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LUONNOS 

Tiivistelmä 

 

Kaava-alueen sijainti ja luonne 

Kaava-alueena on keskustassa sijaitseva tontti 684–2–261–3, jonka pinta-ala on 

62511 m2.  

 

Seminaarinmäen alue on kulttuurihistoriallisesti arvokas sekä rakennusten että semi-

naarin toimintaan kuuluvan puutarhan osalta. Seminaarialue onkin valtakunnallisesti 

merkittävä kulttuuriympäristö. Rauman Seminaarin rakennustyöt alkoivat 1897. Ra-

kennuksissa on nähtävissä historiallinen kerroksisuus ja alueen rakentaminen on jat-

kunut aina näihin päiviin asti.  

 

Seminaarin tontilla on alkuperäisen suunnitelman mukaisia rakennuksia jäljellä viisi; 

päärakennus, entinen johtajan asunto, kirjasto eli entinen harjoituskoulu sekä tiiliset 

käsityöverstas Artika ja paja. Muita alueen rakennuksia ovat 1950-luvulla rakennetut 

opetustilarakennus Torni, normaalikoulu ja puutarhurin asunto, ruokalarivitaloraken-

nus 1967, työpaja Teknika 1969 ja uusi normaalikoulu 1997 sekä hiljattain valmistu-

nut päiväkoti ja varhaiskasvatuksen opettajien harjoittelupaikka nimeltään Pikkunors-

si. 

 

Alueen omistaa Suomen Yliopistokiinteistöt Oy (SYK) ja päävuokralaisena on Turun 

Yliopisto. Osa Seminaarimäen rakennuksista on tällä hetkellä tyhjillään Yliopiston tii-

vistettyä toimintaansa. 

 

Asemakaavan tavoitteet 

Hakijan tavoitteena on muuttaa asemakaava siten, että se mahdollistaa vanhan tontin 

jakamista pienempiin osiin ja vajaakäyttöisten rakennusten muuttamisen asuinkäyt-

töön. Ruokalarakennuksen tilalle halutaan rakentaa liike- /asuinkerrostalo. 

 

Tavoitteena on asemakaavan laatiminen maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä 

tavalla mm. rakennus- ja kulttuurihistorialliset arvot huomioiden. 

 

Kaavaprosessin vaiheet 

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy on hakenut 22.3.2019 päivätyllä hakemuksella ase-

makaavamuutosta kiinteistölle 684–2–261–3. Hakemuksessa viitataan Rauman kau-
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punginhallituksen 4.12.2017 tekemään periaatepäätökseen ja Rauman kaupungin ja 

Suomen Yliopisto-kiinteistöt Oy:n välisiin keskusteluihin.  

 

Rauman kaupunginhallituksen kaavoitusjaosto on tehnyt päätöksen asemakaava-

muutokseen ryhtymisestä 16.4.2019 KVJ 26 §. Kaavahanke kuuluu kaavoitusohjel-

maan. Sopimus asemakaavamuutoksen käynnistämisestä on Rauman kaupungin ja 

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n välillä allekirjoitettu 2.3.2020. 

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistui 24.8.2020. Osallistumis- ja arviointi-

suunnitelma (OAS) kuulutettiin nähtäville 3.9. – 5.10.2020 väliseksi ajaksi. Lehtikuulu-

tuksen lisäksi OAS postitettiin suunnittelualueen toimijoille ja alueeseen rajoittuvien 

kiinteistöjen maanomistajille ja haltijoille. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 

(OAS) ja alustava maankäyttöluonnoksesta jätettiin kolme mielipidettä Suomen yli-

opistokiinteistöt OY:tä (SYK), Senaatti-kiinteistöiltä sekä yhteismielipide Rauman Kilta 

ry:tä, Myllymäen Kilta ry:tä, Rauman Kalevalaiset naiset ry:tä ja Rauman Senioriopet-

tajat ry:n hallitukselta. Varsinaisia viranomaislausuntoja aloitusvaiheessa ei saatu. 

