodirektiivin liitten IV(a) mukaisiin lajeihin, joihin kuuluvien yksilöiden luonnossa
selvästi havaittavien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on uuden
luonnonsuojelulain (49 §) mukaisesti kielletty. Näin ollen etenkin kasarmin osalta tulisi tehdä
asianmukainen lepakkoinventointi, mikäli sen purkua suunnitellaan.

Lepakkohavaintojen merkittävät alueet (punaisella).
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2.3.3 Rakennusinventoinnit
Kuuskajaskarin rakennuskanta inventoitiin 2011. Inventoinnin laati Satakunnan Museo. Inventoijana toimi
Jyrki Yrjölä ja vastaavana tutkijana Liisa Nummelin. Inventointi kattaa kaikki saarella säilyneet
linnakeaikaiset rakennukset. Inventointi ei sisällä varsinaisia linnoituslaitteita, kuten kasematteja, tykkejä ja
tuliasemia sekä myöskään energia- ja jätehuoltoon liittyviä laitoksia.
Alla on esitetty lyhennelmä selvityksen tuloksista ja päätelmistä:
Alueen ominaispiirteet
Kuuskajaskarin maisemaa on muokannut kauttaaltaan sen käyttö puolustusvoimien tykistölinnakkeena
vuosina 1939-1996, ja tätä aiemmasta asutuksesta on säilynyt vain vähäisiä merkkejä. Sotilaallinen
toiminta leimaa rakennetun ympäristön luonnetta ja on jättänyt jälkeensä arvokkaan linnakemaiseman ja –
miljöön.
Rakennukset
Saaren nykyinen rakennuskanta on valmistunut palvelemaan puolustusvoimien tarpeita.
Käyttötarkoitukseltaan rakennuksen ilmentävät rannikkolinnakkeen arkeen liittyneiden toimintojen
monimuotoisuutta.
Pääpiirteissään rakennukset voidaan jakaa sekä iän että tyypin suhteen kahteen luokkaan: 1940-luvulla ja
1960-luvulla valmistuneisiin rakennuksiin. Kuuskajaskarin maaston topografia, maaperäolosuhteet, ilmastoolot ja sotilaalliset näkökohdat ovat vaikuttaneet rakentamisen sijoittumiseen saaren metsäiseen
keskiosaan, etelä-pohjois -suuntaisen huoltotien tuntumaan.
1940-luvun satulakattoiset, punamullan sävyyn maalatut puurakennukset muistuttava
yksinkertaisuudessaan jossain määrin kalastajakylien rakennuksia. Ne edustavat rannikon muissakin
linnakesaarissa käytettyä, tiukkojen taloudellisten resurssien sanelamaa rakennustapaa ja -tyyliä. 1960luvun rakennukset sen sijaan ilmentävät modernistisia suunnitteluihanteita.
Arviointi
Vuonna 2010 voimaan astuneessa laissa rakennusperinnön suojelemiseksi on määritelty rakennuksen tai
ympäristön voivan olla arvokas rakennushistorian, rakennustaiteen ja -tekniikan, erityisten
ympäristöarvojen, rakennuksen käytön tai siihen liittyvien tapahtumien kannalta. Arvojen määrittämiseksi
on laissa mainittu vielä kriteerit, joita ovat kohteen harvinaisuus, tyypillisyys, edustavuus, alkuperäisyys,
historiallinen todistusvoimaisuus ja kerroksisuus.
Kuuskajskarin rakennusten arvottaminen perustuu yllämainittuun lakiin sekä Museoviraston
Rakennushistorian osaston suosituksiin. Vaikka arvottamistyö on tehty rakennustasolla, saaren rakennettu
ja luonnonympäristö muodostavat kuitenkin ainutkertaisen, historiallisesti kerrostuneen ja muovautuneen
miljöökokonaisuuden, joka on paljon enemmän kuin osiensa summa. Yksittäisten rakennusten arvo
peilautuukin ensisijaisesti tämän kokonaisuuden kautta.
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Arvoluokat
A
Erityisen merkittävä
rakennus, joka on oman aikansa
rakennustavan todistusvoimainen edustaja
ja miljöökuvan kannalta tärkeä.
Säilytettävä.
B
Merkittävä rakennus.
Kulttuurihistoriallisesti tärkeä osa alueen
kokonaisuutta ja rakennusperintöä.
Säilyttäminen suositeltavaa.
C
Rakennus, jolla on merkitystä
alueen historian ja/tai ympäristön
kokonaisuuden kannalta. Säilyttäminen ei
välttämätöntä.

2.3.4 Maisemaselvitys
Kuuskajaskarista on laadittu maisemaselvitys. Selvityksen laati WSP Finland Oy, Hanna Hannula ja Arto
Kaituri 19.10.2011. Työssä on selvitetty miten Kuuskajaskarin alueet soveltuvat maisemarakenteen ja
maisemakuvan kannalta rakentamiseen ja muihin maankäytön muutoksiin. Työ sisältää maisemaanalyysin, joka käsittää maisemarakenteen ja maisemakuvallisen tarkastelun. Maisema-analyysin pohjalta
on laadittu maiseman sietokykytarkastelu, jossa määritellään kunkin osa-alueen soveltuvuus
rakentamisalueeksi ja muihin toimintoihin.
Alla on esitetty lyhennelmä selvityksen tuloksista ja päätelmistä:
Maiseman arvot
Kuuskajaskarin tärkeitä ekologisia arvoja ovat geologiset ominaispiirteet, monimuotoinen linnusto sekä
ranta-alueet. Kulttuuriympäristön arvoja löytyy yksittäisten rakennuskohteiden lisäksi alueilta, jotka
antavat viitteitä saaren historiasta ja maankäytöstä. Saaren virkistysarvot pohjautuvat pitkälti saaren
elämyksellisiin arvoihin.
Kuuskajaskarin maisemarakenteen arvo on hieno, hyvin näkyvissä oleva kallioperä. Elämyksellisinä arvoina
voidaan pitää maisemakuvan monimuotoisuutta, joka tulee esiin vaihtelevina näkyminä, rakennetun
ympäristön kerrostuneisuutena sekä kasvupaikkatyyppien moninaisuutena.
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Vahva merellisyys antaa tärkeän lisänsä maisemakuvan monimuotoisuuteen. Vahvan luontokokemuksen
arvo tulee sille erityisesti saaren länsiosan kalliometsissä ja sieltä avautuvina näkyminä merelle ja
lähisaariin.
Johtopäätökset ja maankäyttösuositukset
Maiseman sietokyvyn perusteella alue on luokiteltu neljään luokkaan: pääasiallinen rakennettu vyöhyke,
johon voidaan osoittaa lisärakentamista, muutoksia kestävä alue, erityisesti säilytettäväksi suositeltava
alue ja ehdottomasti säilytettävä alue.
Yleisiä suosituksia:
- Kuuskajaskarilla on Rauman saaristossa merkittäviä kulttuurihistoriallisia arvoja, ja sillä on
vetovoimaisuutta matkailu- ja virkistysalueena. Tämä käyttötarkoitus tulee olla saaren
kehittämisessä ensisijainen.
- Rauman saariston maisemakuvasta nousee esiin tärkeitä maamerkkejä, mm. Kuuskajaskarin
entisen säähavaintoaseman torni. Maiseman kannalta saaristoon ei ole syytä tuoda korkeita
rakennuksia, jotka muuttaisivat näiden maamerkkien asemaa.
- Kuuskajaskarilla on tärkeä keskisen saariston metsäinen silhuetti. Saaren virkistys- ja
matkailukäytön sekä saaren ulkopuolisen maisemakuvan kannalta rantarakentamisen osoittaminen
saarelle ei ole suotavaa. Myös saaren sisäosan alueilla mahdollista puuston kaatamista /
lisärakentamista suunniteltaessa tulee kiinnittää huomiota toimenpiteiden vaikutuksiin mereltä
päin tarkasteltuna.

Kuuskajaskarin maiseman sietokykyä kuvaava kartta
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Pääasiallinen rakennettu vyöhyke, johon voidaan osoittaa lisärakentamista (kartalla vihreä alue)
Alueen yleiskuvaus
- Saaren pääasiallinen rakennettu alue, jonka viherympäristö on puistomainen, keskittyy pääasiassa
päätien varteen.
Alueella vaalittavat arvot:
- arvokkaat rakennukset, vanha tielinjaus
- puistomainen / puutarhamainen ympäristö, vanhat männyt
- merelle siivilöityvät näkymät
Toimenpidesuositukset:
- Raittimaista rakennetta voidaan korostaa ja eheyttää lisärakentamisella.
- Karttaan on osoitettu jatkosuunnittelussa erityisesti tutkittavat lisärakentamisen alueet.
Puistomaisen / puutarhamaisen ympäristön korostaminen ja hoitaminen. Rakennuskanta on
moninaista ja paikoitellen maisemakuva on sekava, jolloin vihersuunnittelussa (istutuksilla yms.)
voidaan yhtenäistää alueen ilmettä.
Muutoksia kestävät alueet (kartalla keltainen alue)
Alueen yleiskuvaus:
- Saaren metsäinen keskiosa, johon sijoittuu mm. entinen harjoituskenttä ja entinen
säähavaintoaseman torni. Alue on tilallisesti paikoin jäsentymätön ja reitistö epäselkeä.
Alueella vaalittava arvot:
- Rakennukset, säähavaintotorni, harjoituskenttä.
- Metsäinen maisema.
- Merkittävät reuna-alueet: päätien ympäristön rakennettua ympäristöä rajaava puustoinen reuna,
joka korostaa päätien raittimaisuutta. Sekä harjoituskenttää rajaavat puustoiset reunat.
Toimenpidesuositukset:
- Alue säilytettävä pääosin puustoisena.
- Vaalittava päätien tilallista rakennetta (reunat) sekä harjoituskentän avoimuutta.
- Mahdolliset lisärakentamisen alueet osoitettava niin, etteivät ne riko reuna-aluetta, eivätkä hävitä
harjoituskentän avoimuutta.
- Reitistön selkeyttäminen.
Erityisesti säilytettäväksi suositeltavat alueet (kartalla vaalean punainen alue)
Alueen yleiskuvaus:
- Saaren koillis- ja kaakkoisosan puustoiset ranta-alueet.
Alueella vaalittavat arvot:
- Ekologiset arvot: Monimuotoinen ja edustava tervaleppäyhdyskunta sekä merenrantaniitty.
kuusivaltainen tuore kangas, joka yhdessä tervaleppäyhdyskunnan kanssa muodostaa saaren
merkittävimmän metsäkokonaisuuden. Tukkasotkien elinympäristö sekä yleisesti ranta-alueen
monimuotoinen elinympäristö kasveille ja linnuille.
- Näkymät merelle, ranta-alueiden reitistöt.
Toimenpidesuositukset:
- Alue tulee säilyttää lisärakentamisen ulkopuolella.
- Paikoin puustoa voidaan harventaa merelle näkyvyyden parantamiseksi luontoarvot huomioiden.
- Reitistön laajentaminen. Koillisosan alueelle voidaan harkita kevyen polun raivaamista, jotta koko
saaren ympäri olisi kulkumahdollisuus.
- Voimakkaan tulokaslajin, jättipalsamin, torjunta.
Ehdottomasti säilytettävät alueet (kartalla punainen alue)
Alueen yleiskuvaus:
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- Länsirannan kallioalue ja puolustusympäristö.
Alueella vaalittavat arvot:
- Arvokkaat kallioalueet
- Puolustusta palvelleet alueet: ampumasektorit ja –radat, vallit, juoksuhaudat yms. rakenteet
- Näkymät, luonnontilaisuus
Toimenpidesuositukset:
- Puolustusmaiseman ylläpito, mm. ampumalinjojen auki pitäminen
- Ympäristön kulumisen ehkäiseminen

2.3.5 Maaperän pilaantuneisuustutkimus, pohjavesinäytteenotto ja riskiarvio
Kuuskajaskarin saaressa tehtiin maaperän pilaantuneisuustutkimus. Tutkimuksen suoritti Ramboll Finland
Oy ja raportti siitä valmistui 18.12.2014.
Johtopäätökset ja jatkotoimenpiteet:
Kuuskajaskarin alueella suoritettujen maaperätutkimusten ja laaditun perusarvioinnin perusteella
saaren maaperän pintaosissa on haitta-ainepitoisuuksia, joista saattaa aiheutua terveys- tai ekologista
riskiä ja alueen maaperällä on haitta-ainepitoisuuksista johtuen puhdistustarve.
Maaperän pilaantuneisuudesta tehdystä tutkimuksesta neuvoteltiin Varsinais-Suomen ELY -keskuksen
kanssa 19.1.2015. Neuvottelussa sovittiin jatkotoimenpiteenä tehdyn selvityksen tarkentamisesta
kaatopaikan ja öljysäiliöiden osalta. Samassa yhteydessä ELY -keskus esitti kaatopaikka-alueelta
kulkeutuvan pohjaveden laadun selvittämistä ja riskiarviointia.
Maaperän pilaantuneisuustutkimuksen tarkennus sekä pohjavesinäytteenotto ja riskiarvio valmistuivat
3.12.2015 Ramboll Oy:n toimesta. Tutkimukset kohdennettiin saaren pohjoisosassa sijaitsevalle entiselle
kaatopaikka-alueelle, jonka lisäksi tarkastettiin saarella sijaitsevien rakennusten entisten
lämmitysöljysäiliöiden alueiden maaperä.
Maaperän pilaantuneisuustutkimus 3.12.2016, Johtopäätökset ja jatkotoimenpide-ehdotukset:
Öljysäiliöiden alueiden maaperässä ei havaittu merkkejä öljyhiilivedyistä. Kenttämittauksissa todetut
pitoisuudet jäivät alle asetetun kynnysarvotason. Kasarmirakennusten vieressä sijaitsevien
maanalaisten öljysäiliöiden maaperää ei tutkittu, maaperä tarkastetaan tarvittaessa myöhemmin
esimerkiksi, jos säiliöiden alueelle tulee kaivutarvetta.
Jätetäyttöalueen ja kivääriradan taustavallin osalta tehtiin pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen
arviointi, joka pohjautui alueella suoritettuihin tutkimuksiin ja analyysituloksiin. Jätetäyttöalueella
todettiin mahdolliseksi haitta-aineiden kulkeutuminen mereen ja altistuminen suoran kosketuksen
välityksellä lyijylle, mutta riskiä ei arvioitu tällä hetkellä merkittäväksi. Mikäli jätetäyttöalueelle taikka
sen välittömään läheisyyteen suunnitellaan esimerkiksi retkeilijöiden majoitusta, on maaperän
pintakerroksen haitta-aineiden aiheuttama riski suoran kosketuksen välityksellä syytä poistaa.
Riskinhallintamenetelmiksi soveltuvat esimerkiksi peittäminen puhtaalla maalla, mikä estää suoran
kosketuksen, pintavalunnan mukana kulkeutumisen sekä pölyämisen taikka kunnostaminen
massanvaihtotyönä, jolloin poistetaan jätetäyttö ja tuodaan tilalle puhdasta maa-ainesta ja siten
poistetaan myös kaikki edellä tunnistetut riskit.
Kivääriradan taustavallista voi kulkeutua vähäisiä määriä metalleja mereen, mutta merkittävää
ekologista vaikutusta tai uimalla altistumista ei arvioida tapahtuvan. Suoran kosketuksen tai

13

tahattoman nielemisen kautta altistuminen on mahdollista. Terveysriski arvioidaan vähäiseksi, koska se
edellyttää runsasta oleskelua alueella. Riskienhallinta on mahdollista esimerkiksi peittämällä
taustavalleista se alue, jossa on iskemää. Taustavallien iskemäalueen peittäminen puhtaalla maaaineksella poistaa edellä ampumaradan taustavallin nykytilan tarkastelussa todetuista riskeistä sekä
pintavalunnan kautta kulkeutumisen että suoran kosketuksen kautta altistumisen. Lisäksi pölyämisen
mahdollisuus poistuu, vaikka se edellä todettiinkin epätodennäköiseksi nykytilassa kasvillisuuden vuoksi.
Pohjavesinäytteenotto ja riskiarvio 3.12.2016, jatkotoimenpidesuositukset:
Alueella ei nykyisellä maankäytöllä eikä suunnitellulla kansallispuistoon liittyvällä kohtuullisella
matkailutoiminnalla ole maaperän tai pohjaveden kunnostustarvetta. Mikäli alueen käyttö lisääntyy
jätetäyttöalueen lähellä huomattavasti, alue on syytä peittää tai maaperä on kunnostettava
massanvaihdolla alueelta tehdyn maaperän pilaantuneisuustutkimuksessa esitetyn mukaisesti (Ramboll
2014).
Jatkotoimenpiteenä suositellaan pohjaveden tarkkailua jätetäytön ympäristöstä joka toinen vuosi
havaintoputkista.

2.3.6 Tulvavaarakartoitus

Varsinais-Suomen ELY-keskus on laatinut tulvariskilainsäädännön (620/2010) mukaisesti tulvakartat maa- ja
metsätalousministeriön joulukuussa 2011 nimeämille vesistö- ja meritulvien merkittäville tulvariskialueille
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vuoden 2013 lopussa. Tulvakartoista selviää, minne tulva voi levitä (tulvavaarakartta) ja millaista vahinkoa
se voi aiheuttaa (tulvariskikartta).
Tulvavaarakartalla esitetään tulvan laajuus ja vaaran aste karttapohjalla tietyllä todennäköisyydellä. Vaaran
asteena käytetään Suomessa pääsääntöisesti vesisyvyyttä. Tulvariskiasetuksen (659/2010) mukaan
tulvavaarakartat laaditaan tulville, joiden vuotuinen todennäköisyys on 2% (toistuvuusaika 1/50a), 1%
(1/100a) sekä tulvalle, jonka on mahdollinen erityisissä olosuhteissa tai jonka vuotuinen todennäköisyys on
hyvin vähäinen. Tulvakartoitetut toistuvuusajat vaihtelevat alueittain – yleisimmin kartoitetut
toistuvuusajat ovat 1/20a, 1/50a, 1/100a, 1/250a ja 1/1000a.

2.3.7 Tiilikasarmin purkamisen kustannukset
Kaupungin talotoimi teettää opinnäytetyönä selvitystä tiilikasarmin purkamisesta. Selvityksessä arvioidaan
ainakin purkujätteen hävittämisen vaihtoehtoja ja purkamisen kustannuksia.

2.3.8 Kasarmirakennuksen kuntotutkimus
Kasarmirakennuksesta on tehty kuntotutkimus, jonka on laatinut Tehokuivaus, Joonas Kekki 2015.
Selvityksen havainnoista tehdyssä yhteenvedossa todetaan seuraavaa:
Rakennuksen yleiskunto on Raval-aseman osuudelta huono ja muilta osin välttävä. Rakennuksen
pintamateriaalit, ovet ja ikkunat ovat teknisen käyttöiän lopussa. LVIS –tekniikka on niin ikään teknisen
käyttöiän lopussa.
Rakennuksen vesikatolla on haitallisia muodonmuutoksia sekä avonaisia läpivientejä, joista kosteutta
voi päästä rakenteisiin, etenkin jos sadevesi padottuu vesikatolle.
Raval-aseman mikrobivaurioiden määrä ja ilmavirran suunta kasarmirakennukseen on todettavissa
aistinvaraisesti. Kellarikerroksessa on kauttaaltaan tunkkainen/ mikrobiperäinen ilma. Suurin syy tähän
on todennäköisesti Raval-asemalta pääsevä ilmavirtaus, joka sekoittuu muuhun kellaritilan ilmaan.
Rakennuksen alapohjan eristetilassa on aktiivinen mikrobikasvusto, jossa on kosteusvaurioita indikoivia
sieniryhmiä. Rakenneavauksin todettiin myös alaohjauspuissa ja lastulevyseinissä etenkin
pesuhuoneiden ympäristössä kosteusvaurioita.
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3. Suunnittelutilanne
3.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Uudistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulivat voimaan 1.4.2018. Valtioneuvosto päätti
tavoitteiden uudistamisesta 14.12.2017.
Terveellinen ja turvallinen elinympäristö
Varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Uusi rakentaminen
sijoitetaan tulvavaara-alueiden ulkopuolelle tai tulvariskien hallinta varmistetaan muutoin.
Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat
Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden ja ekologisten yhteyksien säilymistä.
Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyydestä sekä viherverkoston jatkuvuudesta.