 

Kaupunginhallituksen kaavoitusjaosto päätti asettaa asemakaavan luonnoksena näh-

täville _._.2020 (_§). Asemakaavaluonnos oli nähtävillä _._.2020-_._.2020. Nähtävillä 

olon aikana kaavaluonnoksesta ei jätetty/jätetiin _kpl kirjallisia mielipiteitä. 

 

Asemakaavaluonnoksesta pyydettiin lausunnot asianosaisilta tahoilta.  

Kaupunginhallituksen kaavoitusjaosto hyväksyi luonnosvaiheen lausuntoihin laaditut 

vastineet kokouksessaan _._.2020 (KVJ _ §).  

 

Kaavoitusjaosto päätti _._.2020 (KVJ _ §) kokouksessaan uuden paloaseman ase-

makaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta. 

 

Asemakaava oli ehdotuksena nähtävillä MRA 27 §:n mukaisesti _._.-_._.2020. Näh-

tävillä olon aikana kaavasta ei jätetty/jätetiin _kpl kirjallisia muistutuksia. 

 

Asemakaava 

Nyt vireillä olevalla asemakaavan muutoksella muodostetaan kaava-alueelle kolme 

uutta tonttia ja mahdollistetaan tontin 261–5 alueella suojeltujen rakennusten yksityi-

nen käyttö yleisen käytön lisäksi. Edelleen kaavamuutoksella mahdollistetaan asuin-

liikerakennuksen rakentaminen Seminaarinkadun ja Satamakadun kulmaukseen. 
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Seminaarinmäen asemakaavan muutoksella osoitetaan vanhalle johtajan asunnon, 

Artikan ja pajan muodostamalle alueelle oma erillinen tontti, joka merkitään raken-

nussuojelualueeksi (SR). Asemakaava siis mahdollistaa mm. asuntojen sijoittamisen 

näihin rakennuksiin mutta myös muut käyttötarkoitukset ovat mahdollisia, kunhan ra-

kennusperinnön suojelulain nojalla annettu suojelumääräys ja ympäristön vaatimuk-

set otetaan huomioon.  

 

Seminaarinkadun ja Satamakadun kulmaukseen muodostetaan niin ikään uusi tontti, 

joka osoitetaan asuin-, liike-, ja toimistorakennusten korttelialueeksi (AL). Tontilla 

261–7 sijaitseva nyt käyttämättömäksi jäänyt ruokala-rivitalorakennus voidaan purkaa 

ja tilalle rakentaa 2000 k-m2 suuruinen kerrostalo. Seminaarinkadun puolella raken-

nuksen julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan ylimmäksi korkeusasemaksi on 

määritelty +20.00. Käytännössä kaavamerkintä mahdollistaa neljäkerroksisen talon ja 

sen päälle rakentuvan ullakkokerroksen. 

 

AL-tontin naapuriin muodostetaan ns. Teletalolle oma ET-tontti.  

 

Muilta osin kaava-alue jää voimassa olevan kaavan tapaan rakennussuojelualueeksi, 

joka on tarkoitettu yleisiä rakennuksia varten (SRY). Tontin 261–4 rakennusoikeus 

määräytyy tonttitehokkuusluvun e=0,40 mukaan.   

 

Asemakaavan suojelumerkintöjä on täsmennetty ja laajennettu koskemaan myös en-

tisen harjoituskoulun 1950-luvun laajennusta ja työpajarakennusta eli Teknikaa. 

Asemakaavan rakennuksia koskevissa suojelumerkinnöissä on huomioitu Ympäris-

töministeriön Seminaarinmäkeä koskeva rakennussuojelupäätös (YM6/531/2016). 

Edelleen asemakaavamääräyksissä on otettu huomioon Seminaarinmäen opetus-

puutarhan ja puistomaisen luonteen säilyttäminen. 

 

SRY-tontin 261–4 kautta on merkitty ajo- ja huoltoyhteys sekä ohjeellinen jalankulku-

yhteys tontille 261–5 ja edelleen ohjeellinen ajoyhteys tontille 261–6. Nämä kaava-

karttaan merkityt kulkuyhteydet noudattavat jo olemassa olevia korttelin sisäisiä kul-

kureittejä. Voimassaolevan kaavan mukaisesti Merikoulunkadun ja Karjalankadun vä-

lille on merkitty yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa (pp) ja joh-

toja varten varattu alueen osa. 
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Asemakaavan toteuttaminen 

Asemakaavan muutoksen mahdollistamat rakennustyöt voidaan aloittaa asemakaa-

van tultua lainvoimaiseksi. Kaupunginhallituksen periaatepäätöksen (4.12.2017) mu-

kaan rakentamista edeltää kaupungin ja SYK:n välinen kiinteistökauppa. 

 

Tonteilla 261–5 ja 7 on noudatettava rakentamistapaohjeita. Rakentamistapaohjeen 

tavoitteena on varmistaa uudisrakentamisen laadukas toteuttaminen rakennettuun 

ympäristöön sopeutuvalla tavalla ja piha-aluekokonaisuuden puutarhamainen luonne 

säilyttäen. 

 

Korjausrakentamista ohjaa Ympäristöministeriön Seminaarinmäkeä koskeva raken-

nussuojelupäätös (YM6/531/2016). 
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1. Lähtökohdat 

                   1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

                   1.1.1 Alueen yleiskuvaus 

Kaava-alue sijaitsee Rauman keskustassa kaupunkikuvallisesti näkyvällä paikalla 

Karjalankadun, Seminaarinkadun, Satamakadun, Merikoulunkadun ja Ilvaninkadun 

rajaamalla alueella kalliomäellä.  

 

Rauman historiallisesti merkittävä seminaarialue kuuluu 1800-1900-lukujen vaihteen 

valtiolliseen rakennusprojektiin sekä yleisten rakennusten ylihallituksen näihin aikoi-

hin suunnittelemiin seminaareihin. Seminaarinmäki kuuluu valtakunnallisesti merkit-

täviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin (RKY).  Yliopisto on tiivistänyt toimintaan-

sa ja osa alueen rakennuksista on jäänyt tyhjilleen. Alueen ja rakennukset omistaa 

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy ja päävuokralaisena toimii Turun yliopisto, jonka alai-

sena Rauman Opettajankoulutuslaitos on toiminut 1970-luvulta lähtien. Vuonna 1896 

perustettu Rauman seminaari on Turun yliopiston pisimpään yhtäjaksoisesti toimin-

nassa ollut yksikkö. Seminaarin puutarha on maamme viimeinen edelleen käytössä 

oleva seminaaripuutarha.  

 

Seminaarimäen alueen vuosisadan vaihteen rakennuskanta on säilynyt pääosin hy-

vin, kuten myös 1950-60-lukujen voimakkaan muutosvaiheen rakennuskanta, joka 

muodostaa ruokalarakennusta lukuun ottamatta tavallaan oman kokonaisuutensa 

alueen luoteiskulmaan Karjalankadun varrelle. Tyhjilleen jääneet rakennukset ovat 

vuonna 1899 valmistuneet entinen seminaarin johtajan asuinrakennus ja seminaarin 

vanha verstasrakennus sekä 1900-luvun alussa valmistunut paja.  
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Kuva: Kaava-alue on rajattu punaisella viivalla ortokuvaan. 

                   1.1.2 Luonnonympäristö 

Kaava-alueelle on laadittu kulttuurikasvillisuusselvitys; Ahlman Group Oy 2020.  