3.2 Maakuntakaava
Ympäristöministeriö vahvisti 30.11.2011 Satakunnan maakuntakaavan (N:o YM1/5222/2010) ja se sai
lainvoiman korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 13.3.2013.
Ympäristöministeriö vahvisti 3.12.2014 Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 ja se sai lainvoiman 6.5.2016
korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä. Vaihekaavassa käsiteltiin tuulivoimatuotantoa.
Satakuntaliiton maakuntahallitus päätti 24.11.2014 (MH/126 §) käynnistää Satakunnan
vaihemaakuntakaavan 2 laadinnan. Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 tavoitteena on uusiutuvan
energian ja biotalouden kasvumahdollisuuksien edistäminen, muuttuvan kaupan mahdollisuuksien
tunnistaminen sekä maakunnan kulttuurisen identiteetin vahvistaminen asukkaat ja luonnonympäristö
huomioiden. Tavoitteena on kotimaisen energiantuotannon lisääminen ja huoltovarmuuden edistäminen.
Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 suunnittelun perusperiaatteina ovat hyvän elinympäristön luominen
sekä ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän kehityksen edistäminen.
Vaihemaakuntakaava 2 on ollut ehdotuksena nähtävillä ja lausuntokierroksella. Saadun palautteen
perustella kaavasta laaditaan toinen ehdotus.
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Ote Satakunnan maakuntakaavan kaavakartasta. Kuuskajaskarin sijainti on merkitty tumman sinisellä
rajauksella.
Kehittämisperiaatemerkinnät:
Kuuskajaskari sisältyy laajaan kaupunkikehittämisen kohdevyöhykkeeseen (kk). Merkinnällä osoitetaan
kupunkiseutuja, niiden osia tai muita yhdyskuntia kokevia kehittämispolitiikan alueidenkäytöllisiä
periaatteita. Merkinnällä osoitetaan niitä vyöhykkeitä, joihin kohdistuu valtakunnallisesti, maakunnallisesti
tai seudullisesti tärkeitä alueidenkäytöllisiä kehittämistarpeita.
Kaupunkikehittämisen kohdevyöhykettä koskee seuraava suunnittelumääräys:
Aluerakenteeltaan monikeskuksisia vyöhykkeitä kehitetään eheyttämällä olemassa olevien keskustojen ja
taajamien yhdyskuntarakennetta sekä turvaamalla viher- ja virkistysverkoston jatkuvuus sekä palvelujen
saatavuus. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee edistää elinympäristöjen toimivuutta ja
taloudellisuutta hyödyntämällä rakennettuja verkostoja, vähentämällä liikennetarvetta sekä edistämällä
joukkoliikenteen ja kevyenliikenteen edellytyksiä. Alueen arkeologisten kohteiden, valtakunnallisesti
arvokkaiden maisema-alueiden sekä merkittävien kulttuuriympäristöjen tulee olla alueidenkäytön
suunnittelun lähtökohtina.
Kaupunkikehittämisen kohdevyöhykettä koskee seuraava kehittämissuositus:
Alueen maankäytön kehittämistarpeet tulisi tutkia ja ratkaista yksityiskohtaisemmalla seudullisella
maankäytön suunnitelmalla.
Kuuskajaskari on yhdessä Kylmäpihlajan majakkasaaren ohella osoitettu kuuluvaksi matkailun
kehittämisvyöhykkeeseen (mv-2). Merkinnällä osoitetaan merkittävät kulttuuriympäristö- ja
maisemamatkailun kehittämisen kohdevyöhykkeet.
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Matkailun kehittämisvyöhykettä koskee seuraava suunnittelumääräys:
Vyöhykkeiden sisällä toteutettavassa alueidenkäytön suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota
matkailuelinkeinojen ja virkistyspalveluiden kehittämiseen. Suunnittelussa on otettava huomioon
toteutettavien toimenpiteiden yhteensovittaminen kulttuuri-, maisema- ja luontoarvoihin sekä olemassa
oleviin elinkeinoihin ja asutukseen. Matkailuun liittyviä toimintoja suunniteltaessa ja vyöhykkeen
vetovoimaisuutta kehitettäessä tulee ottaa huomioon vyöhykkeen erityisominaisuudet ja niiden
ominaispiirteiden säilyttäminen.
Maakuntakaavassa Kuuskajaskarin saaren ja mantereen välille on osoitettu matkailun ja virkistyksen
kehittämisen yhteystarve. Merkinnällä osoitetaan merkittävien matkailun kehittämisvyöhykkeiden
toiminnalliset yhteystarpeet.
Aluevaraus- ja kohdemerkinnät:
Maakuntakaavassa Kuuskajaskari on osoitettu virkistysalueeksi (V). Merkinnällä osoitetaan ulkoilun,
retkeilyn ja virkistyskäytön kannalta merkittävät alueet. Alueella on voimassa MRL 33 §:n mukainen
rakentamisrajoitus. Kuuskajaskari on osoitettu veneilyä palvelevaksi virkistysalueeksi (v-1).
Virkistysaluetta koskee seuraava suunnittelumääräys:
Alueen suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota alueen virkistyskäytön ja virkistyskäytön
kehittämisedellytysten turvaamiseen.
Virkistysaluetta koskee seuraava rakentamismääräys:
Alueilla sallitaan yleistä ulkoilu-, retkeily- ja virkistyskäyttöä palvelevan rakentamisen lisäksi jo olemassa
olevien rakennusten korjaus-, muutos- ja laajentamistyöt.
Maakuntakaavan mukaan Kuuskajaskari on merkittävä matkailua palveleva alue (rm).
Koko maakuntakaava-aluetta koskevat suunnittelumääräykset:
Tulvasuojelua koskeva suunnittelumääräys:
Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon viranomaisten selvitysten mukaiset tulvavaara-alueet
ja tulviin liittyvät riskit. Uutta rakentamista ei tule sijoittaa tulvavaara-alueille. Tästä voidaan poiketa vain,
jos tarve- ja vaikutusselvityksiin perustuen osoitetaan, että tulvariskit pystytään hallitsemaan ja että
rakentaminen on kestävän kehityksen mukaista. Suunniteltaessa alueelle tulville herkkiä toimintoja tulee
tulvasuojelusta vastaavalle alueelliselle ympäristöviranomaiselle varat mahdollisuus lausunnon antamiseen.
Rantarakentamista koskeva suunnittelumääräys:
Rantojen suunnittelussa tulee ottaa huomioon, että rakentaminen suunnitellaan ensisijaisesti sijoitettavaksi
sietokyvyltään kestäville ranta-alueille, turvataan kullakin vesistöalueella riittävät yleiset
virkistyskäyttömahdollisuudet ja yhtenäisen vapaan ranta-alueen varaaminen rannan suunnittelussa.
Suunnittelussa on turvattava myös maankohoamisrannikolle ominaisten luonnon kehityskulkujen
alueellinen edustavuus.
Rantojen suunnittelussa tulee ottaa huomioon rakennusoikeuden, yhteiskäyttöalueiden ja yleisten alueiden
tasapuolinen jakautuminen eri maanomistajille, palvelujen kohtuullinen saavutettavuus ja vesihuollon
järjestäminen.
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Omarantaisen loma-asutuksen mitoitus tulee sijoittua välille 0-8 loma-asuntoa mitoitusrantaviivakilometriä
kohti. Yhteisrantaisena loma-asutuksena mitoitus voi olla perustellusti suurempi.
Vesien tilaa koskeva suunnittelumääräys:
Koko maakuntakaava-alueella on yksityiskohtaisen alueidenkäytön suunnittelun oltava alueelle
kohdistuvien vesienhoitosuunnitelmien ja toimenpideohjelmien toteuttamista edistävää.
Vesiensuojelullisesti erityisen herkillä, kaltevilla sekä eroosio- ja tulvaherkillä vesistöjen rannoilla tulee
maankäyttö- ja rakennuslain mukainen alueidenkäyttö suunnitella siten, että estetään tai vähennetään
ravinteiden, kiintoaineen ja haitallisten aineiden huuhtoutumista vesistöihin.

3.3 Yleiskaava
Rauman oikeusvaikutukseton yleiskaava on hyväksytty 25.8.2003.

Ote Rauman yleiskaavan kaavakartasta. Kuuskajaskarin sijainti on merkitty tumman sinisellä rajauksella.
Yleiskaavassa Kuuskajaskarin saari on osoitettu virkistysalueeksi (V).

3.4 Yleiskaava 2030 ehdotus
Yleiskaava 2030 on ollut ehdotuksena nähtävillä.
Kuuskajaskarin saari on yleiskaavaluonnoksessa osoitettu virkistys- ja retkeilyalueeksi, jossa on suojeltavia
luonto- ja maisema-arvoja. Saari on lisäksi osoitettu matkailupalvelujen alueeksi (rm). Saaren läntinen osa
on kansallipuistoaluetta SN. Aluetta koskee seuraava määräys: Alue on osoitettu Selkämeren
kansallispuistoksi. Alueelle saa rakentaa Selkämeren kansallispuistosta annetun lain (326/2011) 1 §:ssä
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tarkoitettuja käyttötarkoituksia palvelevia pienimuotoisia rakennuksia ja rakennelmia, kuten karjasuojia ja
muita laiduneläimiä palvelevia huoltorakennuksia, luontoarvojen hoitoa ja tutkimusta palvelevia
huoltorakennuksia sekä retkeilyä palvelevia huoltorakennuksia. Täydennysrakentamisessa on huomioitava,
ettei rakentamisella heikennetä Natura-aluetta koskevia suojeluarvoja.
Saaren eteläpuolitse kulkee laivaväylä satamaan.

Ote yleiskaavan 2030 ehdotuksesta. Kuuskajaskarin sijainti on merkitty sinisellä rajauksella

3.5 Rantaosayleiskaava
Keskisen saariston osayleiskaavassa Kuuskajaskari on osoitettu erityisalueeksi (E).
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3.6 Ranta-asemakaava
Alueella on voimassa 29.10.2001 hyväksytty ranta-asemakaava. Ranta-asemakaavan hyväksymisen
yhteydessä on päätetty, että ranta-asemakaavan ajanmukaisuus tarkistetaan viiden vuoden kuluessa sen
hyväksymisestä. Ajanmukaisuustarkastelu on tehty 2008, jonka yhteydessä todettiin seuraavaa:
Rauman kaupungin ilmoituksen mukaan molemmat ranta-asemakaavat mahdollistavat saarten
kehittämisen matkailun ja virkistyksen tarpeisiin. Kaavoissa ei ole muutostarpeita rakennusoikeuden tai
käyttötarkoituksen osalta. Kaavojen valmistumisen jälkeen tehdyt luontoselvitykset osoittavat kaavojen
aluevaraukset luontoarvojen osalta riittäviksi ja ajanmukaisiksi, joten voidaan katsoa, että
asemakaavat täyttävät myös siltä osin maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset sisältövaatimukset.

Ranta-asemakaavassa alue on osoitettu virkistyspalvelualueeksi VM2. Alueelle saadaan sijoittaa virkistys- ja
vapaa-aikatoimintaan sekä niihin liittyvää majoitustoimintaa ja vesiliikennettä palvelevia rakennuksia,
rakennelmia ja laitteita. Alueelle rakennettaessa tulee suorittaa tarpeelliset maa-ainesten vaihdot. Kaikissa
toimenpiteissä tulee kiinnittää erityistä huomiota alueen historiaan ja toimenpiteen sopeutumiseen
maisemaan ja luonnontilaan. Saarelle on osoitettu laaja rakennusala, jonka rakennusoikeus on 9500
kerrosneliömetriä.
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Vesialueella W1 kaikissa toimenpiteissä tulee kiinnittää erityistä huomiota toimenpiteen sopeutumiseen
maisemaan ja luonnontilaan. Saarelle on osoitettu kaksi lv-aluetta, jolla saa sijoittaa venesatamatoimintaa
palvelevia rakennuksia, rakennelmia ja laitteita. Näihin alueisiin liittyy vl-alueet, jotka ovat vesialueena
säilytettäviä alueen osia ja niille saa sijoittaa venelaitureita. Lisäksi kaavassa on annettu yleismääräys,
jonka mukaan virkistyspalvelualueella tulee vesihuolto hoitaa kiinteistökohtaisesti. Jätevesiä ei saa laskea
vesistöön eikä puhdistamattomana maaperään, vaan ne tulee puhdistaa tai johtaa tyhjennettävään
umpisäiliöön.

3.7 Laki Selkämeren kansallispuistosta
Saaren läntinen osa kuuluu Selkämeren kansallispuiston alueeseen. Laki Selkämeren kansallispuistosta on
säädetty eduskunnan päätöksellä 326/2011 8.3.2011. Laki on tullut voimaan 1.7.2011.
Luonnonsuojelulain (1096/1996) mukainen Selkämeren kansallispuisto on perustettu Selkämeren aavan
meren vedenalaisen luonnon, saaristojen ja luotojen, rannikon kosteikkojen sekä näihin liittyvien eliölajien
suojelemiseksi ja niiden elinympäristöjen hoitamiseksi, luonnon- ja kulttuuriperinnön säilyttämiseksi sekä
yleistä luonnonharrastusta, opetusta ja tutkimusta samoin kuin ympäristömuutosten seurantaa varten.
Selkämeren kansallispuistoon sovelletaan mitä luonnonsuojelulain 13-15 §:ssä säädetään rauhoituksesta
lukuun ottamatta 14 §:n 1 momentin 6 kohtaa ja 15 §:n 1 momentin 6 kohtaa.
13 § Rauhoitussäännökset
Kansallispuistossa on luontoa muuttava toiminta kielletty. Näillä alueilla ei saa:
1) rakentaa rakennuksia, rakennelmia tai teitä;
2) ottaa maa-aineksia tai kaivoskivennäisiä eikä vahingoittaa maa- tai kallioperää;
3) ojittaa;
4) ottaa taikka vahingoittaa sieniä, puita, pensaita tai muita kasveja tai niiden osia;
5) pyydystää, tappaa tai hätyyttää luonnonvaraisia selkärankaisia eläimiä tai hävittää
niiden pesiä eikä pyydystää tai kerätä selkärangattomia eläimiä; eikä
6) ryhtyä muihinkaan toimiin, jotka vaikuttavat epäedullisesti alueen luonnonoloihin,
maisemaan taikka eliölajien säilymiseen.
Mahdollisuudesta kieltää tai rajoittaa liikkumista, leiriytymistä, maihinnousua sekä
kulkuneuvon pitämistä luonnonsuojelualueella säädetään 18 §:ssä.
14 § Poikkeukset rauhoitussäännöksistä
Kansallispuistossa ovat 13 §:n estämättä sallittuja sellaiset toimenpiteet, joita
luonnonsuojelualueen asianmukainen hoito tai käyttö edellyttää tai käyttö edellyttää ja jotka
eivät vaaranna alueen perustamistarkoitusta. Näillä alueilla saa:
1) rakentaa, entistää ja kunnostaa alueen hoitoa, valvontaa, tutkimusta, yleisön
opastamista, retkeilyä ja alueeseen tutustumista varten tarpeellisia rakennuksia,
rakennelmia ja polkuja;
2) hoitaa ja ennallistaa luonnonympäristöjä ja perinneluontotyyppejä sekä palauttaa
alueen luontaisen kehityksen;
3) rakentaa sellaisen tien, joka on tarpeen alueen opastustoiminnan kannalta;
4) poimia marjoja ja hyönteisiä;
5) kalastaa kalastuslain (379/2015) 7 §:ssä säädettyjen yleiskalastusoikeuksien
mukaisesti;
6) -
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7) käyttää ja kunnostaa alueella olevia teitä, sähkö- ja puhelinlinjoja sekä näihin
liittyviä laitteita;
8) kunnostaa merenkulun turvalaitteita ja vesistön kulkuväyliä sekä tehdä vähäisiä
turvalaitteiden edellyttämiä raivauksia; sekä
9) kartoittaa ja tehdä maanmittaustöitä.
Luonnonsuojelualueella saadaan lisäksi, tilanteen niin vaatiessa, ryhtyä pelastuspalvelun,
palontorjunnan, rajavalvonnan, eläintautien vastustamisen sekä eläinsuojelun edellyttämiin
välttämättömiin toimenpiteisiin.
15 § Luvanvaraiset poikkeukset rauhoitussäännöksistä
Kansallispuistossa voidaan perustamistarkoitusta vaarantamatta alueen hallinnasta
vastaavan viranomaisen tai laitoksen luvalla:
1) pyydystää tai tappaa eläimiä, kerätä sieniä ja kasveja tai niiden osia, eläinten pesiä
ja kivennäisnäytteitä tutkimusta tai muuta tieteellistä tarkoitusta tai opetusta
varten;
2) vähentää vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta annetussa laissa (1709/2015)
tarkoitettujen vieraslajien ja haitallisten vieraslajien sekä, jos laji on tullut liian
runsaslukuiseksi tai käynyt muutoin vahingolliseksi, muiden kasvi- ja eläinlajien
yksilöiden lukumäärää;
3) poistaa sellaisten pyyntiluvanvaraisten riistaeläinten yksilöitä, jotka suojelualueen
ulkopuolella aiheuttavat ilmeisen uhan turvallisuudelle tai omaisuudelle aiheutuvasta
merkittävästä taloudellisesta vahingosta;
4) ottaa haltuun alueelle kaatunut riistaeläin;
5) kalastaa muutoinkin kuin kalastuslain 7 §:ssä tarkoitetulla tavalla;
6) 7) tehdä geologisia tutkimuksia ja etsiä malmeja;
8) laskeutua ilma-aluksella;
9) sekä
10) entistää ja kunnostaa muitakin kuin 14 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuja
rakennuksia ja rakennelmia.
Kansallispuistossa voidaan 1 momentissa säädetyin edellytyksin ajaa hirveä metsästyksen
yhteydessä.
Rauman kaupunki ja Metsähallitus ovat solmineet sopimuksen tehtäväjaosta ja Selkämeren kansallispuiston
toiminnasta kaupungin omistamalla osalla Selkämeren kansallispuistoa. Sopimuksen tarkoituksena on
vahvistaa osapuolten tehtäväjakoa, sopia yhteistyöstä sekä vahvistaa yhteinen näkemys alueiden hoidon ja
käytön järjestämisestä toimittaessa niillä Rauman kaupungin omistamilla alueilla, jotka kaupungin
suostumuksella liitetään Selkämeren kansallispuiston osaksi. Rauman kaupunki antaa sopimuksella
luonnonsuojelulain 22 §:n tarkoittaman suostumuksen Rauman kaupungin omistaman alueen liittämiseksi
Selkämeren kansallispuistoon. Sopimuksen osapuolet sitoutuvat omalta osaltaan toteuttamaan Selkämeren
kansallispuistosta annetun lain 326/2011 1§:n ilmaisemaa tarkoitusta.
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4. Asemakaavan tavoitteet
4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet
Ylempien kaavatasojen asettamina tavoitteina on turvata alueen käyttö yleisenä virkistys- ja
matkailualueena sekä turvata alueella olevien luonto-, maisema- ja kulttuurihistoriallisten arvojen
säilyminen.
Kaupungin asettamina tavoitteina ovat tutkia sekä matkailuun liittyvän, että tavanomaisen loma-asumisen
mahdollistaminen alueella. Lisäksi tavoitteeksi on asetettu saarella olevan tiilikasarmin purkaminen.
Kaupunki jätti purkamislupahakemuksen koskien Kuuskajaskarin tiilikasarmia. Varsinais-Suomen ELY –
keskus antoi lausunnon hakemuksesta, jossa todetaan, että alueen rakennuskannan suojeluarvot tulee
selvittää ja ratkaista kokonaisuutena vireillä olevan kaavoituksen yhteydessä ja että alueen rakennuskannan
inventoinnissa arvokkaaksi arvioitujen yksittäisten rakennusten purkamisesta tulee pidättäytyä ennen
asemakaavaratkaisua.
Alueella toimivan yrittäjän tavoitteena on kehittää matkailupalveluja ja lisätä majoituskapasiteettia
saarella.

4.2 Tavoitteiden tarkentuminen ja prosessin aikana syntyneet tavoitteet
Valmisteluvaiheessa kaavoitusjaosto antoi evästystä kaavoittajalle täsmentää kaavaa siten, että
selkeämmin käy ilmi mahdollisuus muodostaa yksittäisiä vuokra-/käyttöalueita saaren itärantaan, jotka
ulottuvat sekä virkistysalueelle että aina rantaan asti. Kaavaluonnosta muokattiin jaoston ohjeistuksen
mukaisesti.
Luonnosvaiheessa viranomaisten kannanotoissa korostui selkeästi näkemys siitä, että loma-asumisen
osoittaminen Kuuskjaskariin on ylempien kaavatasojen tavoitteiden vastaista ja myös Selkämeren
kansallispuiston tavoitteiden vastaista.
Ehdotusvaiheessa kaavasta poistettiin mahdollisuus omarantaisen loma-asumisen sijoittamisesta
Kuuskajsakariin.
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5. Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset
Asemakaavan valmisteluvaiheessa ovat esillä olleet seuraavat vaihtoehtoiset ratkaisut:
1. Alue osoitetaan kokonaan retkeilyä ja matkailua varten kansallispuistoaluetta lukuun ottamatta
2. Alue osoitetaan kokonaan loma-asumiselle kansallispuistoaluetta lukuun ottamatta
3. Alue osoitetaan osittain retkeilyä ja matkailua varten ja osittain loma-asumista varten
Vaihtoehtoisia ratkaisuja on esitetty myös tiilikasarmin osalta. Vaihtoehtoina ovat olleet esillä tiilikasarmin
säilyttäminen, sen osittainen purkaminen ja sen purkaminen kokonaan.
Ratkaisu, jossa kansallispuistoalueen ulkopuolinen alue osoitetaan kokonaan retkeilyä ja matkailua varten,
tukee parhaiten alueen yleistä käyttöä ja matkailun kehittämistä. Matkailutoiminnan lisääminen alueella
edellyttää vesihuoltojärjestelmän uusimista. Jätevedet voidaan käsitellä saarella esimerkiksi
biokemiallisessa puhdistamossa, ne voidaan johtaa putkessa mantereelle ja jätevedenpuhdistamoon tai ne
voidaan johtaa säännöllisesti tyhjennettävään umpisäiliöön. Retkeilyn ja matkailun lisääminen alueella
edellyttää toimenpiteitä pilaantuneen maaperän osalta.
Saaren osoittaminen kokonaan tai osittain loma-asumiskäyttöön vaikeuttaa retkeily- ja matkailutoiminnan
kehittämistä alueella. Se myös rajaa saaren yleistä käyttöä. Loma-asumisen vesihuolto on kevyemmin
järjestettävissä kuin yleisen käytön esimerkiksi kiinteistökohtaisesti. Loma-asumisen tuominen alueelle
edellyttää toimenpiteitä pilaantuneen maaperän osalta.
Tiilikasarmi on osa saaren historiaa varuskuntana. Sen purkaminen hävittää saaren kulttuurihistoriallisia
arvoja ja vähentää historiallista kerroksisuutta.
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6. Asemakaavan suunnittelun vaiheet
6.1 Asemakaavan suunnittelun tarve
Kuuskajaskarissa voimassa oleva ranta-asemakaavan mukaan alue on varattu yleiseksi virkistysalueeksi.
Kaupungin asettamat tavoitteet tutkia alueen muuttamista enemmän yksityiseen loma-asumiseen ja
tehostaa rakentamista edellyttävät asemakaavan laatimista alueelle. Asemakaavan laatimisessa keskeisiksi
kysymyksiksi tulevat muun muassa yleisten ja yksityisten toimintojen yhteensovittaminen sekä
täydennysrakentamisen määrä, sijainti ja laatu.
Kaupunki on jättänyt purkamislupahakemuksen Kuuskajaskarin tiilikasarmista, josta Varsinais-Suomen ELY –
keskus on antanut lausuntonsa. ELY –keskus katsoo, että alueen rakennuskannan suojeluarvot tulee
selvittää ja ratkaista kokonaisuutena vireillä olevan kaavoituksen yhteydessä ja alueen rakennuskannan
inventoinnissa arvokkaaksi arvioitujen yksittäisten rakennusten purkamisesta tulee pidättäytyä ennen
asemakaavaratkaisua.