 

Kasvillisuus 

Kulttuurikasvillisuusselvityksessä kuvataan kasvillisuutta mm. seuraavasti: 

Seminaarinmäen tutkimusalueen länsipuolisko on käytännössä kokonaan rakennet-

tua ympäristöä, sillä Merikoulunkadun länsipuolelle on rakennettu hiljattain harjoitte-

lupäiväkoti, joka ei näy ortoilmakuvassa. Päiväkodin ja koulurakennusten pihapiireis-

sä on vähäisesti kulttuurikasveja, mutta ne eivät koske vanhoja istutuksia. Muutamis-

sa kukkapenkeissä on varsin niukasti lajistoa, eivätkä istutetut puut ole erityisen iäk-

käitä. Mainittavia ovat lähinnä Merikoulunkadun itäpuolella koulurakennuksen sisään-

käynnin luona olevat vanhat marjakuuset.  

 

Alueen itäpuolisko sen sijaan on hyvin edustava kokonaisuus puistomaista kasvilli-

suutta, joka muistuttaa monelta osin keskieurooppalaisten kartano- ja linnapihojen 

puistoja. Kyseessä on Satakunnan mittakaavassa hyvin ainutlaatuinen kulttuurikas-

vien keskittymä, jota luonnehtivat erityisesti hyvin iäkkäät istutuspuut, kuten jalavat, 

saarnit ja lehmukset. Koristeistutuksia on niin ikään runsaasti. Oman leimansa alueel-

le antavat etelälaidan omenapuutarha, mehiläispesät läheisen niityn laidalla, opetus-

kasvimaa sekä hyötypuutarha. 
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Maaperä 

 

Kuva: Geologian tutkimuskeskuksen maaperäkartan mukaan kaava-alueen maaperä 

on pääosin kalliota (punainen).  

                   1.1.3 Rakennettu ympäristö 

Kaavatyötä varten on laadittu Rauman seminaarimäen rakennusinventointi ja kulttuu-

riympäristöselvitys (Olli Joukio 2020), joka on kaavaselostuksen liitteenä. 
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Rakennettu kulttuuriympäristö 

 

Kuva: Seminaarinmäki kuuluu valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuri-

ympäristöihin (RKY) ja lisäksi maakunnallisesti merkittävälle alueelle, joka käsittää 

myös kaava-alueen ulkopuolelle jäävän Jussoilan-kiinteistön.  

 

Kuva: Ote Rauman seminaarimäen rakennusinventoinnista: Seminaarialueen ra-

kennusten ikäjakauma suunnitteluajankohdan mukaan. Kartasta puuttuvat alueen 

itälaidalla sijaitseva paikalle 1950-luvun puolivälissä Pyhärannasta siirretty tuulimylly 
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sekä aivan hiljattain valmistunut varhaiskasvatuksen opettajien harjoittelupaikka ”Pik-

kunorssi”.  

 

Rakentamisen historiaa 

Seuraavassa on lainattu vuonna 2009 voimaan tulleen asemakaavan (AK 02–311) 

selostusta (Mervi Tammi) sitä ajankohtaisin osin täydentäen:  

 

Ennen seminaarin rakentamista Myllymäen alue on ollut lähinnä avokalliota ja 

metsälämpäreitä ja siellä täällä on ollut muutamia pieniä niittyjä. Kallioilla on ollut 

useampia myllyjä, joista paikka on saanut nimensä. Aivan mäen kupeessa, nykyisen 

Valtakadun ja Seminaarinkadun risteyksessä on ollut Myllymäen tila. 

 

Rauma oli seminaarin saamiseksi kaupunkiin lupautunut muiden etujen ohella lahjoit-

tamaan tontin. Seminaarin sijoituspaikaksi oli Myllymäen ohella ehdotettu aluetta 

Kaivopuistoon johtavan tien varrelta. Valinnan sijoituspaikasta teki suunnittelussa 

mukana ollut J. Ahrenberg.  