6.2 Suunnittelun vaiheet
6.2.1 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Kuuskajaskarin asemakaavan on ollut mukana muun muassa vuoden 2016 kaavoitusohjelmassa.
Kaavasta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.3.2017.

6.2.2 Asemakaavan muutosluonnos
Kaupunginhallituksen kaavoitusjaosto käsitteli alustavaa asemakaavaluonnosta kokouksessaan 14.3.2017
(KVJ 21 §) ja päätti, että luonnos asetetaan nähtäville. Kokouksen aikana jaosto totesi, että
kaavaluonnosaineistoa täsmennetään vielä ennen nähtäville asettamista muun muassa siten, että
selkeämmin käy ilmi mahdollisuus muodostaa yksittäisiä vuokra/käyttö-alueita saaren itärantaan niin, että
rakennuspaikat ulottuvat R-alueelta VR-alueelle aina rantaviivaan asti. Kaavaluonnokseen on tehty
kaavoitusjaoston antaman evästyksen mukaiset muutokset.
Kuuskajaskarin asemakaavaluonnos oli nähtävillä 23.3.-7.4.2017.
Kaavasta järjestettiin viranomaisneuvottelu 12.5.2017, johon osallistuivat Varsinais-Suomen ELY-keskus,
Satakuntaliitto, Satakunnan Museo ja Metsähallitus. Neuvottelussa esiin nostettuja asioita olivat muun
muassa pilaantuneet maa-alueet ja niiden kunnostustoimet, loma-asumisen ja yleisen käytön ristiriita,
kulttuurihistoriallisten arvojen suojelu, vesihuolto, linjataulut ja merenalaiset rakenteet.

6.2.3 Lausunnot ja kommentit asemakaavan muutosluonnoksesta
Kaavaluonnoksesta pyydettiin lausunnot aluepalopäälliköltä, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta,
tekniseltä lautakunnalta, ympäristölautakunnalta, terveydensuojeluviranomaiselta, Satakuntaliitolta,
Satakunnan Museolta, Museovirastolta, Varsinais-Suomen ELY-kekukselta, Metsähallitukselta, Rauman
Energia Oy:ltä ja DNA Oy:ltä.

26

Museovirasto antoi lausuntonsa osallistumis- ja arviointisuunnitelman perusteella eikä antanut
kaavaluonnoksesta enää uutta lausuntoa. Saatu lausunto käsitellään tässä samassa yhteydessä
kaavaluonnoksesta saatujen lausuntojen kanssa.
Vammaisneuvosto antoi kommentin kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman perusteella. Saatu
lausunto käsitellään samassa yhteydessä kaavaluonnoksesta saatujen lausuntojen kanssa.
Lausuntoa eivät antaneet aluepalopäällikkö ja terveydensuojeluviranomainen.
Viranomaislausunnoissa tuotiin vahvasti esiin, että rantaan tukeutuvan loma-asumisen mahdollistaminen
on selkeästi ristiriidassa ylempien kaavatasojen ja Selkämeren kansallispuiston tavoitteiden kanssa.
Rantojen säilymistä yleisessä käytössä ja matkailutoimintojen kehittämistä pidettiin erittäin tärkeänä.
Monitoimikasarmin säilyttämistä toivottiin, jotta 1960-luvun merkittävä rakennushistoriallinen kerrostuma
säilyisi alueella.
Lausuntoihin laadittiin vastineet.
Nähtävillä olon aikana kaavaluonnoksesta jätettiin yksi kirjallinen kommentti. Kommentti esitettiin
karttana, johon oli liitetty esite saaren kivikerhosta ja muutama valokuva. Karttaan oli merkitty erilaisia
kohteita, paikkoja ja alueita saarella. Asiakirja ei pidä sisällään mitään varsinaista mielipidettä, joten siihen
ei ole laadittu vastinetta.

6.2.4 Asemakaavan muutosehdotus
Saadun palautteen pohjalta laadittiin kaavaehdotus.
Kaupunginhallituksen kaavoitusjaosto päätti 18.9.2018 (KVJ 101 §) hyväksyä lausuntoihin laaditut
vastineet ja kaavaehdotuksen sekä päätti asettaa kaavaehdotuksen ja kaavakartalla esitetyt
rakentamistapaohjeet nähtäville.
Kaavaehdotus oli nähtävillä 28.9.-29.10.2018.
6.2.5 Ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset
Kaavaehdotuksesta pyydettiin lausunnot Satakunnan pelastuslaitokselta, tekniseltä valiokunnalta,
ympäristö- ja lupalautakunnalta, Satakuntaliitolta, Satakunnan Museolta, Metsähallitukselta,
liikenteen turvallisuusvirastolta ja Varsinais-Suomen ELY-keskukselta.
Lausuntoa ei saatu Satakunnan pelastuslaitokselta eikä liikenteen turvallisuusvirasto Trafilta.
Kaavaehdotuksesta ei jätetty yhtään kirjallista muistutusta sen nähtävillä olon aikana.
6.2.6 Tarkennukset kaavaehdotukseen
Kaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen siihen on tehty seuraavat muutokset:
-

Kaavakarttaan on lisätty vanhan venevajan kohdalle suojelumerkintä sr15, joka oli teknisen
virheen takia jäänyt pois (merkintä oli luonnosvaiheen kartassa).
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-

Kaavakarttaan on lisätty ulkoilureitistön puuttuvat osuudet Metsähallituksen lausunnon
mukaisesti.

-

Kaavan saa-määräystä (saa6) on tarkennettu tekstillä: Pilaantuneeksi arvioidut maa-alueet
on puhdistettava. Puhdistamisesta on laadittava YSL 136 §:n mukainen ilmoitus valtion
valvontaviranomaiselle viimeistään siinä vaiheessa, kun alueilla on tarkoitus tehdä
ylläpitokorjauksia tai maansiirtotöitä.

-

Kaavassa osoitettu ohjeellinen alueen sisäinen katu on muutettu ohjeelliseksi
ajoyhteydeksi.

-

Kaavaselostukseen on lisätty tulkintaohje rakennusoikeudesta, jossa todetaan, että
suojelurakennusten kerrosalaa ei lasketa RM-alueelle osoitettuun rakennusoikeuteen.

-

Kaavaselostukseen on lisätty tulkintaohje, että yksittäisen rakennuksen enimmäiskoko 75
m2 koskee vain uudisrakentamista ja että olemassa olevat tätä suuremmat rakennukset
voidaan säilyttää ja niitä voidaan korjata.

Kaavaan tehdyt muutokset ovat sellaisia teknisluonteisia tarkistuksia tai merkitykseltään vähäisiä
muutoksia, joiden takia kaavaehdotusta ei ole katsottu tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.
6.2.7 Osallistuminen, vuorovaikutusmenettely ja viranomaisyhteistyö
Kaavasta laadittiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka lähetettiin tiedoksi kaupungin eri
viranhaltijoille ja lautakunnille, muille yhteysviranomaisille ja yhdistyksille.
Kaavasta pidettiin viranomaistyöpalaveri Rauman kaupungin ja ELY-keskuksen kesken. Palaverissa
käsiteltiin erityisesti maaperän pilaantuneisuutta. Muita esillä olleita aiheita olivat vesihuolto, tulvavaara,
omarantaisuus, kansallispuisto ja rakennussuojelu.
Kaavaluonnos asetettiin nähtäville ja siitä ilmoitettiin kuulutuksella.
Kaavaluonnoksesta pyydettiin lausunnot eri viranomaisilta.
Kaavaehdotus asetettuun nähtäville kaupugintalon palvelupiste Pyyrmaniin ja kaupungin www-sivuille.
Nähtävillä olosta ilmoitettiin kuulutuksella.
Kaavaehdotuksesta pyydettiin lausunnot eri viranomaisilta.
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7. Asemakaavan kuvaus
7.1 Asemakaavan rakenne ja aluevaraukset
Kuuskajaskarin saaren länsiosa on asemakaavassa osoitettu luonnonsuojelualueeksi SL2. Alue on
Selkämeren kansallispuistoaluetta. Itäosa on osoitettu retkeily- ja ulkoilualueeksi, jolla ympäristö
säilytetään VR/s ja matkailua palvelevien rakennusten korttelialueeksi, jolla ympäristö säilytetään RM/s.
Saarelle on osoitettu kaksi venesatama-aluetta saaren etelä- ja itärannalle olemassa olevien laitureiden
yhteyteen.
Retkeily- ja ulkoilualueen VR pohjoisosaan on osoitettu alueen osa, jota on hoidettava siten, että
luonnonympäristön ominaispiirteet säilyvät (s3). Luonnonsuojelualueelle SL2 on osoitettu kaksi avoimena
maisemana pidettävää alueen osaa (ma3).
Matkailua palvelevien rakennusten korttelialueelle on osoitettu rakennusoikeutta 2000 m2. Yksittäisen
rakennuksen enimmäiskerrosala on 75 m2. Enimmäiskerrosala koskee uudisrakentamista. Kerrosalaltaan
75m2 suurempia olemassa olevia rakennuksia voi edelleen säilyttää ja korjata. Rakennusoikeus on sijoitettu
siten, ettei se ulotu luontoarvoja omaavalle ranta-alueelle eikä tulvavaara-alueelle.
Kaavaluonnos mahdollistaa tiilikasarmin purkamisen, mutta myös säilyttämisen joko kokonaan tai osittain.
Kaava ei mahdollista uudisrakentamista tillikasarmin paikalle.
Kaavassa on osoitettu pääosin 1940-luvun rakennuskantaa suojeltavaksi. Kaavatyön pohjaksi tehdyn
inventoinnin mukaan saarella on 5 erityisen merkittävää rakennusta (A-luokka) ja 16 merkittävää
rakennusta (B-luokka). A-luokan kohteista tiilistä kasarmirakennusta ei ole osoitettu suojeltavaksi. B-luokan
kohteista kolmea rivitaloa ei ole osoitettu suojeltaviksi.
Saarelle on osoitettu ohjeellinen ajoyhteys, nykyisten ajoreittien mukaisesti. Saaren pääpolkuverkosto on
esitetty kaavassa ulkoilureittimerkinnällä. Entiselle harjoituskentälle ja ampumasektoreille on osoitettu
avoimena maisemana pidettävät alueen osat (ma3).
Saarelle on osoitettu kolme puhdistettavaa/ kunnostettavaa alueen osaa (saa5 ja saa6) entiselle
jätetäyttöalueelle, ampumaradan taustavallin ympärille ja tiilikasarmin kohdalle.
Kaavaan liittyvät rakentamistapaohjeet, jotka on sidottu noudatettaviksi ek7-määräyksellä.
Rakentamistapaohjeet on esitetty kaavakartalla.
Kaavassa on matkailupalvelujen alueelle osoitettu ohjeellinen muuntamolle varattu alueen osa (et).

7.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen
Kaavaratkaisu turvaa ja mahdollistaa alueen käytön ja kehittämisen matkailualueena ja yleisenä
virkistysalueena.
Kaavan rakentamistapaohjeet, jotka on sidottu noudatettaviksi, ohjaavat uudis- ja korjausrakentamista
alueen kulttuurihistorialliset arvot huomioiden.
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7.3 Kaavan vaikutukset
Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen / muutoksen suunta
Yhdyskuntarakenne

Kaavalla ei ole vaikutusta yhdyskuntarakenteeseen.

0

Julkiset palvelut

Kaavalla ei ole vaikutusta julkisiin palveluihin.

0

Yksityiset palvelut

Kaavalla mahdollistetaan matkailupalvelun kehittäminen alueella.

+

Työpaikat,
elinkeinotoiminta

Kaavalla mahdollistetaan matkailupalvelun kehittäminen alueella.

+

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön / muutoksen suunta
Kaupunkikuva

Kaavalla ohjataan rakentamista siten, että siinä on huomioitava alueen kulttuurihistorialliset ja
maisemalliset arvot.

+

Vaikutukset luontoon ja maisemaan / muutoksen suunta
Luonnonolot

Saaren länsiosa on osoitettu luonnonsuojelualueeksi. Muulla alueella on rakentamista ohjattu siten,
että tärkeät ranta- ja metsäalueet säilyvät luonnontilassa.
Ampumaradat on osoitettu avoimena säilytettäviksi, jolloin niille ominaiset kasvilajit säilyvät.
Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen / muutoksen suunta

+

Liikenne

0

Yhdyskuntatekninen
huolto

Kaavassa on osoitettu kaksi olemassa olevaa venesatama-aluetta. Kaavalla mahdollistetaan
matkailupalvelujen kehittäminen alueella, mikä voi lisätä vesiliikennettä, ei kuitenkaan
merkittävästi.
Kaavassa on todettu, että vesihuolto tulee järjestää voimassa olevien säädösten mukaisesti.

0

Vaikutukset talouteen / muutoksen suunta
Kaavatalous

Ei vaikutusta

0

Vaikutukset terveyteen / muutoksen suunta
Kaavassa osoitetusta toiminnasta ei voida katsoa aiheutuvan ympäristöhäiriötä.
Pilaantuneet maa-alueet on selvitetty ja merkitty kaavaan sekä todettu niiden puhdistus/
kunnostustarve.
Vaikutukset sosiaalisiin oloihin / muutoksen suunta

0

Kaava mahdollistaa nykyisen toiminnan jatkumisen ja kehittämisen saarella. Sosiaalinen ympäristö ei
muutu.

0

Ympäristöhäiriöt

Sosiaalinen
ympäristö

Vaikutukset kulttuuriin / muutoksen suunta
Rakennussuojelu

Kaavalla osoitetaan suojeltavaksi useita rakennusinventoinnin yhteydessä arvokkaiksi todettuja
rakennuksia. Suojelematta on kuitenkin jätetty uudemman 1960-luvun kerrostuman rakennuksia
kuten tiilikasarmi, mikä heikentää alueen historiallista kerroksisuutta ja kertovuutta. Kaavassa on
vanhemman 1940-luvun kerrostuman rakennukset osoitettu kattavasti suojeltaviksi. Niiden lisäksi
saarella olevat tykit, ampumaradat ja muut rakenteet muodostavat kiinnostavan ja omaleimaisen
kokonaisuuden.

-

Uudisrakentamisen
ohjaus

Kaavalla osoitetaan suojeltavaksi useita rakennusinventoinnin yhteydessä arvokkaiksi todettuja
rakennuksia. Suojelematta on kuitenkin jätetty uudemman 1960-luvun kerrostuman rakennuksia
kuten tiilikasarmi, mikä heikentää alueen historiallista kerroksisuutta ja kertovuutta. Kaavassa on
vanhemman

+
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7.4 Asemakaavamerkinnät ja -määräykset

Retkeily- ja ulkoilualue.

Matkailua palvelevien rakennusten korttelialue.

Luonnonsuojelualue. Merkinnällä on osoitettu Selkämeren kansallispuisto.
Alueelle saa rakentaa Selkämeren kansallispuistosta annetun lain (626/2011)
1§:ssä tarkoitettuja käyttötarkoituksia palvelevia pienimuotoisia rakennuksia ja
rakennelmia, kuten karjasuojia ja muita laiduneläimiä palvelevia
huoltorakennuksia., luontoarvojen hoitoa ja tutkimusta palvelevia
huoltorakennuksia sekä retkeilyä palvelevia huoltorakennuksia.
Alue, jolla ympäristö säilytetään.

Vesialue. Kaikissa toimenpiteissä tulee kiinnittää erityistä huomiota toimenpiteen
sopeutumiseen maisemaan ja luonnontilaan.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Osa-alueen raja.
Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.
Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä. Jälkimmäinen luku osoittaa yksittäisen
rakennuksen suurimman sallitun kerrosalan.
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Edellinen luku ilmaisee olemassa olevan, säilytettävän kerrosalan, jälkimmäinen
luku osoittaa sallitun uuden
kerrosalan.
Merkintä osoittaa erillisen talousrakennuksen kerrosalan.

Rakennusala.

Alueen osa, jolle saa sijoittaa venesatamatoimintaa palvelevia rakennuksia,
rakennelmia ja laitteita.

Ohjeellinen muuntamolle varattu alueen osa.

Ohjeellinen ajoyhteys

Ulkoilureitti.
Merkinnällä varustetulla alueella on noudatettava kaavakartan yhteydessä olevia
rakentamistapaohjeita.
Alueen osa, jota on hoidettava siten, että luonnonympäristön ominaispiirteet
säilyvät.

Suojeltava rakennus. Korjaus- ja muutostyöt on huolellisesti sovitettava
rakennuksen ja alueen kulttuurihistoriallisesti arvokkaisiin ominaispiirteisiin muun
muassa mittasuhteiden, julkisivujen ja materiaalien osalta.

Puhdistettava/ kunnostettava maa-alue. Purku- ja rakennustöiden yhteydessä on
maaperän tila tutkittava ja
tarvittaessa kunnostettava.
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Puhdistettava/ kunnostettava maa-alue. Pilaantuneeksi arvioidut maa-alueet on
puhdistettava. Puhdistamisesta on laadittava YSL 136 §:n mukainen ilmoitus
valtion valvontaviranomaiselle viimeistään siinä vaiheessa, kun alueilla on
tarkoitus tehdä ylläpitokorjauksia tai maansiirtotöitä.
Avoimena maisemana pidettävä alueen osa.

Vesialueena säilytettävä alueen osa.

Rakentamistapaohjeet
Alueen rakennetun ympäristön luonnetta leimaa sotilaallinen toiminta, joka on
jättänyt jälkeensä arvokkaan linnakemaiseman ja -miljöön. Rakennuskanta on
valmistunut palvelemaan puolustusvoimien tarpeita. Käyttötarkoitukseltaan
rakennukset ilmentävät rannikkolinnakkeen arkeen liittyneiden toimintojen
monimuotoisuutta. Kuuskajaskarin maaston topografia, maaperäolosuhteet,
ilmasto-olot ja sotilaalliset näkökohdat ovat vaikuttaneet rakentamisen
sijoittumiseen saaren metsäiseen keskiosaan huoltotien tuntumaan. 1940-luvun
satulakattoiset, punamullan sävyyn maalatut puurakennukset muistuttavat
yksinkertaisuudessaan jossain määrin kalastajakylien rakennuksia. Ne edustavat
rannikon muissakin linnakesaarissa käytettyä, tiukkojen taloudellisten resurssien
sanelemaa rakennustapaa ja -tyyliä.
Uudisrakentaminen
Hyvä uudisrakennus Kuuskajaskarissa on moderni sovellus ankaran
yksinkertaisesta ja niukkailmeisestä linnakesaaren arkkitehtuurista. Yhtä tärkeää
on rakennuksen soveltuminen sekä rakennettuun että luonnonympäristöön ja
muodostaa oman aikansa laadukas arkkitehtoninen kerrostuma alueelle.
Uuden rakennuksen rakentamisesta alueelle on pyydettävä
museoviranomaisen lausunto.
Rakennusten on muodoltaan oltava pelkistettyjä ja niissä on
käytettävä erityisen niukkaa detaljointia. Rakennuksissa tulee välttää ulokkeita ja
muita korostuksia. Päätyaiheita ei sallita.
Kattomuotona saa käyttää harja-, pulpetti- tai tasakattoa. Jos
rakennuksessa on räystäät, ne toteutetaan avoräystäinä.
Julkisivumateriaalina on käytettävä lautaa. Tästä voidaan
poiketa, mikäli poikkeaminen on erityisesti perusteltavissa modernin
arkkitehtuurin tyylikeinona ja museoviranomainen puoltaa sitä.
Väritykseltään rakennukset pitää sovittaa ympäröivään luontoon,
saaristomaisemaan ja olemassa olevaan rakennuskantaan. Alueelle sopivia
värejä ovat punamullan punainen ja harmaa. Uudisrakennusten listoituksissa ei
saa käyttää eri väriä kuin seinässä.
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Korjausrakentaminen
Saaren rakennukset ja luonnonympäristö muodostavat ainutkertaisen,
historiallisesti kerrostuneen miljöökokonaisuuden. Yksittäisten rakennusten arvo
peilautuu ensisijaisesti alueen kokonaisuuden kautta. Korjausrakentamisen
lähtökohtana on rakennusten ja alueen autenttisuuden säilyttäminen.
-Rakennusta merkittävästi muuttavista korjaustoimenpiteistä on pyydettävä
museoviranomaisen lausunto.
-Rakennusten alkuperäisten julkisivumateriaalien uusimista tulee välttää. Mikäli
julkisivumateriaali joudutaan uusimaan, tulee se toteuttaa samanlaisena kuin
alkuperäinen. Jäljitelmämateriaalit eivät ole sallittuja.
-Rakennusten alkuperäiset yksityiskohdat on säilytettävä ja uusittaessa
toteutettava samanlaisina.
-Rakennusten alkuperäinen väritys on säilytettävä.
Ulkotilat
Saaren luonteeseen kuuluu, että rakennukset sijaitsevat vapaasti alueella
luonnon keskellä eikä niille ole osoitettu rajattua omaa ulkotilaa. Yksityinen ulkooleskelutila on mahdollista muodostaa rakennukseen integroituna terassina.
-Pihaoleskelu on sijoitettava maantasoon eikä sitä saa aidata
-Piha-aluetta ei saa aidata, poikkeuksena ravintolan mahdollisesti tarvitsema
anniskelualue, jonka voi aidata kevyesti
-Piha-alueen käsittely tulee olla mahdollisimman luonnonmukaista. Laajat kivetyt
tai muuten pinnoitetut alueet eivät kuulu alueen perinteeseen.
Luonnonsuojelualue
Alue on osa Selkämeren kansallispuiston retkeily- ja luontomatkailuvyöhykettä,
jonne ohjataan kävijöitä aktiivisesti opastuksella ja palvelurakenteilla.
Vyöhykkeelle voidaan sijoittaa uusia palvelurakenteita ja retkeilyreittejä.
Alueen toimintaa kehitetään, kulttuurihistoriallisia rakennelmia ja ympäristöä
kunnostetaan palauttavasti, retkeilyvarustusta parannetaan luontopolun
yhteydessä sekä lisätään vedenalaiskohteiden varustusta.
Vesihuolto
Vesihuolto tulee järjestää voimassa olevien säädösten mukaisesti.

7.5 Nimistö
Kaavassa ei anneta uusia nimiä.

34

8. Asemakaavan toteutus
8.1 Toteuttaminen ja ajoitus
Asemakaavan toteuttaminen aloitetaan kaavan saatua lainvoiman.

8.2 Rakennussuojelu
Asemakaavassa on osoitettu rakennuksia suojelumerkinnällä sr15 Suojeltava rakennus. Korjaus- ja
muutostyöt on huolellisesti sovitettava rakennuksen ja alueen kulttuurihistoriallisesti arvokkaisiin
ominaispiirteisiin muun muassa mittasuhteiden, julkisivujen ja materiaalien osalta. Suojelumerkintää
täydentävät kaavakartalla esitetyt rakentamistapaohjeet.
Asemakaavassa annetut suojelumääräykset ovat maankäyttö- ja rakennuslain 57 §:n 2 momentin
mukaisesti maanomistajalle kohtuullisia eivätkä aiheuta korvausvelvollisuutta kunnalle.

8.3 Tulkintaohjeita
Kaavassa on määritelty RM-alueen rakennusoikeudeksi 2000 m2. Alueella on useita sr15-merkinnällä
suojeltuja rakennuksia. Suojeltujen rakennusten kerrosalaa ei lasketa kaavakartalla RM-alueelle osoitettuun
rakennusoikeuteen.
Kaavassa on määrätty rakennusoikeuden yhteydessä, että yksitätisen rakennuksen suurin sallittu kerrosala
on 75 m2. Määräys koskee vain uusia rakennettavia rakennuksia, ei olemassa olevia tätä suurempia
rakennuksia. Olemassa olevia yli 75 m2:n rakennuksia voidaan edelleen säilyttää ja korjata sekä tarvittaessa
korjata myös uudisrakentamiseen verrattavalla tavalla. Kuitenkin niin, että noudatetaan samalla myös
kaikkia muita kaavassa annettuja määräyksiä.

* * *
Kaavatyöhön ovat osallistuneet kaavoitusavustaja Taina Heinonen, kaavoitusavustaja Sanna Kuusikari ja
kaavoitusarkkitehti Mervi Tammi.
Raumalla 13.11.2018

Mervi Tammi
kaavoitusarkkitehti

Raumalla
RAUMAN KAUPUNKI / KAAVOITUS

Juha Eskolin
kaavoitusjohtaja
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Asemakaavoituksen seuranta
Asemakaavan tietojen täyttölomake 1/4

Alueell. ympäristökeskus
Täyttämispvm

Asemakaavan perustiedot
Asemakaavan nimi

Kuuskajaskari

Kunta
Kuntanumero
Hyväksymispvm
Kaava-alueen pinta-ala
Maanal. tilojen pinta-ala
Ranta-asemakaava:

RAUMA

Ayk:n kaavatunnus
684 Kunnan kaavatunnus
50-001
Vireille tulosta ilm. pvm
08.03.2017
37,05 Uusi ak:n pinta-ala
Ak:n muutoksen pinta-ala
37,05
Rantaviivan Rakennuspaikkojen lkm Lomarak.paikkojen lkm
pituus km
Oma ranta Muut
Oma ranta Muut

Yhteenveto aluevarauksista
Pinta-ala
ha
Aluevar.
yhteensä
A yhteensä
P yhteensä
Y yhteensä
C yhteensä
K yhteensä
T yhteensä
V yhteensä
R yhteensä
L yhteensä
E yhteensä
S yhteensä
M yhteensä
W yhteensä

Pinta-ala
%

37,0482
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
11,1500
4,6582
0,0000
0,0000
16,4600
0,0000
4,7800

Kerrosala
k-m 2

100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30,1
12,6
0,0
0,0
44,4
0,0
12,9

Tehokkuus
e

7367
0
0
0
0
0
0
5367
2000
0
0
0
0
0

Pinta-alan
muut. ha+

0,02

0,05
0,04

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
-18,1905
4,6582
0,0000
0,0000
16,4600
0,0000
-2,3031

Kerrosalan
muut.k-m2+
-2133
0
0
0
0
0
0
-4133
2000
0
0
0
0
0

Yhteenveto maanalaisista tiloista
Pinta-ala
Pinta-ala
ha
%
Maan.til. yht.
0,0000

Kerrosala
k-m 2
0

Pinta-alan Kerrosalan
muut. ha+ muut.k-m2+
0,0000
0

Rakennussuojelu
Suojeltujen rak.
lkm
0
Suoj.rak. yht.
0
asemakaava
muu
0

Suojeltujen rak.
k-m 2
0
0
0

Suojeltujen rak. muutos
lkm+
k-m 2+
15
1956
15
1956
0
0

Asemakaavoituksen seuranta
Asemakaavan tietojen täyttölomake 2/4

Alueell. ympäristökeskus
Täyttämispvm

0
00.01.1900

Asemakaavan tunnistetiedot
Kuuskajaskari
0
0
Ayk:n kaavatunnus
RAUMA
684 Kunnan kaavatunnus
00.01.1900

Asemakaavan nimi

Kunta
Kuntanumero
Hyväksymispvm

0
50-001

Aluevaraukset
Pinta-ala
ha
Aluevar.
yhteensä

Kerrosala
k-m 2

Pinta-ala
%

Tehokkuus
e

37,0482

100,0

7367

A yhteensä
A

0,0000

0,0

0

P yhteensä
P

0,0000

0,0

0

Y yhteensä
Y

0,0000

0,0

0

C yhteensä
C
K yhteensä
K

0,0000

0,0

0

0,0000

0,0

0

T yhteensä
T

0,0000

0,0

0

V yhteensä
V
VP
VM
VK
VU
VR
VV

11,1500

5367

0,05

5367

0,05

2000

0,04

4,6582
0,0000

30,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
12,6
0,0
0,0
100,0
0,0

2000
0

0,04

0,0000

0,0

0

16,4600

44,4
0,0
100,0
0,0
0,0

0

R yhteensä
R
RA
RM
L yhteensä
L
E yhteensä
E

11,1500

4,6582

S yhteensä
S
SL

16,4600

M yhteensä

0,0000

0

Pinta-alan
muut. ha+

0,02

Kerrosalan
muut.k-m2+
-2133

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
-18,1905
0,0000
0,0000
-29,3405
0,0000
0,0000
11,1500
0,0000
0,0000
4,6582
0,0000
0,0000
4,6582
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
16,4600
0,0000
16,4600
0,0000
0,0000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-4133
0
0
-9500
0
0
5367
0
0
2000
0
0
2000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

M
W yhteensä
W

4,7800
4,7800

12,9
100,0
0,0

0

0,0000
-2,3031
-2,3031
0,0000

0
0
0
0

Asemakaavoituksen seuranta
Asemakaavan tietojen täyttölomake 4/4

Alueell. ympäristök.
Täyttämispvm

0
00.01.1900

Asemakaavan tunnistetiedot
Asemakaavan nimi

Kunta
Kuntanumero
Hyväksymispvm

Kuuskajaskari
0
0
RAUMA

Ayk:n kaavatunnus
684 Kunnan kaavatunnus
00.01.1900

0
50-001

Rakennussuojelu
Suojeltujen rakennusten
2
lkm
kerrosala k-m
Suoj.rak. yht.
0
suojellut rak.
asemakaava
muu

Suojeltujen rakennusten muutos
2
lkm+
kerrosala k-m +
0
15
1956
15

1956

RAUMAN KAUPUNKI
KAAVOITUS

KUUSKAJASKARIN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS 50-001
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

8.3.2017

Kaavan tavoitteet
Kaavan tavoitteena on turvata alueen käyttö yleisenä virkistysalueena sekä tukea
Rauman ja saariston matkailuelinkeinoa. Erityistä huomiota on kiinnitettävä alueen
maisema-, luonto- ja kulttuuriarvojen säilyttämiseen sekä täydennysrakentamisen sopeutumiseen ympäristöön.
Kaavoitustyön keskeiset kysymykset
- Tiilikasarmin tulevaisuudesta päättäminen
- Yleisten ja yksityisten toimintojen yhteensovittaminen
- Täydennysrakentamisen määrä, sijainti ja laatu
Vaikutusten arviointi
Kaavatyön pohjaksi on tehty maisemaselvitys, luontoselvitys, lepakkoselvitys, rakennusinventointi ja pilaantuneiden maiden selvitys. Kaavamuutoksen vaikutuksia
ympäristöön arvioidaan asemakaavan laatimisen yhteydessä tarvittavassa laajuudessa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi esittää muutoksia
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma tehdään, kun uutta kaavaa tai kaavamuutosta aletaan suunnitella.
Sillä kerrotaan kaupunkilaisille, mitä aluetta työ koskee, miten työhön voi vaikuttaa, mikä on kaavatyön
aikataulu, miksi kaava tehdään ja miten kaavan vaikutuksia selvitetään.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan tarpeen mukaan täydentää. Toivomukset suunnitelmaan
tehtävistä muutoksista esitetään kaavoitusosastolle (yhteystiedot löytyvät tästä lehtisestä). Toivomukset on selkeintä esittää kirjallisesti mahdollisimman pian. Mitä varhaisemmassa vaiheessa esitykset
tehdään, sitä helpompi ne on ottaa huomioon.
Jos osallisella ja kaavoittajalla on jyrkästi toisistaan poikkeavat näkemykset esitetyn osallistumisen
riittävyydestä, osallinen voi ottaa yhteyttä Varsinais-Suomen ELY -keskukseen ja esittää neuvottelun
järjestämistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. ELY -keskus arvioi suunnitelman riittävyyttä ja
järjestää neuvottelun kunnan ja osallisten kanssa, jos sen tarpeelliseksi näkee.

Suunnittelualue
Taustaa
Kuuskajaskari on entinen linnakesaari, joka toimii matkailu- ja virkistyskäytössä.
Suunnittelualue
Suunnittelualueena on Kuuskajaskarin saari, joka sijaitsee noin kolmen kilometrin etäisyydellä mantereesta.
Suunnittelutilanne
Maakuntakaavassa alue on osoitettu virkistysalueeksi ja matkailupalvelujen alueeksi
sekä kulttuuriympäristö- ja maisemamatkailun kehittämisen kohdevyöhykkeeksi. Yleiskaavassa alue on virkistysaluetta. Yleiskaavavisiossa 2025 alue on osoitettu virkistysja retkeilyalueeksi, jolla on suojeltavia luonto- ja maisema-arvoja ja matkailupalvelujen
alueeksi. Ranta-asemakaavassa alue on osoitettu virkistyspalvelualueeksi. Saaren
länsiosa kuuluu Selkämeren kansallispuistoon.

Lisätietoja:
Rauman kaupunki
Kaavoitusosasto
Kaavoitusarkkitehti
Mervi Tammi
Kaavoitusavustaja
Taina Heinonen

Kanalinranta 3
26100 Rauma
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KUUSKAJASKARIN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS AK 50-001
Aikataulu

2017

2017

2017

Vaiheet
Tiedottaminen osallisille

Aloitus

Luonnos nähtävillä
14 päivää

Ehdotus nähtävillä 30
päivää

Hyväksyminen kaupunginvaltuustossa

Kaupunkilaiset ja muut kiinnostuneet
Alueen toimijat
Tekninen virasto: teknisen toimen johtaja, kaupungingeodeetti, talotoimen johtaja, kunnallistekniikan johtaja, viheraluepäällikkö, rakennustarkastaja, ympäristönsuojelupäällikkö
Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja
Liikuntatoimenjohtaja
Museonjohtaja, Merellisen matkailun päällikkö,
Matkailupäällikkö

Kuulutus
Kuulutus
OAS tiedoksi ja kommentteja varten

Kuulutus
Kuulutus
Kuulutus

Kuulutus
Kuulutus
Kuulutus

Kuulutus
Kuulutus
Kuulutus

Aluepalopäällikkö
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Tekninen lautakunta
Ympäristölautakunta

OAS tiedoksi
OAS tiedoksi

Lausunto
Lausunto

Kuulutus
Kuulutus

Kuulutus
Kuulutus

Terveydensuojeluviranomainen
Satakuntaliitto
Satakunnan Museo
Museovirasto
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus ELY
Metsähallitus
Rauman Energia Oy
DNA Oy
Rauman Ikäihmisten neuvosto
Rauman Latu ry
Rauman Nuorisovaltuusto
Rauman Seudun Lintuharrastajat r.y.
Rauman Vammaisneuvosto
Lehdistö

OAS tiedoksi
OAS tiedoksi

Lausunto
Lausunto

OAS tiedoksi

Lausunto

Kuulutus

Tiedoksi

OAS tiedoksi

Kuulutus

Kuulutus

Kuulutus

OAS tiedoksi
Mielipide OAS:sta
Ehdotuksia kaavaa
varten

Kuulutus
Kirjallinen mielipide luonnoksesta

Kuulutus
Kirjallinen muistutus ehdotuksesta

Kuulutus

Kaupunkilaisen vaikutusmahdollisuudet
OAS= Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
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Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.
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TEKNINEN VIRASTO / KAAVOITUS

Poistuvia asemakaavamääräyksiä ja -merkintöjä:
A03602

A08101

VM2

W1

Virkistyspalvelualue. Alueelle saadaan sijoittaa virkistys- ja
vapaa-aikatoimintaa sekä niihin liittyvää majoitustoimintaa
ja vesiliikennettä palvelevia rakennuksia, rakennelmia ja
laitteita. Alueelle rakennettaessa tulee suorittaa
tarpeelliset maa-ainesten vaihdot. Kaikissa toimenpiteissä
tulee kiinnittää erityistä huomiota alueen historiaan ja
toimenpiteen sopeutumiseen maisemaan ja luonnontilaan.
Vesialue. Kaikissa toimenpiteissä tulee kiinnittää erityistä
huomiota toimenpiteen sopeutumiseen maisemaan ja
luonnontilaan.

POISTUVA KAAVA
KUUSKAJASKARI
KAUPUNGINHALLITUS

KAUPUNGINVALTUUSTO

YMPÄRISTÖKESKUS

SUUNNITTELIJA

VOIMAANTULO

PIIRTÄJÄ

MITTAKAAVA

Koordinaattijärjestelmä: ETRS-GK22

1:2000

Korkeusjärjestelmä:

N2000

PÄIVÄYS

POHJAKARTTA ON JHS185 2.5.2014 MUKAINEN

TÄMÄ KARTTA ON OLLUT NÄHTÄVILLÄ RAUMAN KAUPUNGIN TEKNISESSÄ VIRASTOSSA

TÄMÄ KARTTA ON RAUMAN KAUPUNGINVALTUUSTON / KAUPUNGINHALLITUKSEN

PÄÄTÖKSEN

/

§

MUKAINEN

KAUPUNGINSIHTEERI / KAUPUNGINLAKIMIES

KAAVATUNNUS

50-001

kenttäkäymälä

luonnon monimuotoisuuden ja edustavuuden kannalta arvokas alue

pistooliamupmakatos

meritulva-alue

paritalo

paritalo

paritalo

Selkämeren kansallispuistoon kuuluva saaren osa

tukkasotkien elinympäristö

majoitusmökkejä
tulenjohtotorni
pumppuhuone

suksivarasto
venevaja
taukotupa
palokalusto

vanha kasarmi
vanha keskiörakennus
vanha
miehistöparakki

ampumakatos

kivipaja

tykkihalli
majoitusmökkejä

tykkihalli

linnake
kerho

majoitusmökkejä

ampumakatos

hylkyranta

kiltamaja

majoitusmökkejä

sauna

veden
pumppaamo

KUUSKAJASKARI
VIITESUUNNITELMA 25.7.2018
Majoitusmökit:
50 m2 10 kpl yht. 500 m2
75 m2 20 kpl yht. 1500 m2

öljyvarasto

MUISTIO
12.5.2017

KUUSKAJASKARIN ASEMAKAAVAMUUTOS AK 50-001
Viranomaisneuvottelu
Aika

Perjantai 12.5.2017 klo 13.00-14.30

Paikka

Varsinais-Suomen ELY –keskus, Turku

Osallistujat

Tuomo Knaapi
Esa Wihlman
Päivi Liuska-Kankaanpää
Liisa Nummelin
Mikael Nordström
Juha Eskolin
Mervi Tammi

Varsinais-Suomen ELY-keskus, pj
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Satakuntaliitto
Satakunnan Museo
Metsähallitus
Rauman kaupunki
Rauman kaupunki, sihteeri

Tuomo Knaapi avasi kokouksen
Juha Eskolin kertoi kaavaprosessin vaiheesta ja siihen liittyvistä tavoitteista.
Viranomaiset nostivat esiin seuraavanlaisia näkemyksiä, mutta esittävät kantansa valmisteilla olevissa
lausunnoissaan:
Luonto
- tukkasotkan elinympäristö ristiriidassa loma-asumisen kanssa
- voiko sellaista maata, jolla on maaperän pilaantuneisuuden takia puhdistustarvetta, osoittaa luonnonsuojelualueeksi?
Maisema
- maisemaselvitys ei tue omarantaista ratkaisua
Maaperän pilaantuneisuus
- riski altistumisesta haitallisille aineille huolestuttaa, kun alueelle on tarkoitus ohjata ihmisiä
- esitettyjen puhdistus/peittämistoimenpiteiden ajallista sitomista kaavassa voisi harkita
-

selvityksessä mainitun maanalaisen öljysäiliön sijainti jää epäselväksi
selvityksessä esitetyt toimenpiteet pilaantuneiden maiden peittämisestä vaikuttavat toimivilta
tehtäville toimenpiteille on haettava lainmukaiset luvat, minkä yhteydessä vasta lopullisesti arvioidaan riittävät toimenpiteet
metsähallituksen näkökulmasta kansallispuiston osalta pilaantuneet maa-alueet on huomioitu kaavaluonnoksessa

Maankäytöllinen ratkaisu
- yleisen virkistyskäytön ja matkailun tarpeet tärkeää huomioida kaavassa
-

rannan vuokramahdollisuus toteaa omarantaisen käytön

-

rannan vuokrausmahdollisuus ei tue matkailun eikä yleisen virkistyskäytön tavoitteita
rantaan ulottuva loma-asuminen ei sovellu maakuntakaavan varauksiin
alueella on maakuntakaavan mukainen rakentamisrajoitus

-

kansallispuistoalueen osalta kaavaluonnos ei ole ristiriidassa kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelman
kanssa
kansallispuiston kannalta tavoitteena on koko saaren säilyminen julkisessa käytössä

Kulttuuriarvot
- rakentamisen 1960-luvun kerrostumaa ei ole suojeltu saunaa lukuun ottamatta, mutta se on ymmärrettävää rakennusten kunnon, käytön ja kustannusten takia
- inventoinnissa A-luokkaan arvioitujen rakennusten säilyttäminen olisi suotavaa

MUISTIO
12.5.2017

-

rakentamistavan ohjauksen riittävyyttä tulisi harkita, jos toteuttajina ovat yksityiset ihmiset

Muuta
- kaikilta osin selvitykset vaikuttavat riittäviltä kaavan eteenpäinviemiselle
- loma-asuntomitoituksen esittäminen selostuksessa ei ole tässä kaavassa relevanttia, koska alue
on virkistysaluetta
- linjataulut huomioitava, lausunto trafilta
- vesihuollon toteutustapa jää epäselväksi
- merenalaisten rakenteiden huomioiminen kaavassa
Tuomo Knaapi päätti kokouksen.

Muistion laati
Mervi Tammi

RAUMAN KAUPUNKI
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

PÖYTÄKIRJANOTE

Sivu 1(1)

Kokouspäivämäärä

17.5.2017

22 §

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto Kuuskajaskarin asemakaavamuutoksen luonnoksesta (AK 50-001)

KUVALA 22 §

17.5.2017

RAU/272/10.02.03/2017

Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Soile Strander 9.5.2017:
Rauman kaupungin kaavoitus pyytää kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan
lausuntoa Kuuskajaskarin asemakaavamuutoksen luonnoksesta (AK 50001) 31.5.2017 mennessä.
Asemakaavan tavoitteena on turvata alueen käyttö yleisenä virkistysalueena sekä tukea Rauman ja saariston matkailuelinkeinoa. Erityistä huomiota on kiinnitettävä alueen maisema-, luonto- ja kulttuuriarvojen säilymiseen sekä täydennysrakentamisen sopeutumiseen ympäristöön. Rauman kaupungin asettamana tavoitteena on tutkia mahdollisuuksia sijoittaa saarelle omarantaista loma-asumista.
Asemakaavamuutoksen aineisto on tarkasteltavissa kokonaisuudessaan
osoitteessa https://www.rauma.fi/50-001-kuuskajaskari/

Otteen oikeaksi todistaa:

Ehdotus:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa lausuntonaan, että
sillä ei ole huomautettavaa Kuuskajaskarin asemakaavamuutoksen luonnoksesta.

Päätös:

Hyväksyttiin.

RAUMAN KAUPUNKI
Tekninen lautakunta

PÖYTÄKIRJANOTE

Sivu 1(2)

Kokouspäivämäärä

23.5.2017

141 §

Lausuntopyyntö Kuuskajaskarin asemakaavamuutoksen luonnoksesta (AK 50-001)

TEKLA 141 §

23.5.2017

RAU/272/10.02.03/2017

Kaupungingeodeetti Timo Laitinen 18.5.2017:
Rauman kaupungin kaavoitus on pyytänyt teknisen lautakunnan lausuntoa Kuuskajaskarin asemakaavamuutoksen luonnoksesta (AK 50-001)
31.5.2017 mennessä. Asemakaava-aineisto on tarkasteltavissa kokonaisuudessaan osoitteessa https://www.rauma.fi/50-001-kuuskajaskari/
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on turvata alueen käyttö yleisenä
virkistysalueena sekä tukea Rauman ja saariston matkailuelinkeinoa.
Lisäksi Rauman kaupunki on asettanut tavoitteeksi tutkia mahdollisuuksia
sijoittaa saarelle omarantaista loma-asumista.
Kiinteistö- ja mittaustoimi
Kuuskajaskarin pitäminen kaikille avoimena yleisenä virkistysalueena
huomioi hyvin Selkämeren kansallispuiston statuksen, sekä tukee hyvin
Kuuskajaskarin linnakesaaren kehittämistä monipuoliseksi matkailukohteeksi.
Loma- ja matkailualueelle on osoitettu rakennusoikeutta 2000 m2. Yksittäisen rakennuksenenimmäiskerrosala on 75 m2. Rakennusoikeus on sijoitettu siten, ettei se ulotu luontoarvoja omaavalle ranta-alueelle eikä tulvavaara-alueelle.
Asemakaavamuutoksen luonnoksessa ei vielä tässä vaiheessa toteudu
tarkoituksenmukaisella tavalla omarantainen loma-asuminen, koska loma- ja matkailualue ei ulotu kaavaluonnoksessa rantaan asti.
Kaavanluonnoksesta ja sen liitteenä olevasta havainnekuvasta ilmenee,
että omarantainen loma-asuminen pyrittäisiin toteuttamaan rantaan asti
ulottuvilla vuokra-alueilla. Koska asemakaavamuutoksen tavoitteena on
turvata alueen käyttö yleisenä virkistysalueena sekä tukea Rauman ja
saariston matkailuelinkeinoa on erittäin tärkeää, että alue on alueen
omistajan ja sen käyttäjien kannalta sekä kaavallisesti että kiinteistöteknillisiltä ratkaisuiltaan toteutettu mahdollisimman selkeällä tavalla. Tämän
em. vuoksi omarantainen loma-asuminen tulisi toteuttaa rantaan asti ulottuvana loma- ja matkailualueena (R).
Kunnallistekniikka
Suunnitelman mukaan saaren rakennuskanta lisääntyy. Tämä tarkoittaa
matkailija- ja loma-asukasmäärän lisääntymistä. Saaren nykyinen kunnallistekniikka täytyy rakentumisen myötä uusia ja ratkaisu miettiä jätevesiasetuksen mukaiseksi. Saari ei kuulu Rauman Veden toimintaalueeseen.
Kaupungingeodeetti Timo Laitinen 18.5.2017:
Ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää saattaa kaavoittajan tietoon yllä mainitut asiat.