 

Kuva: Seminaarialueen asemapiirros vuodelta 1897. Alkuperäisessä asemapii-

rustuksessa seminaarin rakennukset on sijoitettu L-muotoisen tontin kulmaan sym-

metrisesti toisiinsa nähden. Symmetristä järjestelyä on korostettu rakennusten väliin 

jäävän alueen istutus- ja käytäväjärjestelyin. Kasvihuone on sijoitettu erilleen muista 

rakennuksista, puutarhan eteläreunaan.  
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Kuva: Vuonna 1898 laadittu Otto F. Holmin allekirjoittama asemapiirros osoittaa, että 

rakennuspaikan tarkemman tutkimisen jälkeen asemapiirustusta muutettiin. Symme-

trisyyttä pyrittiin edelleen noudattamaan. Uudessa asemapiirustuksessa vain johtajan 

asunto pysyi paikallaan, päärakennus ja verstas ulkohuoneineen siirtyivät, mutta py-

syivät symmetrisessä asetelmassa toisiinsa nähden. Eniten muuttui harjoituskoulun 

paikka, joka ei siirron jälkeen ollut enää samassa linjassa johtajan asunnon kanssa. 

Rakennusten väliin jäävä piha-alue tuli muutosten jälkeen epäsymmetriseksi ja sen 

vuoksi myös symmetrisestä pihajärjestelystä luovuttiin. Piha on asemapiirustuksessa 

merkitty yhtenäiseksi kentäksi.  

 

Seminaarin rakennustyöt alkoivat kesällä 1897. Rakennustyöt etenivät nopeasti ja 

ensimmäisenä valmistuivat päärakennus ja yksi ulkohuonerakennus elokuussa 1898. 

Muut alkuperäisessä suunnitelmassa olleet rakennukset harjoituskoulu, johtajan 

asunto, verstas, puutarharakennus kasvihuoneineen, toinen ulkohuonerakennus ja 

paja valmistuivat vuonna 1899. 

 



14 

 

LUONNOS 

 

Kuva: Seminaarinmäen rakennuksia alkuperäisessä asussaan. 

 

Seminaarien arkkitehtuuri oli yleensä melko karua ja yksinkertaista, kuten muun 

vaatimattoman laitosarkkitehtuurin, esimerkiksi sairaaloiden, kasarmien tai vankiloi-

den. Rauman seminaarin rakennukset ja rakennustapa jäivät kaupunkilaisille 

vieraiksi. Niitä ei ole käytetty esikuvana muulle rakentamiselle. Lisäksi rakennukset 

koettiin jo kymmenen vuoden kuluttua vanhanaikaisiksi.  

 

 

Kuva: Seminaarilaiset puutarhanhoidossa 1900-luvun alussa. 
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Rauman seminaari perustettiin alkujaan miesseminaariksi, mikä näkyy myös ra-

kennusten arkkitehtuurissa. Miesseminaarien rakennukset olivat yleensä monumen-

taalisia ja niistä puuttuivat naisseminaareille ominaiset koristeelliset puuleikkaukset. 

Monumentaalisuus korostuu Raumalla erityisesti päärakennuksessa.  

 

Rauman seminaarin rakennukset ovat kansallisromanttis- ja sveitsiläisvaikutteisia. 

Etenkin johtajan asunnon ja verstaan alkuperäisessä asussa oli piirteitä sve-

itsiläistalosta. Suuremmat rakennukset tehtiin kaksikerroksisiksi niin, että alempi ker-

ros on tiiltä ja ylempi kerros puuta. Verstas ja paja tehtiin kokonaan tiilisinä, puutar-

harakennus oli tiilinen, puinen ja lasinen ja ulkohuoneet olivat puusta.  

 

Seminaarien toimintaan kuului olennaisena osana puutarha. Rauman semi-

naarinmäellä ainoa puutarhalle sopiva paikka oli tontin eteläosassa, joka oli osin kal-

liota ja osin vetistä alhoa. Niinpä puutarhan perustamisesta tuli vaikea ja kallis työ. 