Teknisen toimen johtaja Seppo Heikintalo 19.5.2017:

Otteen oikeaksi todistaa:

RAUMAN KAUPUNKI
Tekninen lautakunta

PÖYTÄKIRJANOTE

Sivu 2(2)

Kokouspäivämäärä

23.5.2017

Ehdotus:

Lautakunta päättää saattaa kaavoittajan tietoon yllä mainitut
asiat.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietojen antaja:
kaupungingeodeetti Timo Laitinen
puh. 02 834 4760
timo.laitinen@rauma.fi
ja
suunnittelupäällikkö Riikka Pajuoja
puh. (02) 834 4623
riikka.pajuoja@rauma.fi

Otteen oikeaksi todistaa:

RAUMAN KAUPUNKI
Ympäristölautakunta

PÖYTÄKIRJANOTE

Sivu 1(2)

Kokouspäivämäärä

9.5.2017

68 §

Lausunto Kuuskajaskarin asemakaavan muutosluonnoksesta AK 50-001

YL 68 §

9.5.2017

RAU/272/10.02.03/2017

Ympäristönsuojelupäällikkö Juha Hyvärinen 2.5.2017:
Rauman kaupungin kaavoitus on pyytänyt ympäristölautakunnan lausunnon Kuuskajaskarin asemakaavamuutoksen luonnoksesta (AK 50-001)
31.5.2017 mennessä. Asemakaava-aineisto on tarkasteltavissa kokonaisuudessaan osoitteessa https://www.rauma.fi/50-001-kuuskajaskari/
Kaavatyössä on tutkittu saaren rakennusten käytön kehittämistä ja alueen täydennysrakentamista. Voimassa oleva ranta-asemakaava ei riittävällä tavalla ohjaa tavoiteltua rakentamista, joten on todettu tarpeelliseksi
laatia alueelle asemakaava. Erityistä huomiota alueella on kiinnitetty maisema-, luonto- ja kulttuuriarvojen säilymiseen sekä mahdollisen täydennysrakentamisen sopeutumiseen ympäristöön. Tavoitteena on ollut turvata alueen käyttö yleisenä virkistysalueena sekä tukea matkailuelinkeinoa.
Alueen pitäminen kaikille avoimena kohteena on Selkämeren kansallispuiston perustamistarkoituksen suuntaista.
Kaavaluonnos mahdollistaa tiilikasarmin purkamisen, mutta myös säilyttämisen joko kokonaan tai osittain, mutta kaava ei mahdollista uudisrakentamista tillikasarmin paikalle. Alueella olevaa pääosin 1940-luvun rakennuskantaa on osoitettu suojeltavaksi.
Kaavaluonnoksessa Selkämeren kansallispuistoon kuuluva saaren osa
on osoitettu luonnonsuojelualueeksi ja saaren itäinen osa on osoitettu
retkeily- ja ulkoilualueeksi sekä loma- ja matkailualueeksi. Loma- ja matkailualueelle on osoitettu rakennusoikeutta 2000 m2, josta yksittäisen rakennuksen enimmäiskerrosala on 75 m2. Rakennusoikeus on sijoitettu siten, ettei se ulotu luontoarvoranta-alueelle eikä tulvavaara-alueelle. Laiturialueet on osoitettu venesatamiksi. Saaren läpi kulkeva pääraitti on osoitettu ohjeellisena katuna ja polkuverkoston pääreitit ulkoilureittimerkinnällä.
Saaren pohjoisosaan, Selkämeren kansallispuistoalueen ulkopuolelle on
osoitettu alue, jolla metsäympäristön ominaispiirteet tulee säilyttää. Lisäksi kansallispuiston alueella olevat ampumarata ja tykkilinja on kaavaluonnoksessa osoitettu avoimena pidettäviksi, keinotekoiseksi paahdeympäristöksi.
Kuuskajaskarin asemakaavan muutosluonnoksesta ei ole kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen toimialan osalta huomautettavaa.

Vs. rakennustarkastaja Kai Aarniketo 3.5.2017:
Kuuskajaskarin asemakaavan muutosluonnoksesta ei ole kaupungin rakennusvalvonnalla huomautettavaa.
Kaupungingeodeetti Timo Laitinen 3.5.2017:

Otteen oikeaksi todistaa:

RAUMAN KAUPUNKI
Ympäristölautakunta

PÖYTÄKIRJANOTE

Sivu 2(2)

Kokouspäivämäärä

9.5.2017

Otteen oikeaksi todistaa:

Ehdotus:

Ympäristölautakunnalla ei ole huomautettavaa Kuuskajaskarin asemakaavan muutosluonnoksesta.

Päätös:

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Lausunto
02.06.2017

1 (4)

SL/56/03.02.00/2017
id: 45474

Rauman kaupunki
Tekninen virasto/ kaavoitus
Kanalinranta 3
26100 Rauma
kaavoitus@rauma.fi
viite:

lausuntopyyntönne

LAUSUNTO RAUMAN KAUPUNKI, KUUSJASKARIN ASEMAKAAVAN JA
ASEMAKAAVAMUUTOS
Kaavahanke
Kuuskajaskarin linnoitussaarta koskeva Rauman kaupungin Kuusjaskarin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen suunnittelualue sijaitsee noin kolmen kilometrin etäisyydellä mantereesta.
Kaavahankkeen tavoitteena on turvata alueen käyttö yleisenä virkistysalueena sekä tukea Rauman ja
saariston matkailuelinkeinoa. Erityistä huomiota on kiinnitettävä alueen maisema-, luonto- ja
kulttuuriarvojen säilyttämiseen sekä täydennysrakentamisen sopeutumiseen ympäristöön.
Kaavoitustyön keskeisiksi kysymyksiksi mainitaan Tiilikasarmin tulevaisuudesta päättäminen,
yleisten ja yksityisten toimintojen yhteensovittaminen sekä täydennysrakentamisen määrä, sijainti ja
laatu.
Kuuskajaskarin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen luonnoksessa alueen länsi – ja pohjoisosa
on osoitettu luonnonsuojelualueeksi (SL2), saaren rakennettu keskiosa retkeily- ja ulkoilualueeksi,
jolla ympäristö säilytetään suojeltavine rakennuksineen (sr) ja itäpuolelle on sijoitettu kaksi loma- ja
matkailualuetta, joiden edusta rannasta on varattu loma-asuntoja varten osoitettavia vuokra- ja
käyttöalueita varten. Kaava sisältää rakentamistapaohjeet ja alueella on laadittu kaavan vaatimat
selvitykset.

Kaavoitustilanne
Maakuntakaavoitus
Satakunnan maakuntakaava
Ympäristöministeriö on vahvistanut 30.11.2011 Satakunnan maakuntakaavan (N:o
YM1/5222/2010). Satakunnan maakuntakaava on saanut lainvoiman korkeimman hallinto-oikeuden
(KHO) päätöksellä 13.3.2013.
Suunnittelualue sijoittuu kokonaisuudessaan matkailun kehittämisvyöhykkeelle (mv3).
Merkinnällä osoitetaan merkittävät luontomatkailun kehittämisen kohdevyöhykkeet, joihin
kohdistuu luontomatkailun, luonnon virkistyskäytön, ulkoilu- ym. reitistöjen sekä luonnonsuojelun
kehittämis- ja yhteensovittamistarpeita. Kehittämisvyöhykettä koskee seuraava suunnittelumääräys:
Vyöhykkeiden sisällä toteutettavassa alueidenkäytön suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä
huomiota matkailuelinkeinojen ja virkistyspalveluiden kehittämiseen. Suunnittelussa on otettava
huomioon toteutettavien toimenpiteiden yhteensovittaminen kulttuuri-, maisema- ja luontoarvoihin
sekä olemassa oleviin elinkeinoihin ja asutukseen. Matkailuun liittyviä toimintoja suunniteltaessa ja
vyöhykkeen vetovoimaisuutta kehitettäessä tulee ottaa huomioon vyöhykkeen erityisominaisuudet ja
niiden ominaispiirteiden säilyttäminen.
Vaihde:
Postiosoite:

(02) 620 4300
PL 260, 28101 PORI

Käyntiosoite:

Pohjoisranta 11 D, 28100 PORI

etunimi.sukunimi@satakunta.fi
www.satakuntaliitto.fi

Y-tunnus 0830322-5

SL/56/03.02.00/2017
id: 45474
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Satakunnan maakuntakaavassa Kuusjaskarin alueen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen
suunnittelualue sijoittuu kaupunkikehittämisen kohdevyöhykkeelle (kk). Merkinnällä osoitetaan
kaupunkiseutuja, niiden osia tai muita yhdyskuntia koskevia kehittämispolitiikan alueidenkäytöllisiä
periaatteita. Merkinnällä osoitetaan niitä vyöhykkeitä, joihin kohdistuu valtakunnallisesti,
maakunnallisesti tai seudullisesti tärkeitä alueidenkäytöllisiä kehittämistarpeita. Merkintää koskee
seuraava suunnittelumääräys: Aluerakenteeltaan monikeskuksisia vyöhykkeitä kehitetään
eheyttämällä olemassa olevien keskusten ja taajamien yhdyskuntarakennetta sekä turvaamalla viherja virkistysverkon jatkuvuus sekä palvelujen saatavuus. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee
edistää elinympäristöjen toimivuutta ja taloudellisuutta hyödyntämällä rakennettuja verkostoja,
vähentämällä liikennetarvetta sekä edistämällä joukkoliikenteen ja kevytliikenteen edellytyksiä.
Alueen arkeologiset kohteiden, valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden sekä merkittävien
kulttuuriympäristöjen tulee olla alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtina. Kaupunkikehittämisen
kohdevyöhykettä koskee myös seuraava kehittämissuositus: Alueen maankäytön kehittämistarpeet
tulisi tutkia ja ratkaista yksityiskohtaisemmalla seudullisella maankäytön suunnitelmalla.
Maakuntakaavassa Kuuskajaskari on osoitettu virkistysalueeksi (V). Merkinnällä osoitetaan
ulkoilun, retkeilyn ja virkistyskäytön kannalta merkittävät alueet. Alueella on voimassa MRL 33 §:n
mukainen rakentamisrajoitus.
Kuuskajaskariin on osoitettu lisäksi veneilyä palvelevaa
virkistysalueen kohdemerkintä (v-1).
Virkistysaluetta (V) koskee suunnittelumääräys:
Alueen suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota alueen virkistyskäytön ja virkistyskäytön
kehittämisedellytysten turvaamiseen. Ja lisäksi virkistysaluetta (V) koskee rakentamismääräys:
Alueilla sallitaan yleistä ulkoilu-, retkeily- ja virkistyskäyttöä palvelevan rakentamisen lisäksi jo
olemassa olevien rakennusten korjaus-, muutos- ja laajentamistyöt.
Maakuntakaavassa Kuuskajaskarissa on lisäksi merkittävää matkailua palvelevan alueen
kohdemerkintä (rm).
Koko maakuntakaava-aluetta koskevat suunnittelumääräykset:
Tulvasuojelua koskeva suunnittelumääräys:
Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon viranomaisten selvitysten mukaiset tulvavaaraalueet ja tulviin liittyvät riskit. Uutta rakentamista ei tule sijoittaa tulvavaara-alueille. Tästä voidaan
poiketa vain, jos tarve- ja vaikutusselvityksiin perustuen osoitetaan, että tulvariskit pystytään
hallitsemaan ja että rakentaminen on kestävän kehityksen mukaista. Suunniteltaessa alueelle tulville
herkkiä toimintoja tulee tulvasuojelusta vastaavalle alueelliselle ympäristöviranomaiselle varat
mahdollisuus lausunnon antamiseen.
Maakuntakaavan rantarakentamista koskeva suunnittelumääräys:
Rantojen suunnittelussa tulee ottaa huomioon, että rakentaminen suunnitellaan ensisijaisesti
sijoitettavaksi sietokyvyltään kestäville ranta-alueille, turvataan kullakin vesistöalueella riittävät
yleiset virkistyskäyttömahdollisuudet ja yhtenäisen vapaan ranta-alueen varaaminen rannan
suunnittelussa. Suunnittelussa on turvattava myös maankohoamisrannikolle ominaisten luonnon
kehityskulkujen alueellinen edustavuus.
Rantojen suunnittelussa tulee ottaa huomioon rakennusoikeuden, yhteiskäyttöalueiden ja yleisten
alueiden tasapuolinen jakautuminen eri maanomistajille, palvelujen kohtuullinen saavutettavuus ja
vesihuollon järjestäminen.
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Vesien tilaa koskeva suunnittelumääräys:
Koko maakuntakaava-alueella on yksityiskohtaisen alueidenkäytön suunnittelun oltava alueelle
kohdistuvien vesienhoitosuunnitelmien ja toimenpideohjelmien toteuttamista edistävää.
Vesiensuojelullisesti erityisen herkillä, kaltevilla sekä eroosio- ja tulvaherkillä vesistöjen rannoilla
tulee maankäyttö- ja rakennuslain mukainen alueidenkäyttö suunnitella siten, että estetään tai
vähennetään ravinteiden, kiintoaineen ja haitallisten aineiden huuhtoutumista vesistöihin.
Satakunnan vaihemaakuntakaava 1
Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 1 osoitetaan maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon
alueet ja Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1, ja kaava on saanut lainvoiman 6.5.2016.
Satakunnan vaihemaakuntakaava 2
Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 laatiminen on vireillä. Kaavaprosessi on aloitus- ja
tavoitevaiheessa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 27.4.-5.6.2015 välisen
ajan. Satakunnan vaihemaakuntakaavassa teemana on energiantuotanto; turve, bioenergia ja
mahdollisesti tuulivoimatuotanto ja aurinkoenergia. Muita teemoja ovat soiden moninaiskäyttö
(kasvuturve, soiden suojelu ja virkistyskäyttö), kauppa, maisema-alueet ja rakennetut
kulttuuriympäristöt.
Kummassakaan vaihekaavassa ei ole osoitettu Kuuskajaskariin erillisiä varauksia.
Yleiskaavoitus
Kuusjaskarin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen suunnittelualueella on voimassa Rauman
oikeusvaikutukseton yleiskaava, joka on hyväksytty 25.8.2003. Yleiskaavassa Kuuskajaskarin saari
on osoitettu virkistysalueeksi (V).
Yleiskaava 2025 on ollut luonnoksena nähtävillä. Luonnoksessa Kuuskajaskarin saari on
yleiskaavaluonnoksessa osoitettu virkistys- ja retkeilyalueeksi, jossa on suojeltavia
luonto- ja maisema-arvoja. Saari on lisäksi osoitettu matkailupalvelujen alueeksi (rm). Saaren
läntinen osa on Selkämeren kansallispuiston luonto- ja retkeilyaluetta (vaakaviivoitus). Saaren
eteläpuolitse kulkee laivaväylä satamaan.
Asemakaavoitus
Kuuskajaskarin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen suunnittelualueella on voimassa
29.10.2001 hyväksytty ranta-asemakaava. Ranta-asemakaavan hyväksymisen yhteydessä on
päätetty, että ranta-asemakaavan ajanmukaisuus tarkistetaan viiden vuoden kuluessa sen
hyväksymisestä. Ajanmukaisuustarkastelu on tehty 2008, jonka yhteydessä on todettu seuraavaa:
Rauman kaupungin ilmoituksen mukaan molemmat ranta-asemakaavat mahdollistavat saarten
kehittämisen matkailun ja virkistyksen tarpeisiin.
Vesialueella W1 kaikissa toimenpiteissä tulee kiinnittää erityistä huomiota toimenpiteen
sopeutumiseen maisemaan ja luonnontilaan. Saarelle on osoitettu kaksi lv-aluetta, jolla saa sijoittaa
venesatamatoimintaa palvelevia rakennuksia, rakennelmia ja laitteita. Näihin alueisiin liittyy vlalueet, jotka ovat vesialueena säilytettäviä alueen osia ja niille saa sijoittaa venelaitureita. Lisäksi
kaavassa on annettu yleismääräys, jonka mukaan virkistyspalvelualueella tulee vesihuolto hoitaa
kiinteistökohtaisesti. Jätevesiä ei saa laskea vesistöön eikä puhdistamattomana maaperään, vaan ne
tulee puhdistaa tai johtaa tyhjennettävään umpisäiliöön.

Kannanotot
Satakunnan maakuntakaavan perusteella Satakuntaliitto toteaa seuraavaa:
Kuusjaskarin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen tavoitteet ovat Satakunnan maakuntakaavan
tavoitteiden mukaiset. Kaavaratkaisu on kuitenkin osittain kaavan laadinnan oman tavoitteen
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vastainen, ja samalla maakuntakaavan ja Rauman yleiskaavallisten tavoitteiden vastainen.
Satakunnan maakuntakaavassa Kuuskajaskari on osoitettu virkistysalueeksi (V). Merkinnällä
osoitetaan ulkoilun, retkeilyn ja virkistyskäytön kannalta merkittävät alueet. Alueella on voimassa
MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus, jolla sallitaan yleistä ulkoilu-, retkeily- ja
virkistyskäyttöä palvelevan rakentamisen lisäksi jo olemassa olevien rakennusten korjaus-, muutosja laajentamistyöt.
Kaavaratkaisu poikkeaa maakuntakaavasta sekä Rauman kaupungin voimassaolevasta yleiskaavasta
sekä tekeillä olevasta yleiskaavaluonnoksesta siltä osin kuin asemakaavalla mahdollistetaan
omarantaisten rakennuspaikkojen kaltaisen tilanteen syntyminen ja sitä kautta yleisen ulkoilu- ja
virkistyskäytön rajoittuminen alueella.
Kuuskajaskari on merkittävä virkistysalue, jonka
matkailukäyttöä voidaan merkittävästi lisätä alueella ilman, että yleistä virkistyskäyttöä rajataan
alueella nyt asemakaavaluonnoksessa esitetyllä tavalla.
Satakuntaliiton näkemys on, että alueelle voidaan osoittaa matkailua tukevaa
vuokramökkirakentamista, kuitenkin niin, että rantojen säilyminen yleisessä virkistyskäytössä tulee
samalla turvata. Luonnoksessa osoitettu rantarakentamisen vuokra-alueet laitureineen ja saunoineen
katkaisee virkistysyhteydet ja pohjoisen lomarakennusalueen (R/s) edustalla oleva arvokas
elinympäristö voi heiketä. Alueella tuleekin tutkia yhteissaunan/saunojen rakentamismahdollisuutta,
jotta nämä arvot voidaan turvata.
Edelleen Satakuntaliitto esittää, että asemakaavasta tulee pyytää liikenteen turvallisuusvirasto Trafin
lausunto.
Luonnoksessa osoitetulla tavalla lomarakentaminen saattaa haitata veneväylän
linjataulujen näkyvyyttä. Lomamökkien sijoittuminen tulee ratkaista sitovasti niin, että veneväylien
turvallisuutta ei heikennetä.
Satakuntaliitto pitääkin erittäin tärkeänä, että Satakunnan maakuntakaavassa osoitettu virkistysalue
säilyy yleisessä virkistyskäytössä, ja matkailupalveluja kehitetään alueella tavoittelemalla
korkealaatuista rakentamista asemakaavan mukaisin rakentamistapaohjein ja alueen historia
huomioiden. Lisäksi asemakaavassa tulisi kiinnittää vielä huomiota tulvasuojelukorkeuksiin sekä
veden laatua turvaaviin määräyksiin jätevedenkäsittelyn sekä pilaantuneiden maiden osalta.
Matkailun ja sitä kautta matkailupalvelujen kehittäminen kuuluu Satakuntaliiton ja Satakunnan
maakuntaohjelman painopistealueisiin. Parhaillaan laadittavana olevassa maakuntaohjelmassa
2018-2021 ollaan lisäksi nostamassa erityisesti Sininen kasvu yhdeksi painopisteeksi ja siellä entistä
vahvemmin matkailun kehittäminen erityisesti merialueella ja siihen liittyvissä verkostoissa.
Kuusjaskari nähdäänkin tässä kehityksessä yhtenä vetovoimakohteena, jonka merellisyys ja
rannikon läheisyys suhteellisen suojaisine väylineen omaa merkittävää kehittämispotentiaalia.
Satakuntaliitto pyrkii puolestaan edistämään tätä kehitystä.
Satakuntaliitolla ei ole Satakunnan maakuntakaavan perusteella lausunnolla olevasta Kuusjaskarin
asemakaavan ja asemakaavan muutoksen luonnoksesta muuta lausuttavaa.

SATAKUNTALIITTO

Päivi Liuska-Kankaanpää
alueiden käytön johtaja
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Hei,
Toivomme, että Rauman Energian muuntamolle varattaisiin alue (n. 50 m2) liitteessä esitetystä paikasta.
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
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<Suunnittelu@raumanenergia.fi>
Aihe: LAUSUNTOPYYNTÖ Asemakaavamuutos Kuuskajaskari (AK 50-001)

LAUSUNTOPYYNTÖ
Rauman kaupungin kaavoitus pyytää lausuntoanne Kuuskajaskarin asemakaavamuutoksen luonnoksesta
(AK 50-001) 31.5.2017 mennessä. Asemakaava-aineisto on tarkasteltavissa kokonaisuudessaan
osoitteessa https://www.rauma.fi/50-001-kuuskajaskari/
Jos katsotte, että lausuttavaa ei ole, riittää vastaukseksi lyhyt sähköposti siitä, että lausuntoa ei anneta.

Ystävällisin terveisin,
Rauman kaupungin kaavoitus
_________________________
RAUMAN KAUPUNKI
Tekninen virasto, Kaavoitus
Kanalinranta 3, PL 104, 26101 Rauma
Puhelin (02) 834 11 (vaihde)
kaavoitus@rauma.fi
http://www.rauma.fi/tevi/kaavoitus/
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Rauman kaupunki
Tekninen virasto, Kaavoitus
Kanalinranta 3
26101 Rauma

KAAVALAUSUNTO

DNA Oyj ( DNA) on tutkinut osaltaan Kuuskajaskarin asemakaavan muutoksen
luonnoksen ja toteamme seuraavaa:
DNA Oyj:llä ei ole huomauttamista ko. asemakaavan sisältöön.
Alueella on nykyisin DNA:n omistamia telekaapeli, joka sijainti tulisi huomioida
varsinkin kaava-aluetta rakennettaessa. (Liiteet 1 kpl)
Jos kaava-alueella olevan DNA:n omistaman telekaapelin sijaintia ei voida säilyttää, tulee sille osoittaa uusi korvaava reitti.

Tarvittaessa toimitamme reittitiedot kaapeleista.
DNA Oyj:n yhteyshenkilöinä ko. asioissa toimivat rakennuttajat
Eija Patron , puhelin 0447313512 . E-Mail : eija.patron@dna.fi ja
Tapani Jokinen, puhelin 0447938371. E-Mail: tapani.jokinen@voimatel.fi
Yhteistyöterveisin
DNA Oyj:n puolesta

Tapani Jokinen

Raisiossa huhtikuun 3. päivänä 2017
Voimatel Oy
Tekniikka/Johtoverkot/Rakennuttaminen

DNA Oyj
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PL 836, 20101 Turku
Logomo Byrå
Köydenpunojankatu 14, Turku
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W

044 0440
www.dna.fi
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17.5.2018
KUUSKAJASKARIN ASEMAKAAVA AK 50-001
Lyhennelmät kaavaluonnoksesta saaduista lausunnoista ja vastineet niihin.
Kuuskajaskarin asemakaavaluonnos oli nähtävillä 23.3.-7.4.2017.
Kaavaluonnoksesta pyydettiin lausunnot aluepalopäälliköltä, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta,
tekniseltä lautakunnalta, ympäristölautakunnalta, terveydensuojeluviranomaiselta, Satakuntaliitolta,
Satakunnan Museolta, Museovirastolta, Varsinais-Suomen ELY-kekukselta, Metsähallitukselta, Rauman
Energia Oy:ltä ja DNA Oy:ltä.
Museovirasto antoi lausuntonsa osallistumis- ja arviointisuunnitelman perusteella eikä antanut
kaavaluonnoksesta enää uutta lausuntoa. Saatu lausunto käsitellään tässä samassa yhteydessä
kaavaluonnoksesta saatujen lausuntojen kanssa.
Vammaisneuvosto antoi kommentin kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman perusteella. Saatu
kommentti käsitellään samassa yhteydessä kaavaluonnoksesta saatujen lausuntojen kanssa.
Lausuntoa eivät antaneet aluepalopäällikkö ja terveydensuojeluviranomainen.

17.5.2018
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 17.5.2017
Kulttuuri –ja vapaa-aikalautakunta toteaa lausuntonaan, että sillä ei ole huomautettavaa Kuuskajaskarin
asemakaavan luonnoksesta.

17.5.2018
Tekninen lautakunta 23.5.2017
Kuuskajaskarin pitäminen kaikille avoimena yleisenä virkistysalueena huomioi hyvin Selkämeren
kansallispuiston statuksen, sekä tukee hyvin Kuuskajaskarin linnakesaaren kehittämistä monipuoliseksi
matkailukohteeksi.
Loma- ja matkailualueelle on osoitettu rakennusoikeutta 2000 m2. Yksittäisen rakennuksen
enimmäiskerrosala on 75 m2. Rakennusoikeus on sijoitettu siten, ettei se ulotu luontoarvoja omaavalle
ranta-alueelle eikä tulvavaara-alueelle.
Asemakaavamuutoksen luonnoksessa ei vielä tässä vaiheessa toteudu tarkoituksenmukaisella tavalla
omarantainen loma-asuminen, koska loma- ja matkailualue ei ulotu kaavaluonnoksessa rantaan asti.
Kaavaluonnoksesta ja sen liitteenä olevasta havainnekuvasta ilmenee, että omarantainen loma-asuminen
pyrittäisiin toteuttamaan rantaan asti ulottuvilla vuoka-alueilla. Koska asemakaavamuutoksen tavoitteena
on turvata alueen käyttö yleisenä virkistysalueena sekä tukea Rauman ja saariston matkailuelinkeinoa on
erittäin tärkeää, että alue on alueen omistajan ja sen käyttäjien kannalta sekä kaavallisesti että
kiinteistöteknisiltä ratkaisuiltaan toteutettu mahdollisimman selkeällä tavalla. Tämän em. vuoksi
omarantainen loma-asuminen tulisi toteuttaa rantaan asti ulottuvana loma- ja matkailualueena (R).
Suunnitelman mukaan saaren rakennuskanta lisääntyy. Tämä tarkoittaa matkailija- ja loma-asukasmäärän
lisääntymistä. Saaren nykyinen kunnallistekniikka täytyy rakentumisen myötä uusia ja ratkaisu miettiä
jätevesiasetuksen mukaisesti. Saari ei kuulu Rauman Veden toiminta-alueeseen.
Vastine
Asemakaavan laatimista ohjaavat ylemmät kaavatasot eivät tue alueen muuttamista omarantaiseksi lomaasuntoalueeksi. Saari on maakuntakaavassa ja yleiskaavassa osoitettu ennen muuta yleisessä käytössä
olevaksi virkistysalueeksi ja matkailupalveluja varten.
Retkeily- ja ulkoilualue (VR1), jolle voidaan osoittaa loma-asuntoihin liittyviä vuokra-/käyttöalueita, tulisi
poistaa kaavasta.

17.5.2018
Ympäristölautakunta 9.5.2017
Kuuskajaskarin asemakaavan muutosluonnoksesta ei ole kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen
toimialan eikä rakennusvalvonnan osalta huomautettavaa.

17.5.2018
Satakuntaliitto 2.6.2017
Kuuskajaskarin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen tavoitteet ovat Satakunnan maakuntakaavan
tavoitteiden mukaiset. Kaavaratkaisu on kuitenkin osittain kaavan laadinnan oman tavoitteen vastainen, ja
samalla maakuntakaavan ja Rauman yleiskaavallisten tavoitteiden vastainen. Satakunnan
maakuntakaavassa Kuuskajaskari on osoitettu virkitysalueeksi (V). Merkinnällä osoitetaan ulkoilun,
retkeilyn ja virkistyskäytön kannalta merkittävät alueet. Alueella on voimassa MRL 33 §:n mukainen
rakentamisrajoitus, jolla sallitaan yleistä ulkoilu-, retkeily- ja virkistyskäyttöä palvelevan rakentamisen
lisäksi jo olemassa olevien rakennusten korjaus-, muutos- ja laajentamistyöt.
Kaavaratkaisu poikkeaa maakuntakaavasta sekä Rauman kaupungin voimassa olevasta yleiskaavasta sekä
tekeillä olevasta yleiskaavaluonnoksesta siltä osin kuin asemakaavalla mahdollistetaan omarantaisten
rakennuspaikkojen kaltaisen tilanteen syntyminen ja sitä kautta yleisen ulkoilu- ja virkistyskäytön
rajoittuminen alueella. Kuuskajaskari on merkittävä virkistysalue, jonka matkailukäyttöä voidaan
merkittävästi lisätä alueelle ilman, että yleistä virkistyskäyttöä rajataan alueella nyt
asemakaavaluonnoksessa esitetyllä tavalla.
Satakuntaliiton näkemys on, että alueelle voidaan osoittaa matkailua tukevaa vuokramökkirakentamista,
kuitenkin niin, että rantojen säilyminen yleisessä virkistyskäytössä tulee samalla turvata. Luonnoksessa
osoitettu rantarakentamisen vuoka-alueet laitureineen ja saunoineen katkaisee virkistysyhteydet ja
pohjoisen lomarakennusalueen (R/s) edustalla oleva arvokas elinympäristö voi heiketä. Alueella tuleekin
tutkia yhteissaunan/saunojen rakentamismahdollisuutta, jotta nämä arvot voidaan turvata.
Edelleen Satakuntaliitto esittää, että asemakaavasta tulee pyytää liikenteen turvallisuusvirasto Trafin
lausunto. Luonnoksessa osoitetulla tavalla lomarakentaminen saattaa haitata veneväylän linjataulujen
näkyvyyttä. Lomamökkien sijoittuminen tulee ratkaista sitovasti niin, että veneväylien turvallisuutta ei
heikennetä.
Satakuntaliitto pitääkin erittäin tärkeänä, että Satakunnan maakuntakaavassa osoitettu virkistysalue säilyy
yleisessä virkistyskäytössä, ja matkailupalveluja kehitetään alueella tavoittelemalla korkealaatuista
rakentamista asemakaavan mukaisin rakentamistapaohjein ja alueen historia huomioiden. Lisäksi
asemakaavassa tulisi kiinnittää vielä huomiota tulvasuojelukorkeuksiin sekä veden laatua turvaaviin
määräyksiin jätevedenkäsittelyn sekä pilaantuneiden maiden osalta.
Matkailun ja sitä kautta matkailupalvelujen kehittäminen kuuluu Satakuntaliiton ja Satakunnan
maakuntaohjelman painopistealueisiin. Parhaillaan laadittavana olevassa maakuntaohjelmassa 2018-2021
ollaan lisäksi nostamassa erityisesti Sininen kasvu yhdeksi painopistealueeksi ja siellä entistä vahvemmin
matkailun kehittäminen erityisesti merialueella ja siihen liittyvissä verkostoissa. Kuuskajaskari nähdäänkin
tässä kehityksessä yhtenä vetovoimakohteena, jonka merellisyys ja rannikon läheisyys suhteellisen
suojaisine väylineen omaa merkittävää kehittämispotentiaalia. Satakuntaliitto pyrkii puolestaan edistämään
tätä kehitystä.
Vastine
Retkeily- ja ulkoilualue (VR1), jolle voidaan osoittaa loma-asuntoihin liittyviä vuokra-/käyttöalueita, tulisi
poistaa kaavasta. Kaavaratkaisua tulisi muuttaa siten, että korostetaan alueen säilymistä yleisessä
virkistyskäytössä ja matkailukäytössä.
Kaavasta on syytä pyytää lausunto Liikennevirastolta.
Tulvasuojelukorkeuksiin ja veden laadun turvaamiseen liittyviä määräyksiä on syytä tarkentaa.
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Satakunnan Museo 27.6.2017
Satakunnan Museo on rakennusinventoinnin yhteydessä ottanut kantaa myös yksittäisten rakennusten
suojeluun. Suojeltaviksi esitettiin vuonna 1968 valmistunut monitoimikasarmi, vuonna 1941 rakennetut
vanha kasarmi ja sotilaskoti (kivikerho) sekä alun perin linnakkeen päällikön asunnoksi vuonna 1946
rakennettu nykyinen Kiltamaja sekä vuonna 1958 rakennettu varuskunnan sauna. Tämän ohella esitettiin
suurelle osalle 1940-luvulla rakennetuista muista rakennuksista ja vuonna 1966 toteutetuille
asuinrakennuksille lievempää suojelumerkintää.
Nyt esillä olevassa asemakaavaluonnoksessa edellä mainituista vaille suojelua on jätetty koko 1960-luvulla
syntynyt rakennuskanta lukuun ottamatta pientä öljyvarastokatosta lähellä rantaa. Sen sijaan 1940-luvun
rakennuskanta on suojeltu kohdemerkinnöin. Saaren koko rakennettu ympäristö on varustettu alueen
pääkäyttötarkoitukseen liitetyllä /s-merkinnällä (Alue, jolla ympäristö säilytetään). Merkintä jää kuitenkin
merkitykseltään vähäiseksi ilman tarkempia määräyksiä siitä, mitä säilytetään. Kaavakartalle on kylläkin
liitetty erilliset rakentamistapaohjeet määrittelemään sekä uudisrakentamista, korjausrakentamista, että
ulkotilojen käsittelyä. Kuten rakennusinventointiraportin (Jyrki Yrjölä, Satakunnan Museo 2011) sivulla 7
todetaan ”saaren rakennettu ja luonnonympäristö muodostavat kuitenkin ainutkertaisen, historiallisesti
kerrostuneen ja muovautuneen miljöökokonaisuuden, joka on paljon enemmän kuin osiensa summa.
Yksittäisten rakennusten arvo peilautuukin ensi sijassa tämän kokonaisuuden kautta.”
Satakunnan Museo yhtyy Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunnossaan esittämään kantaan ja pitää
suotavana suojeltavaksi esitetyn 1960-luvun monitoimikasarmin säilymistä. Kaiken kaikkiaan museo pitäisi
tärkeänä saaren varuskuntahistorian kannalta merkittävän 1960-luvun rakennuskerrostuman säilymistä
edelleen ymmärrettävänä. Rivitalojen heikoksi todetun kunnon vuoksi tuon aikakauden
asuinrakennuskerrostuman säilyttämistä ei kuitenkaan voitane pitää välttämättömänä.
Kulttuuriympäristön kannalta merkittävänä kysymyksenä rakennusten suojelun ohella Satakunnan Museo
pitää alueen ominaisluonteen vaalimista, mihin myös maakuntakaavan mv-2 –määräys velvoittaa. Sen
kannalta olennaiseksi museo katsoo alueen yhteiskäyttöisyyden säilyttämistä ja rantamaiseman vaalimista.
Siksi museo katsookin, että omarantainen tai sitä lähenevä loma-asutus, jonka asemakaavaluonnoksen
VR1-märäys mahdollistaisi, olisi näiden tavoitteiden vastainen ja muuttaisi saaren ominaisluonnetta
olennaisesti.
Kaavakartan uudisrakentamista ja korjausrakentamista ohjaavia määräyksiä museo pitää onnistuneina.
Kaavassa tulisi kuitenkin määritellä myös uudisrakentamisen toteutustapa. Tavoitteena tulisi olla, että
rakennukset toteutettaisiin saman rakennuttajan toimesta yhtenä hankkeena. Uusille loma-asunnoille
ajateltua 75 m2 enimmäisrakennusoikeutta museo pitää ympäristön sietokyvyn kannalta liian suurena
ainakin siitä tapauksessa, jos loma-asunnot tulisivat yhden perheen käyttöön. Rakennusoikeutta/ rakennus
tulisikin selkeästi pienentää. Kaavaluonnoksessa on päärakennusten ohjeellisten rakennusalojen ohella
osoitettu saunoille ajatellut, havainnekuvan mukaisesti 25 m2:n suuruisen rakennusalat mökkien
yhteyteen. Erillisten saunojen rakentaminen tulisi edelleen lisäämään eriytyneiden pihapiirien
muodostumista. Mikäli saarta kehitetään maakuntakaavamääräyksen mukaisesti nimenomaan virkistys- ja
matkailukäyttöön, olisi suotavaa, että saunojen yhteiskäyttöisyyttä kehitettäisiin tai vaihtoehtoisesti sauna
sijoitettaisiin samaan rakennukseen majoitustilojen kanssa.
Kuuskajaskarista ei tunneta muinaismuistolain (295/63) rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Koska
saaren varhaisinta käyttöhistoriaa on jo selvitetty laajasti sekä rakennushistoriallisessa että
maisemaselvityksessä, Satakunnan Museo ei ole pitänyt arkeologisen kulttuuriperinnön inventointia
alueella tarpeellisena.
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Vastine
Monitoimikasarmia ei ole osoitettu suojeltavaksi, koska kaupunki on asettanut tavoitteeksi sen purkamisen.
Kaavaluonnos mahdollistaa kuitenkin kasarmin säilyttämisen joko kokonaan tai osittain.
Retkeily- ja ulkoilualue (VR1), jolle voidaan osoittaa loma-asuntoihin liittyviä vuokra-/käyttöalueita, tulisi
poistaa kaavasta. Kaavaratkaisua tulisi muuttaa siten, että korostetaan alueen säilymistä yleisessä
virkistyskäytössä ja matkailukäytössä.
Loma- ja matkailukäyttöön tarkoitetun asumisen ohjausta on kaavassa syytä vielä tarkentaa.
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Museovirasto 29.3.2017, lausunto osallistumis –ja arviointisuunnitelmasta
Kuuskajaskarin historia ulottuu 1600-luvulle, jolloin viimeistään sen käyttö laidun- ja niittysaarena on
alkanut. Siellä ei ole ollut pysyvää asutusta ennen 1900-luvun alkua, jolloin paikalle on perustettu torppaSaaren tunnetuin vaihe liittyy sen käyttöön linnakesaarena vuosina 1939-1997. Alue on nykyisin Rauman
kaupungin omistuksessa ja nyt käynnistyneen kaavahankkeen ensisijaisena tavoitteena on turvata
Kuuskajaskarin yleinen virkistyskäyttö ja tuke alueen matkailuelinkeinoa.
Rauman kaupunki ja Satakunnan Museo ovat teettäneet alueelta kattavan rakennushistoriallisen
selvityksen (Jyrki Yrjölä 2011) ja alueen käyttöhistoriaa on käsitelty myös Turun yliopiston
Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitoksen tekemässä selvityksessä ”Kuuskajakarin
linnakesaaren maisemaselvitys ja matkailun kehittämismahdollisuudet” (Elina Mustalampi 2008). Koska
alueen käyttöhistoria on verrattain lyhyt, ei arkeologiselle selvitykselle nähdä tarvetta.
Kulttuurihistorialliset selvitykset kaavasuunnittelua varten ovat ajantasaiset ja riittävät. Osallistumis- ja
arviointisuunnitelmaan ei näin ollen ole kulttuuriperinnön kannalta tässä vaiheessa muuta
kommentoitavaa.
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Varsinais-Suomen ELY-keskus 8.6.2017
Kaavaratkaisu
Kun yleiskaavassa osoitetun erityisalueen tarkoitus on lakannut, ohjaa asemakaavan laatimista
Kuuskajaskarin kohdalla käytännössä kansallispuiston ulkopuolisilla alueilla maakuntakaava.
Maakuntakaavan lähtökohdat ovat selkeästi osoittamassa aluetta virkistysalueeksi yleiseen ulkoilu-,
retkeily- ja virkistyskäyttöön. Lisäksi saari on osoitettu matkailua palvelevaksi alueeksi ja matkailun
kehittämisvyöhykkeeseen. Matkailuun liittyviä toimintoja suunniteltaessa ja vyöhykkeen vetovoimaisuutta
kehitettäessä maakuntakaavassa on vielä korostettu vyöhykkeen erityisominaisuuksia kuten kulttuuri-,
maisema- ja luontoarvoja sekä niiden ominaispiirteiden säilyttämistä.
Näissä oloissa tavanomaisen omarantaisen lomarakentamisen tai sen tyyppisen maankäytön erilaisin
vuokra-aluejärjestelyin toteutettuna on katsottava vaikeuttavan maakuntakaavan toteuttamista ja vievän
edellytyksiä matkailun ja virkistyskäytön kehittämiseltä.
ELY-keskus katsookin, ettei omarantaiseen lomarakentamiseen pyrkivä maankäyttömuoto ja siihen liittyvä
tarve yksityisyydelle sekä toisaalta yleisen virkistyskäytön ja liikkumisen tarpeet erityisesti ranta-alueella ole
yhdistettävissä tämän kokoisella alueella. Saarella tulisi säilyttää mahdollisuudet yleiseen kulkuun rantoja
pitkin ympäri saaren.
Kaavaratkaisulla olisi perusteltua pyrkiä edistämään pienehkön ja luonteeltaan erityisen saaren pääasiallisia
käyttötavoitteita. Ratkaisulla tulisi tukea alueen vahvuuksia ja perusteita kehittää Kuuskajaskaria
tulevaisuudessa kansallistuistoonkin liittyvistä matkailun ja yleisen virkistyskäytön lähtökohdista.
Kaavan jatkosuunnittelussa ja rakentamisalueiden sijoittamisessa tulee ottaa riittävästi huomioon myös
alueen maisemallisista ja luontoarvoista tehdyt selvitykset sekä niissä esitetyt suositukset.
Rakennettu kulttuuriympäristö
Kuuskajaskarin maisemaan on vaikuttanut erityisesti sen käyttö puolustusvoimien tykistölinnakkeena
vuosina 1939-1996. Tätä aikaisemmasta asutuksesta on säilynyt vain vähäisiä merkkejä. Sotilaallinen
toiminta on jättänyt jälkeensä arvokkaan linnakemaiseman ja –miljöön.
Kuuskajaskarin rakennusten arvottaminen perustuu lakiin rakennusperinnön suojelemisesta sekä
Museoviraston Rakennushistorian osaston suosituksiin. Kaavaselostuksen mukaan, vaikka arvottamistyön
on tehty rakennustasolla, saaren rakennettu ja luonnonympäristö muodostavat kuitenkin ainutkertaisen,
historiallisesti kerrostuneen ja muovautuneen miljöökokonaisuuden, joka on paljon enemmän kuin osiensa
summa. Yksittäisten rakennusten arvo peilautuukin ensisijaisesti tämän kokonaisuuden kautta. Kaavatyön
pohjaksi tehdyn inventoinnin mukaan saarella on 5 erityisen merkittävää rakennusta (A-luokka) ja 16
merkittävää rakennusta (B-luokka). A-luokan kohteista tiilistä kasarmirakennusta ei ole osoitettu
suojeltavaksi. B-luokan kohteista kolmea rivitaloa ei ole osoitettu suojeltaviksi.
ELY-keskus pitää A-luokkaan arvotetun tiilikasarmin säilymistä suotavana ja puoltaa kaavasuunnittelun
jatkamista tätä tukevien käyttömuotojen kehittämiseksi ja olemassa olevan rakennusmassan tarjoamien
mahdollisuuksien hyödyntämiseksi.
Maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve
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Asemakaavaluonnoksessa luonnonsuojelualueeksi merkityllä alueella on kaksi
puhdistettavaa/kunnostettavaa maa-aluetta (saa- asemakaavamerkintä). Kohteet on kunnostettava
ympäristönsuojelulain 133 §:n vaatimusten mukaisesti ennen asemakaavan vahvistamista. Pilaantuneen
maaperän puhdistamisessa on noudatettava YSL 136 §:n mukaista ilmoitusmenettelyä. Perusteluna on, että
kohteiden on arvioitu aiheuttavan haittaa mm. ihmiselle suoran kosketuksen kautta (Ramboll Finland Oy
3.12.2015). On mahdollista, että altistujia tulee lisää, kun alueet osoitetaan luonnonsuojelukäyttöön. Lisäksi
on huonoa ”mainosta” luonnonsuojelualueelle, jos siellä sijaitsee pilaantuneita maa-alueita.
Kasarmirakennuksen (rakennus 11) mahdollisen purkutyön tai rakennustöiden yhteydessä on rakennuksen
alapuolisen maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve selvitettävä, kuten asemakaavamääräyksin
edellyttää. Pilaantuneeksi arvioidun maaperän puhdistamisessa on noudatettava YSL 130 §:n mukaista
menettelyä. Perusteluna on kevyen polttoöljysäiliön sijainti rakennuksen alla tai sen välittömässä
läheisyydessä (Ramboll Finland Oy 3.12.2015). Maaperän pilaantuneisuudesta ei ole käytettävissä
luotettavaa arviota.
Epäselväksi jäi, millaisia haitta-ainepitoisuuksia on todettu tutkimuspisteissä, joita on sijoitettu
maanpäällisten tai maanalaisten öljysäiliöiden läheisyyteen (Ramboll Finland Oy 3.12.2015, piirustus
1510019077-001, tutkimuspisteiden sijainti 1:1000). Tällaisten alueiden soveltuvuudesta
asemakaavaluonnoksessa esitettyyn loma- ja matkailualuekäyttöön ei tältä osin ole mahdollista esittää
lausuntoa, koska alueiden maaperän pilaantuneisuudesta ei ole käytettävissä luotettavaa arviota.
Lisäksi kasarmirakennuksen mahdollista purkutyötä suunniteltaessa on otettava huomioon Iida Lehtisen
opinnäytetyössä (Kuuskajaskarin kasarmin purku ja rakennusjätteiden uusikäyttö, Rakennustekniikan
koulutusohjelma 2017) saadut tulokset. Opinnäytetyössä on tutkittu kasarmirakennuksen purusta syntyvän
betoni- ja tiilijätteen uusiokäyttömahdollisuuksia. Analysoiduissa näytteissä todettiin elohopean, sulfaatin
ja fluoridin pitoisuuksia, jotka ylittävät ns. mara-asetuksen liukoisuusraja-arvot. Rakennuksen mahdollisessa
purkutyössä syntyvän betoni- ja tiilijätteen mahdollista hyötykäyttöä maanrakentamisessa ei em. johdosta
voida ratkaista mara-asetuksen mukaisessa ilmoitusmenettelyssä. Purkujätteen käsittelyyn (esim.
sijoittamiseen aallonmurtajan rakenteisiin) on oltava YSL tarkoittama ympäristölupa.
Vastine
Retkeily- ja ulkoilualue (VR1), jolle voidaan osoittaa loma-asuntoihin liittyviä vuokra-/käyttöalueita, tulisi
poistaa kaavasta. Kaavaratkaisua tulisi muuttaa siten, että korostetaan alueen säilymistä yleisessä
virkistyskäytössä ja matkailukäytössä.
Monitoimikasarmia ei ole osoitettu suojeltavaksi, koska kaupunki on asettanut tavoitteeksi sen purkamisen.
Kaavaluonnos mahdollistaa kuitenkin kasarmin säilyttämisen joko kokonaan tai osittain.
Kaupunki omistaa Kuuskajaskarin saaren ja on velvollinen kunnostamaan pilaantuneet kohdat maaperästä
YSL 133 §:n mukaisesti. Maaperän pilaantuneisuudesta on teetetty tarvittavat selvitykset ja riskiarvioinnit.
Kaavassa ei ole osoitettu loma- ja/tai matkailualuetta sellaisille alueille, joilla on maaperän
puhdistustarvetta. Saaren länsiosa on jo pitkään kuulunut Selkämeren kansallispuistoon. Sen osoittaminen
luonnonsuojelualueeksi asemakaavassa ei lisää alueen käyttöä nykyisestä. Näin ollen maaperän
puhdistuksen ja asemakaavan hyväksymisen aikatauluja ei ole tarpeen kytkeä toisiinsa.
Maanpäällisten tai maanalaisten öljysäiliöiden läheisyyteen sijoitetuissa tutkimuspisteissä, joilla ei kartalla
ole väriä, ei ole todettu kynnysarvotason ylittäviä pitoisuuksia ja maaperä niiden alueella luokitellaan
puhtaaksi. Näistä tutkimuspisteitä todetut pitoisuudet löytyvät Ramboll Finland Oy:n 3.12.2015 laatiman
raportin liitteenä olevasta koontitaulukosta.
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Metsähallitus 29.5.2017
Ylempien kaavatasojen asettamina tavoitteina on turvata alueen käyttö yleisenä virkisty- ja
matkailualueena sekä turvata alueella olevien luonto-, maisema- ja kulttuurihistoriallisten arvojen
säilyminen. Kaupungin asettamina tavoitteina ovat tutkia sekä matkailuun liittyvän, että tavanomaisen
loma-asumisen mahdollistamista alueella. Lisäksi tavoitteeksi on asetettu saarella olevan tiilikasarmin
purkaminen.
Luontomatkailu- ja virkistyskäyttö
Kaavaluonnoksessa Kuuskajaskarin itäosassa oleva entinen kasarmialue on merkitty retkeily- ja
ulkoilualueeksi (VR/s ja VR1) sekä loma- ja matkailualueeksi (R/s).
Kaavaluonnos mahdollistaa R ja VR1 alueiden sekä yksityisen että yleisen käytön. Metsähallituksen mielestä
saaren ylläpitäminen julkisena ja kaikille avoimena käyntikohteena toteuttaisi sekä maakuntakaavan että
osayleiskaavan tavoitteita. Asemakaavan muutoksessa tulisikin pyrkiä selkeämmin turvaamaan matkailu- ja
virkistystoiminnot. Saarella voisi olla yritystoimintaa, joka pystyisi tarjoamaan monipuolisia majoitus-,
ohjelma- ja ravintolapalveluita. Tarjoamalla lyhytaikaisia eri käyttäjäryhmille suunnattuja majoituspalveluita
saaresta olisi mahdollista kehittää saman tyyppinen kohde kuin esimerkiksi Saaristomerellä sijaitseva Örö.
Lisäksi rantojen säilyttäminen yleisessä käytössä olisi tärkeää.
SL-2 alueella kaava mahdollistaa ohjatun luonnon virkistyskäytön kehittämisen ja ylläpidon.
Luonnonsuojelu
Kaavaa varten laaditut selvitykset ovat Metsähallituksen näkemyksen mukaan riittävät. Selkämeren
kansallispuistoon kuuluvan osan kaavamerkintä on SL-2, jonka kaavamääräys on riittävä.
Pilaantuneet maa-alueet
Kansallispuistossa on kaksi puhdistettavaksi/kunnostettavaksi osoitettua aluetta (saa). Metsähallitus pitää
tärkeänä, että alueet on tunnistettu kaavassa, mikä mahdollistaa niiden palauttavien toimenpiteiden
toteuttamisen tulevaisuudessa.
Vastine
Retkeily- ja ulkoilualue (VR1), jolle voidaan osoittaa loma-asuntoihin liittyviä vuokra-/käyttöalueita, tulisi
poistaa kaavasta. Kaavaratkaisua tulisi muuttaa siten, että korostetaan alueen säilymistä yleisessä
virkistyskäytössä ja matkailukäytössä.
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Rauman Energia Oy 30.5.2017
Rauman Energia toivoo, että muuntamolle varattaisiin alue (n. 50 m2) lausunnon liitekartassa esitetystä
paikasta.
Vastine
Muuntamolle on syytä varata ohjeellinen alue kaavassa.
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DNA Oy 3.4.2017
DNA Oyj:llä ei ole huomauttamista ko. asemakaavan sisältöön.
Alueella on nykyisin DNA:n omistama telekaapeli, jonka sijainti tulisi huomioida varsinkin kaava-aluetta
rakennettaessa.
Jos kaava-alueella olevan DNA:n omistaman telekaapelin sijaintia ei voida säilyttää, tulee sille osoittaa uusi
korvaava reitti.
Vastine
Alueella oleva telekaapeli on syytä ottaa huomioon suunnittelussa.
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Vammaisneuvosto 24.4.2017
Vammaisneuvosto toivoo, että esteetöntä toimintaa tulisi olla esimerkiksi luontopolku. Saaren
saavutettavuus pitää taata esteettömästi turvallisuus huomioiden.
Vastine
Kaava ei estä reittien toteuttamista esteettöminä.