 

Kasvihuonerakennus puutarhurin asuntoineen ja maan ajo kallioille oli valmiina kev-

äällä 1898, jolloin voitiin istuttaa hedelmätarha. Arboretumosa istutettiin myös saman 

kasvukauden aikana. Varsinaisen puutarhan rakentamisen ohella luonnontilaisia 

metsikköjä siistittiin puistomaisiksi.  

 

Seminaarin perustamisen aikoihin Raumalla ei ollut varsinaista puutarhaa. Perustettu 

puutarha sai näissä oloissa erittäin huomattavan aseman ympäristön asukkaiden 

opastajana ja kasvattajana puutarhanhoitoon ja sen tuotteiden käyttöön. Seminaarien 

puutarhojen tehtäviin kuului erikseen mainittuna uusien viljelykasvien ja viljelykasvila-

jikkeiden tutuksi tekeminen.  
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Kuva: Kuvassa on seminaarin puutarhaa ja puutarharakennus. Taustalla vasemmalla 

näkyy Lyseo ja oikealla Kanalin varren makasiinit.  

 

Seminaarirakennusten muutokset 

Varoja seminaarin rakennusten korjaus- ja muutostöihin saatiin vuonna 1956. Työt 

aloitettiin seuraavana vuonna päärakennuksessa ja verstaassa sekä myöhemmin 

harjoituskoulussa. Johtajan asuinrakennusta ei tässä vaiheessa korjattu, koska se oli 

tarkoitus purkaa. Korjausten yhteydessä hävisivät pihapiiristä kaikki puiset pihara-

kennukset. Suunnittelijana muutostöissä toimi Bertel Saarnio.  
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Kuva: Päärakennuksen tiilinen kuisti korvattiin uudella ajan hengen mukaisella 

sisäänkäyntiosalla. Se edusti mittasuhteiltaan ja muotokieleltään täysin vanhasta 

poikkeavaa tyyliä. Rakennuksen sisätiloja muutettiin melkoisesti ja kaikki uunit puret-

tiin siirryttäessä keskuslämmitykseen.  

 

 

Kuva: Päärakennus peruskorjattiin vuonna 2002. Rakennukseen sopimaton matala 

sisäänkäyntiosa purettiin ja tilalle rakennettiin pohjamuodoltaan vanhan kaltainen 

pieni sisäänkäyntiosa. 

 

Vanha harjoituskoulu yhdistettiin lisärakennukseen nivelosalla, johon sijoitettiin 

pääsisäänkäynti. Suurin muutos sisätiloissa oli yläkerran juhlasalin jakaminen 

pienemmiksi tiloiksi.  



18 

 

LUONNOS 

 

Vanha harjoituskoulu peruskorjattiin uuden normaalikoulun rakentamisen yhteydessä 

vuonna 1997. Nivelosa purettiin ja korvattiin uudella lasisella sillalla.  

 

Yliopistoaikaan siirryttäessä oli luovuttu johtajan asuinrakennuksen purkamisesta. 

Rakennus korjattiin sittemmin seminaarin hallinnon ja kirjaston tarpeisiin. Muutokset 

suunnittelivat O. Holmberg ja Marjaterttu Brzoza. Julkisivuja ei oleellisesti muutettu ja 

ensimmäisen kerroksen asunnon huonetilat ja lähes kaikki uunit säilytettiin. Pinnat 

uusittiin 1970-luvun tyyliin ja joitain ovia muutettiin laakaoviksi. Kokonaan vanhassa 

asussa on säilynyt pääportaikko.  

 

 

Kuva: J. Ahrenbergin suunnittelema johtajan asunto, joka on myöhemmin toiminut 

hallintorakennuksena, mutta on nykyisellään ilman käyttöä. 



19 

 

LUONNOS 

 

Kuva: Johtajan asuinrakennuksen porrashuone on valurautaisine kaidedetaljeineen, 

kiviaskelmineen, välitason laatoituksineen ja katon koristekuviopalkistoineen yksi 

Rauman hienoimmista vanhoista porrashuoneista. 