RAUMAN KAUPUNKI
Ympäristö- ja lupalautakunta
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Lausunto Kuuskajaskarin asemakaavaehdotuksesta (AK 50-001)
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RAU/272/10.02.03/2017

Ympäristönsuojelupäällikkö Juha Hyvärinen 27.9.2018:
Kaavoitus on pyytänyt ympäristö- ja lupalautakunnan lausuntoa Kuuskajaskarin (AK 50-001) asemakaavaehdotuksesta 29.10.2018 mennessä.
Asemakaavan aineisto on tarkasteltavissa kokonaisuudessaan osoitteessa: www.rauma.fi/50-001-kuuskajaskari/
Kaavatyössä on suunniteltu saaren rakennusten käytön kehittämistä ja
alueen täydennysrakentamista. Tavoitteena on ollut turvata alueen käyttö
yleisenä virkistysalueena sekä tukea matkailuelinkeinoa. Alueen pitäminen kaikille avoimena on Selkämeren kansallispuiston perustamistarkoituksen suuntaista.
Ympäristölautakunta on antanut lausuntonsa luonnoksesta 9.5.2917 §
69. Huomautettavaa ei ollut.
Kaavaehdotuksessa saaren puolisko, joka ei kuulu Selkämeren kansallispuistoon on osoitettu retkeily- ja ulkoilualueeksi sekä matkailua palvelevien rakennusten alueeksi. Rakennettavaa aluetta rajattu etäämmälle
rannasta ja rantaan on osoitettu ulkoilureitti myös saaren itäosaan. Lisäksi luonnoksessa ollut mahdollisuus osoittaa virkistysaluetta lomaasuntojen käyttöalueeksi, on poistettu kaavasta.
Kaava mahdollistaa tiilisen monitoimikasarmin säilyttämisen kokonaan tai
osittain, mutta rakennusta ei ole osoitettu suojeltavaksi ja se voidaan
myös tarvittaessa purkaa. Kasarmin paikalle ei ehdotuksenkaan mukaan
voi purkamisen jälkeen rakentaa mitään uutta.
Ympäristönsuojeluyksikön osalta Kuuskajaskarin asemakaavaluonnoksesta ei ole huomautettavaa.

Rakennustarkastaja Timo Heinilä 27.9.2018:
Rakennusvalvonnalla ei ole asemakaavaluonnoksesta huomautettavaa.

Kaupungingeodeetti Timo Laitinen 27.9.2018:

Otteen oikeaksi todistaa:

Ehdotus:

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

Päätös:

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Lausunto
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Julkinen

Rauman kaupunki
Tekninen virasto, Kaavoitus
kaavoitus@rauma.fi
Viite : lausuntopyyntönne 27.9.2018

Kuuskajaskarin asemakaava ja asemakaavan muutos (AK 50-001), ehdotusvaihe,
Rauma
Kaavahanke ja suunnittelutilanne
Suunnittelualue on vastaava kuin luonnosvaiheessa.
Suunnittelutilanne on muuttunut luonnosvaiheesta siten, että Rauman
yleiskaava 2030 (aiemmin 2025) on nyt ehdotusvaiheessa.
ELY-keskuksen kannanotot
Kaavaratkaisusta
Asemakaavaluonnos mahdollisti suunnittelualueelle tavanomaista
omarantaista lomarakentamista / sen tyyppistä maankäyttöä, minkä
ELY-keskus katsoi vaikeuttavan maakuntakaavan toteuttamista ja
vievän edellytyksiä matkailun ja virkistyskäytön kehittämiseltä. Saarella
on myös tarve säilyttää mahdollisuudet yleiseen kulkuun rantoja pitkin
ympäri saaren. Suunnitteluratkaisun tulisi tukea alueen vahvuuksia ja
perusteita kehittää Kuuskajaskaria tulevaisuudessa kansallispuistoonkin
liittyvistä matkailun ja yleisen virkistyskäytön lähtökohdista.
Ehdotusvaiheessa kaavasta on poistettu mahdollisuus omarantaisen
loma-asumisen sijoittamisesta. Saarelle on osoitettu retkeily- ja
ulkoilualueen ja luonnonsuojelualueen lisäksi matkailua palvelevien
rakennusten korttelialuetta, jolla ympäristö säilytetään (RM/s), jolla on
rakennusoikeutta 2000m2 siten, että yksittäisen rakennuksen suurin
sallittu kerrosala on 75 m2. Korttelialue ei ulotu luontoarvoja omaavalle
ranta-alueelle eikä tulvavaara-alueelle. Saaren ympäri on säilytetty
mahdollisuus yleiseen kulkuun.
ELY-keskus katsoo, että ehdotusvaiheen kaavaratkaisu vastaa yleisen
virkistyskäytön ja liikkumisen tarpeisiin erityisesti ranta-alueilla.
Ehdotusvaiheen kaavaratkaisu edistää Kuuskajaskarin pääasiallisia,
maakuntakaavassa todettuja, käyttötavoitteita eli matkailua ja
yleisvirkistyskäyttöä.
Rakennettu kulttuuriympäristö
VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Puhelin 0295 022 500
www.ely-keskus.fi

PL 236
20101 TURKU
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Rakentamisalueen sijoittamisessa on otettu huomioon luontoarvoista
tehdyt selvitykset ja suurelta osin myös maisemaselvityksessä todettu.
ELY-keskus pitää kaavassa rakentamisesta ja ulkotiloista annettuja
ohjeita tarpeellisina.
ELY-keskus pitää A-luokkaan arvotetun tiilikasarmin säilymistä
suotavana ja puoltaa kaavasuunnittelun jatkamista tätä tukevien
käyttömuotojen kehittämiseksi ja olemassa olevan rakennusmassan
tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämiseksi. Tiilikasarmia koskevaa
suojelumerkintää ei kuitenkaan vielä ole lisätty kaavakartalle. Muiden,
kulttuuriympäristöllisesti arvokkaiden mutta vaille suojelumerkintää
jäävien rakennusten korjaamisen mahdollistaminen olisi myös hyvä
varmistaa rakennusoikeuksien osalta. Ko. kohteet ovat ehdotettua
maksimikerrosala 75 m2:a suurempia.
Maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve
Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen osalta ELY-keskus
viittaa luonnosvaiheen lausunnossa esitettyyn. ELY-keskus on tällöin
mm. todennut, että puhdistettavat / kunnostettavat kohteet on
kunnostettava ympäristönsuojelulain 133 §:n vaatimusten mukaisesti
ennen asemakaavan vahvistamista. Pilaantuneen maaperän
puhdistamisessa on noudatettava YSL 136 § mukaista
ilmoitusmenettelyä. Kasarmirakennuksen mahdollisen purkutyön tai
rakennustöiden yhteydessä on rakennuksen alapuolisen maaperän
pilaantuneisuus ja puhdistustarve selvitettävä ja pilaantuneeksi
arvioidun maaperän puhdistamisessa on noudatettava YSL 136 §
mukaista menettelyä.
Muuta
ELY-keskuksella ei ole luonnonsuojelun osalta hankkeesta lausuttavaa.

Yksikönpäällikkö

Anna-Leena Seppälä

Ylitarkastaja

Ulla Riipinen

Merkintä sähköisestä hyväksynnästä on asiakirjan lopussa.
TIEDOKSI
sähköpostilla Satakuntaliitto, Satakunnan Museo / Liisa Nummelin,
Leena Koivisto, VARELY / Erika Liesegang

Tämä asiakirja VARELY/894/2017 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument VARELY/894/2017 har
godkänts elektroniskt
Esittelijä Riipinen Ulla 31.10.2018 09:51
Ratkaisija Seppälä Anna-Leena 31.10.2018 10:13
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RAUMAN KAUPUNKI
Kaavoitus
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kaavoitus@rauma.fi

VIITE

Rauman kaupungin lausuntopyyntö

ASIA

METSÄHALLITUKSEN LAUSUNTO KUUSKAJASKARIN ASEMAKAAVAN
EHDOTUSVAIHEESTA
Rauman kaupunki on pyytänyt Metsähallitukselta lausuntoa Kuuskajaskarin (AK 50001) asemakaavan ehdotusvaiheesta 29.10. 2018 mennessä.
Asemakaavalla on ylemmistä kaavatasoista ja muusta suunnittelusta johdettuna
tavoitteena turvata alueen käyttö yleisenä virkistysalueena sekä tukea Rauman ja
saariston matkailuelinkeinoa. Erityistä huomiota on kiinnitetty alueen maisema-,
luonto- ja kulttuuriarvojen säilymiseen sekä täydennysrakentamisen sopeutumiseen
ympäristöön. Rauman kaupungin asettamana tavoitteena on ollut tutkia
mahdollisuuksia sijoittaa saarelle omarantaista loma-asumista.
Metsähallituksen rooli kaava-alueella
Metsähallitus ei ole Kuuskajaskarin alueella Selkämeren kansallispuiston maanhaltija.
Metsähallituksella ei ole hallinnassaan muitakaan maa- tai vesialueita
Kuuskajaskariin liittyen.
Rauman kaupungin ja Metsähallituksen välisen sopimuksen mukaisesti Metsähallitus
toimii kuitenkin Selkämeren kansallispuiston hallinnosta vastaavana viranomaisena
ja käyttää tälle kuuluvaa päätäntävaltaa siten kuin tarkemmin on Rauman kaupungin
kanssa sovittu. Metsähallitus vastaa kansallispuistossa niistä viranomaistehtävistä,
joista säädetään luonnonsuojelulain 14 - 15 §:ssä ja 18 - 20 §:ssä ottaen huomioon
sopimuksellisesti määritetyt tehtäväjaot Rauman kaupungin ja Metsähallituksen
kesken.
Metähallitus kiittää Rauman kaupunkia mahdollisuudesta lausua asemakaavasta ja
lausuu seuraavaa:

Me tsäh all itus
PL 94 (Vernissakatu 4 )
FI - 0130 1 V ant aa, Suom i Finland

T el. 0 206 39 4 000
www .mets a.fi
Y-t unnus / B us iness ID: 01167 26- 7
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Metsähallituksen lausunto
Metsähallitus toteaa, että kaava kehittää hyvin Kuuskajaskarin asemaa myös luontoja kulttuurimatkailun saralla sekä toteuttaa hyvin Selkämeren kansallispuiston hoitoja käyttösuunnitelmassa asetettuja tavoitteita.
Metsähallitus huomioi kansallispuiston alueella olevan ulkoilureittimerkinnän osalta,
että jo vakiintuneet sekä opastetut yhteydet ampumaradan taustavallilta kohti uutta
kasarmia, sekä 150 metrin ampumakatokselta vanhan kasarmin suuntaan olisi hyvä
merkitä kaavaan. Polkuverkosto on parhaillaankin kehittämiskohteena yhteistyössä
Metsähallituksen kanssa. Yhteydet on esitetty liitekartassa 1.
Lausuntoa on ollut valmistelemassa erikoissuunnittelija Satu Kalpio.

Mikael Nordström
aluepäällikkö
Metsähallitus, Rannikon luontopalvelut

TIEDOKSI:

Metsähallitus

LIITTEET

Liitekartta 1.

Me tsäh all itus
PL 94 (Vernissakatu 4 )
FI - 0130 1 V ant aa, Suom i Finland

T el. 0 206 39 4 000
www .mets a.fi
Y-t unnus / B us iness ID: 01167 26- 7
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Liitekartta 1. Ulkoilureittiyhteydet osoitettu punaisella viivalla suuntaa-antavasti.

Me tsäh all itus
PL 94 (Vernissakatu 4 )
FI - 0130 1 V ant aa, Suom i Finland

T el. 0 206 39 4 000
www .mets a.fi
Y-t unnus / B us iness ID: 01167 26- 7
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Lausunto Kuuskajaskarin (AK 50-001) asemakaavan ehdotusvaiheesta
TEKVA 241 §
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RAU/272/10.02.03/2017

Kaupungingeodeetti Timo Laitinen 3.10.2018:
Rauman kaupungin kaavoitusyksikkö on pyytänyt teknisen valiokunnan
lausuntoa Kuuskajaskarin (AK 50-001) asemakaavan ehdotusvaiheesta
29.10.2018 mennessä.
Kaavamuutoksen tavoitteena on turvata alueen käyttö yleisenä
virkistysalueena sekä tukea Rauman ja saariston matkailuelinkeinoa.
Erityistä huomiota on kiinnitettävä alueen maisema-, luonto- ja kulttuuriarvojen säilymiseen sekä täydennysrakentamisen sopeutumiseen
ympäristöön.
Asemakaavamuutoksen aineisto on tarkasteltavissa kokonaisuudessaan
osoitteessa www.rauma.fi/50-001-kuuskajaskari/
Kiinteistö- ja mittaustoimi
VR/s-alueen ja W1-alueen välinen raja kannattaa toteuttaa kaavassa
murtoviivalla, koska näin saadaan kaavan voimaantulon jälkeen kiinteistöja mittaustoimen vastuualueelle kuuluvat työvaiheet suoritettua kiinteistöteknisesti paremmin ja kustannustehokkaammin.
Ohjeellinen alueen sisäinen katu kannattaa vaihtaa
ohjeelliseksi alueen sisäiseksi kulkuväyläksi, koska näin vältetään ko.
kulkuväylien rinnastaminen kadunpitopäätöksien mukaisiin katualueisiin ja
niistä kaupungille aiheutuviin vastuisiin.
Aluepalvelut
Suunnittelupäällikkö Riikka Pajuoja 8.11.2018:
Aluepalvelut on ollut mukana Kuuskajaskarin asemakaavan laadinnassa.
Asemakaavatyön yhteydessä on teetetty maaperän pilaantuneisuudesta
tutkimuksia ja riskiarvio. Pilaantuneisuustutkimuksen (3.12.2016) sekä riskiarvion (3.12.2016) perusteella voidaan todeta, että alueella ei nykyisellä
maankäytöllä eikä suunnitellulla kansallispuistoon liittyvällä kohtuullisella
matkailutoiminnalla ole maaperän tai pohjaveden kunnostustarvetta. Mikäli alueen käyttö lisääntyy, on alue syytä peittää tai maaperä on kunnostettava.
Aluepalvelut käynnistää kunnostussuunnitelman laatimisen pilaantuneen
maaperän puhdistamiseksi. Kunnostussuunnitelmassa määritellään kunnostuksen tavoitteet ja työn sisältö ja se tulee liittää ilmoitukseen pilaantuneen maa-aineksen puhdistamisesta.
Ehdotus:

Tekninen valiokunta päättää saattaa kaavoittajan tietoon yllä
mainitut asiat.

Toimialajohtaja Tomi Suvanto 9.11.2018:
Ehdotus:

Valiokunta päättää saattaa kaavoittajan tietoon yllämainitut
asiat.

RAUMAN KAUPUNKI

Lisätietojen antaja:
kaupungingeodeetti Timo Laitinen
puh. 02 834 4760
timo.laitinen@rauma.fi
ja
suunnittelupäällikkö Riikka Pajuoja
puh. (02) 834 4623
riikka.pajuoja@rauma.fi
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KUUSKAJASKARIN ASEMAKAAVA AK 50-001
Lyhennelmät kaavaehdotuksesta saaduista lausunnoista ja vastineet niihin.
Kuuskajaskarin asemakaavaehdotus oli nähtävillä 28.9.-29.10.2018.
Kaavaehdotuksesta pyydettiin lausunnot Satakunnan pelastuslaitokselta, tekniseltä valiokunnalta,
ympäristö- ja lupalautakunnalta, Satakuntaliitolta, Satakunnan Museolta, Metsähallitukselta, liikenteen
turvallisuusvirasto Trafilta ja Varsinais-Suomen ELY-keskukselta.
Lausuntoa ei saatu Satakunnan pelastuslaitokselta eikä liikenteen turvallisuusvirasto Trafilta.
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Ympäristö- ja lupalautakunta 2.10.2018
Ympäristö- ja lupalautakunta päätti saattaa kaavoittajan tietoon, että ympäristönsuojeluyksiköllä ja
rakennusvalvonnalla ei ole huomautettavaa kaavasta.

13.11.2018

Satakuntaliitto 23.10.2018
Rauman kaupungin Kuuskajaskarin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen tavoitteet ovat Satakunnan
maakuntakaavan tavoitteiden mukaiset. Luonnosvaiheen kaavaratkaisu oli satakunnan maakuntakaavan ja
Rauman yleiskaavallisten tavoitteiden vastainen. Satakunnan maakuntakaavassa Kuuskajaskari on osoitettu
virkistysalueeksi. Merkinnällä osoitetaan ulkoilun, retkeilyn ja virkistyskäytön kannalta merkittävät alueet.
Alueella on voimassa MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus, jolla sallitaan yleistä ulkoilu-, retkeily- ja
virkistyskäyttöä palvelevan rakentamisen lisäksi jo olemassa olevien rakennusten korjaus-, muutos- ja
laajentamistyöt. Kaavaratkaisu poikkesi maakuntakaavasta sekä Rauman kaupungin voimassa olevasta
yleiskaavasta sekä tekeillä olevasta yleiskaavaluonnoksesta siltä osin kuin asemakaavalla oltaisiin
mahdollistettu omarantaisten rakennuspaikkojen kaltaisen tilanteen syntyminen ja sitä kautta yleisen
ulkoilu- ja virkistyskäytön rajoittuminen alueella.
Kuuskajaskarin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen ratkaisu on ehdotusvaiheessa kehittynyt
tavoitteita vastaavaan suuntaan. Omarantaisten rakennuspaikkojen sijaan kaavaratkaisua on kehitetty
huomioiden yleisen virkistysalueen ja matkailualueen näkökulma. Ehdotusvaiheen kaavaratkaisussa
Matkailua palvelevien rakennusten korttelialueelle saa rakentaa yhteensä 2000 krs-m2 yksittäisen
rakennuksen suurimman sallitun kerrosalan ollessa 75 krs-m2. Kaavaratkaisussa on huomioitu
asemakaavatyön yhteydessä laadittu maisemaselvitys maankäyttösuosituksineen, luontoselvitys sekä
Selkämeren kansallispuiston tavoitteet. Jatkosuunnittelussa Satakuntaliitto esittää harkittavaksi
rakennusalojen osoittamisen uusille majoitusmökeille. Lisäksi matkailua palvelevien rakennusten
korttelialueen merkintään voisi lisätä selityksen korttelialueen rakennusten mahdollisista
käyttötarkoituksista.
Edelleen Satakuntaliitto esittää, että asemakaavasta tulee pyytää liikenteen turvallisuusvirasto Trafin
lausunto. Ehdotuksessa osoitetulla tavalla lomarakentaminen saattaa haitata veneväylän linjataulujen
näkyvyyttä. Lomamökkien sijoittuminen tulee ratkaista sitovasti niin, että veneväylien turvallisuutta ei
heikennetä.
Satakuntaliitto pitää erittäin tärkeänä, että Satakunnan maakuntakaavassa osoitettu virkistysalue säilyy
yleisessä virkistyskäytössä, ja matkailupalveluja kehitetään alueella tavoittelemalla korkealaatuista
rakentamista asemakaavan mukaisin rakentamistapaohjein ja alueen historia huomioiden. Matkailun ja sitä
kautta matkailupalvelujen kehittäminen kuuluu Satakuntaliiton ja Satakunnan maakuntaohjelman
painopistealueisiin. Satakuntaliiton maakuntaohjelmassa 2018-2021 Sininen kasvu on yksi
kehittämisteemoista. Kuuskajaskari nähdäänkin tässä kehityksessä yhtenä vetovoimakohteena, jonka
merellisyys ja rannikon läheisyys suhteellisen suojaisine väylineen omaa merkittävää
kehittämispotentiaalia. Satakuntaliitto pyrkii puolestaan edistämään tätä kehitystä.

Vastine
Kuten Satakuntaliiton lausunnossakin todetaan, Kuuskajaskari omaa merkittävää matkailullista
kehittämispotentiaalia. Tarkempia suunnitelmia alueen kehittämisestä ei kuitenkaan ole eikä varmuutta
alueelle mahdollisesti tulevista toiminnoista.
Kaavaehdotuksessa on kaikki suojeltavat ja säilytettävät alueet rajattu mahdollisen rakentamisalueen
ulkopuolelle. Suojeltavat rakennukset on osoitettu kaavassa. Lisäksi kaava sisältää määräyksiä
uudisrakentamisen sovittamisesta olemassa olevaan ympäristöön ja saaren historiaan sekä luonteeseen.
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Kaavaehdotuksen sisältämien määräysten on katsottu olevan riittävän tiukat ohjaamaan tulevan
rakentamisen suuntaa, mutta samalla riittävän väljät mahdollistamaan erilaiset ratkaisuvaihtoehdot.
Mahdollisten uusien majoitusmökkien ja muiden uusien rakennusten sijoituspaikat sekä käyttötarkoitukset
tulee selvittää tarkemman suunnittelun yhteydessä. Vesihuoltoratkaisut, maaperä, alueen muut toiminnot
ym. asettavat niiden sijoittamiseen reunaehtoja.
Kaavaehdotuksesta pyydettiin, mutta ei saatu liikenteen turvallisuusvirasto Trafin lausuntoa. Aluetta
rakennettaessa on rakennuslupavaiheessa huolehdittava siitä, ettei haitata veneväylän linjataulujen
näkyvyyttä.
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ELY-keskus 23.10.2018
Asemakaavaluonnos mahdollisti suunnittelualueella tavanomaista omarantaista lomarakentamista/ sen
tyyppistä maankäyttöä, minkä ELY-keskus katsoi vaikeuttavan maakuntakaavan toteuttamista ja vievän
edellytyksiä matkailun ja virkistyskäytön kehittämiseltä. Saarella on myös tarve säilyttää mahdollisuudet
yleiseen kulkuun rantoja pitkin ympäri saaren. Suunnitteluratkaisun tulisi tukea alueen vahvuuksia ja
perusteita kehittää Kuuskajaskaria tulevaisuudessa kansallispuistoonkin liittyvistä matkailun ja yleisen
virkistyskäytön lähtökohdista.
Ehdotusvaiheessa kaavasta on poistettu mahdollisuus omarantaisen loma-asumisen sijoittamisesta.
Saarelle on osoitettu retkeily- ja ulkoilualueen ja luonnonsuojelualueen lisäksi matkailua palvelevien
rakennusten korttelialuetta, jolla ympäristö säilytetään (RM/s), jolla on rakennusoikeutta 2000 m2, että
yksittäisen rakennuksen suurin sallittu kerrosala on 75 m2. Korttelialue ei ulotu luontoarvoja omaavalle
ranta-alueelle eikä tulvavaara-alueelle. Saaren ympäri on säilytetty mahdollisuus yleiseen kulkuun.
ELY-keskus katsoo, että ehdotusvaiheen kaavaratkaisu vastaa yleisen virkistyskäytön ja liikkumisen
tarpeisiin erityisesti ranta-alueilla. Ehdotusvaiheen kaavaratkaisu edistää Kuuskajaskarin pääasiallisia,
maakuntakaavassa todettuja, käyttötavoitteita eli matkailua ja yleisvirkistyskäyttöä.
Rakentamisalueen sijoittamisessa on otettu huomioon luontoarvoista tehdyt selvitykset ja suurelta osin
myös maisemaselvityksessä todettu. ELY-keskus pitää kaavassa rakentamisesta ja ulkotiloista annettuja
ohjeita tarpeellisina.
ELY-keskus pitää A-luokkaan arvotetun tiilikasarmin säilymistä suotavana ja puoltaa kaavasuunnittelun
jatkamista tätä tukevien käyttömuotojen kehittämiseksi ja olemassa olevan rakennusmassan tarjoamisen
mahdollisuuksien hyödyntämiseksi. Tiilikasarmia koskevaa suojelumerkintää ei kuitenkaan vielä ole lisätty
kaavakartalle. Muiden, kulttuuriympäristöllisesti arvokkaiden mutta vaille suojelumerkintää jäävien
rakennusten korjaamisen mahdollistaminen olisi myös hyvä varmistaa rakennusoikeuksien osalta. Ko.
kohteet ovat ehdotettua maksimikerrosala 75 m2:a suurempia.
Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen osalta ELY-keskus viittaa luonnosvaiheen lausunnossa
esitettyyn. ELY-keskus on tällöin mm. todennut, että puhdistettavat/ kunnostettavat kohteet on
kunnostettava ympäristönsuojelulain 133 §:n vaatimusten mukaisesti ennen asemakaavan vahvistamista.
Pilaantuneen maaperän puhdistamisessa on noudatettava YSL 136 § mukaista ilmoitusmenettelyä.
Kasarmirakennuksen mahdollisen purkutyön tai rakennustöiden yhteydessä on rakennuksen alapuolisen
maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve selvitettävä ja pilaantuneeksi arvioidun maaperän
puhdistamisessa on noudatettava YSL 136 § mukaista menettelyä.
Vastine
Kuuskajaskarissa on vanhempaa pienempimittakaavaista rakentamista sekä 1960-luvun suurempia
rakennuksia. Vanhempi rakennuskanta on osoitettu suojeltavaksi. Uudempaa rakennuskantaa ei saunan
ohella ole suojeltu. Ratkaisu heikentää saaren historiallista kerroksisuutta. Siihen on kuitenkin päädytty
rakennusten heikon kunnon takia. Monella rakennuksella on jo voimassa oleva purkulupa. Kaava ei
kuitenkaan edellytä 1960-luvun rakennusten purkua.
Kaavaselostukseen on lisätty tulkintaohje siitä, että yksittäisen rakennuksen suurin sallittu kerrosala 75m2
koskee vain uudisrakentamista ja että olemassa olevat tätä suuremmat rakennukset voidaan edelleen
säilyttää ja niitä voidaan korjata sekä tarvittaessa korjata myös uudisrakentamiseen verrattavalla tavalla.
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Tekninen valiokunta on todennut lausunnossaan mm. seuraavaa:
Asemakaavatyön yhteydessä on teetetty maaperän pilaantuneisuudesta tutkimuksia ja riskiavio.
Pilaantuneisuustutkimuksen (3.12.2016) sekä riskiarvion (3.12.2016) perusteella voidaan todeta, että
alueella ei nykyisellä maankäytöllä eikä suunnitellulla kansallispuistoon liittyvällä kohtuullisella
matkailutoiminnalla ole maaperän tai pohjaveden kunnostustarvetta. Mikäli alueen käyttö lisääntyy, on
alue syytä peittää tai maaperä on kuunostettava.
Maaperän pilaantuneisuuden takia on kaavassa osoitettu kunnostettavat/puhdistettavat alueet. ELYkeskuksen lausunnossa edellytetty kunnostustöiden loppuun saattaminen ennen kaavan hyväksymistä veisi
aikaa ja pitkittäisi kaava voimaan tuloa huomattavasti. Tämä ei muut kaavaan liittyvät näkökohdat
huomioon ottaen olisi suotavaa.
Tekninen valiokunta on todennut lausunnossaan mm. että Aluepalvelut käynnistää kunnostussuunnitelman
laatimisen pilaantuneen maaperän puhdistamiseksi ja liitettäväksi ilmoitukseen pilaantuneen maa-aineksen
puhdistamisesta. Tämän ja ELY-keskuksen kanssa käydyn neuvottelun pohjalta on todettu, että kaavan saamääräystä tulisi tarkentaa. Kaavamääräykseen olisi syytä lisätä teksti: Pilaantuneeksi arvioidut maa-alueet
on puhdistettava. Puhdistamisesta on laadittava YSL 136 §:n mukainen ilmoitus valtion
valvontaviranomaiselle viimeistään siinä vaiheessa, kun alueilla on tarkoitus tehdä ylläpitokorjauksia tai
maansiirtotöitä.
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Metsähallitus 29.10.2018
Metsähallitus toteaa, että kaava kehittää hyvin Kuuskajaskarin asemaa myös luonto- ja kulttuurimatkailun
saralla sekä toteuttaa hyvin Selkämeren kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelmassa asetettuja
tavoitteita.
Metsähallitus huomioi kansallispuiston alueella olevan ulkoilureittimerkinnän osalta, että jo vakiintuneet
sekä opastetut yhteydet ampumaradan taustavallilta kohti uutta kasarmia, sekä 150 metrin
ampumakatokselta vanhan kasarmin suuntaan olisi hyvä merkitä kaavaan. Polkuverkosto on parhaillaankin
kehittämiskohteena yhteistyössä Metsähallituksen kanssa.
Vastine
Metsähallituksen lausunnossa mainitsemat polut on syytä merkitä kaavakartalle.

13.11.2018

Satakunnan Museo 29.10.2018
Rakennusten ja ympäristön suojelun osalta Kuuskajaskarin asemakaavaehdotus vastaa lähes täysin
kaavaluonnosta. Ainoastaan venerannan läheisyydessä sijaitsevan, 1940-luvun jälkipuolella rakennetun
vanhan venevajan suojelumerkintä on syystä tai toisesta poistettu luonnosvaiheen jälkeen. Muilta osin
1940-luvun rakennuskanta on suojeltu. Sen sijaan 1960-luvun rakennuksia ei ole suojeltu lainkaan. Uusin
suojeltu rakennus on vuonna 1958 valmistunut sauna. Ratkaisu on ymmärrettävä uudemman
rakennuskannan todettujen vaurioiden vuoksi, mutta valitettava Kuuskajaskarin ympäristön ajallisen
kerroksisuuden ja varuskuntahistorian ymmärrettävyyden todennäköisen häviämisen takia. Museo ei
kuitenkaan enää puutu suojelukohteiden valintaan muilta osin, mutta kehottaa palauttamaan
suojelumerkinnän vanhan venevajan kohdalle. Suojelukohteiden valinnan ohella myös korjausrakentamisen
ohjeet kaavakartalla ovat säilyneet muuttumattomina. Museolla ei ole huomautettavaa ohjeista.
Luonnoslausunnossaan museo toivoi tarkempaa määrittelyä myös alueen ympäristön säilyttämiseen
velvoittavaan /s-määräykseen. Voitaneen kuitenkin katsoa, että kaavakartalla olevat rakentamistapaohjeet
myös ulkotiloja koskevine määräyksineen, turvaavat riittävässä määrin kulttuuriympäristön
ominaisluonteen säilymisen. Muutenkin museo pitää rakentamistapaohjeita onnistuneina. Edelleenkin
museo pitäisi kuitenkin hyvänä luonnosvaiheessa esiin tuomaansa tavoitetta toteuttaa loma-asunnot
saman rakennuttajan toimesta yhtenä hankkeena, mikä takaisi varuskuntasaaren ominaisluonteen
mukaisen yhtenäisen toteutuksen.
Suojelun ohella kulttuuriympäristön kannalta keskeinen kysymys Kuuskajaskarin asemakaavassa on
uudisrakentamisen ratkaisu. Museo pitääkin hyvänä, että luonnosvaiheessa tutkitusta mahdollisuudesta
omarantaisiin loma-asuntoihin on luovuttu ja myös saaren idän puoleinen ranta-alue on osoitettu retkeilyja ulkoilualueena (VR) ilman rakentamisen mahdollisuutta. Matkailua palvelevien rakennusten
korttelialueen (RM) rakennuskohtaista enimmäisrakennusoikeutta (75 m2) museo pitää edelleen melko
suurena, mutta hyväksyttävissä olevana nyt kun mahdollisuutta erillisten saunojen rakentamiseen ei enää
ole.
Museo on jo luonnoslausunnossaan todennut, ettei Kuuskajaskarista tunneta muinaismuistolain (295/63)
rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Koska saaren varhaisinta käyttöhistoriaa on jo selvitetty laajasti
sekä rakennushistoriallisessa että maisemaselvityksessä, Satakunnan Museo ei ole pitänyt arkeologisen
kulttuuriperinnön inventointia alueella tarpeellisena.

Vastine
Vanhan venevajan suojelumerkinnän pois jäänti kaavaehdotuksesta on tekninen virhe, joka on syytä
korjata.
Kaavan päämääräys RM, matkailua palvelevien rakennusten korttelialue, ei mahdollista tavanomaisten
loma-asuntojen rakentamista alueelle. On hyvin epätodennäköistä, että saarella toimisi useampi
majoitustoimintaa harjoittava taho. Näin ollen todennäköisempää on, että majoitusmökit toteutetaan
yhden rakentajan toimesta ja useamman mökin kokonaisuuksina eikä siitä tarvitse erikseen kaavassa
määrätä.
Kuuskajaskarin rakennuskanta on pääosin melko kookasta. Rakennuskannasta on alkujaan noin puolet
suunniteltu joko asumiseen tai asumista suoranaisesti tukevaan käyttöön. Muu osa rakennuskannasta on
tarkoitettu linnakkeen ylläpitoon liittyneisiin varasto- ja huoltotoimintoihin. Kaavassa määritelty
uudisrakennuksen enimmäiskoko 75 m2 on sovitettu asuinkäyttöön suunniteltujen rakennusten
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mittakaavan mukaiseksi. Esimerkiksi entinen linnakkeen päällikön asunto nykyinen Kiltamaja on 70 m2,
entinen sotilaskoti nykyinen kivipaja on 103 m2 ja kantahenkilökunnan asunnoiksi alkujaan tarkoitetut
paritalot 120 m2.
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Tekninen valiokunta 13.11.2018
Kiinteistö- ja mittaustoimi
VR/s-alueen ja W1-alueen välinen raja kannattaa toteuttaa kaavassa murtoviivalla, koska näin saadaan
kaavan voimaantulon jälkeen kiinteistö- ja mittaustoimen vastuualueelle kuuluvat työvaiheet suoritettua
kiinteistöteknisesti paremmin ja kustannustehokkaammin.
Ohjeellinen alueen sisäinen katu kannattaa vaihtaa ohjeelliseksi alueen sisäiseksi kulkuväyläksi, koska näin
vältetään ko. kulkuväylien rinnastaminen kadunpitopäätöksien mukaisiin katualueisiin ja niistä kaupungille
aiheutuviin vastuisiin.
Aluepalvelut
Aluepalvelut on ollut mukana Kuuskajaskarin asemakaavan laadinnassa. Asemakaavatyön yhteydessä on
teetetty maaperän pilaantuneisuudesta tutkimuksia ja riskiavio. Pilaantuneisuustutkimuksen (3.12.2016)
sekä riskiarvion (3.12.2016) perusteella voidaan todeta, että alueella ei nykyisellä maankäytöllä eikä
suunnitellulla kansallispuistoon liittyvällä kohtuullisella matkailutoiminnalla ole maaperän tai pohjaveden
kunnostustarvetta. Mikäli alueen käyttö lisääntyy, on alue syytä peittää tai maaperä on kuunostettava.
Aluepalvelut käynnistää kunnostussuunnitelman laatimisen pilaantuneen maaperän puhdistamiseksi.
Kunnostussuunnitelmassa määritellään kunnostuksen tavoitteet ja työn sisältö ja sen tulee liitää
ilmoitukseen pilaantuneen maa-aineksen puhdistamisesta.
Vastine
VR- ja W-alueiden välisestä rajasta on keskusteltu kiinteistö- ja mittaustoimen kanssa ja todettu, ettei rajan
muuttamiselle ole tarvetta.
Ohjeellinen alueen sisäinen katu voidaan muuttaa ohjeelliseksi ajoyhteydeksi.