 

Verstasrakennus muutettiin perusteellisesti. Sen jyrkkäharjainen katto korvattiin loi-

vemmalla ja sisätilat purettiin lähes kokonaan ja rakennettiin uudelleen.  

 

 

Kuva: Verstas alkuperäisessä asussaan. 
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Seminaarin lisärakentaminen 

Seminaarin lisärakennushankkeet ovat olleet aikaa vieviä prosesseja. Vuosien varrel-

la alueelle rakennettiin muutamia piharakennuksia, mutta ensimmäisen varsinaisen 

lisärakennuksen saaminen alueelle kesti yli 50 vuotta.  

 

Jo vuonna 1903 ilmeni ensimmäisen kerran toiveita saada lisärakennus. Hanke eteni 

kuitenkin hitaasti. Vuoden 1909 alussa seminaari teki anomuksen kouluylihal-

litukselle, joka ilmoitti vuonna 1911 lähettäneensä piirustukset senaattiin. Toimikunta 

asetettiin suunnittelemaan rakennusta vuonna 1914.  

 

Seminaarin tarkastuksen yhteydessä vuonna 1935 todettiin jälleen lisärakentamisen 

tarve, mutta mainittiin samalla rahojen menneen muiden seminaarien uudis-

rakennushankkeisiin. Vuonna 1936 seminaarin johtaja kehotti opettajia suunnit-

telemaan uudisrakennusta ja samana vuonna yleisten rakennusten ylihallitus pyysi 

lausuntoa lisärakennuksen piirustuksista, joista oli neuvoteltu seminaarin kanssa. 

Vuoden loppuun mennessä uudisrakennukset olivat jo rakennusviranomaisten valm-

isteltavina. Vuonna 1942 todettiin kuitenkin sodan vieneen pohjan suunnitteilla olleilta 

lisärakennuksilta ja lisätiloilta.  

 

Syksyllä 1953 nelikerroksisen lisärakennuksen ja harjoituskoulun uuden osan ra-

kennuspiirustukset olivat lausunnolla seminaarissa. Rakennustyöt alkoivat viimein 

keväällä 1954.  
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Lisärakennuksen (kuvassa) ja harjoituskoulun uuden osan on suunnitellut Bertel 

Saanio. Lisärakennuksen vastikään toteutetun korjauksen on suunnitellut arkkitehti 

Timo Tuomola. 

 

Oppilasruokalaa oli myös vuosien varrella suunniteltu useaan otteeseen. Se oli si-

joitettuna johtajan asunnon yläkertaan 1940-luvulta lähtien. Määräraha uutta ruoka-

larakennusta varten saatiin jo vuonna 1958, mutta hanke ei edennyt.  

 

Vuonna 1962 syntyi kiistaa ruokalarakennuksen paikasta. Rauman kaupunki esitti 

vaatimuksia rakennuspaikan siirtämisestä. Opettajakunta vastusti sitä, koska uusi 

paikka olisi heikentänyt puutarhaa. Kaupungin intressissä oli kuitenkin Seminaarinka-

dun leventäminen. Viimein opettajat taipuivat, koska he totesivat uuden ruokalan 

olevan tärkeämpi kuin sen sijoituspaikan. Tästä huolimatta rakentaminen viivästyi ja 

rakennus valmistui lopulta vuonna 1968 kymmenen vuoden prosessin jälkeen. Ru-

okalarakennuksen on suunnitellut Matti S. Heino.  

 

Työpajarakennuksen suhteen kävi samoin kuin ruokalan. Prosessin venyessä 

alkuperäiset 1961 laaditut luonnospiirustukset jätettiin käyttämättä ja 1960-luvun 

puolivälissä laadittiin uusi laajennettu ja tarkistettu huonetilaohjelma. Viivyttelyn aika-

na tilat suurenivat melkein puolella. Uuden työpajan (Teknika) rakentaminen alkoi 

vuonna 1970.  

 

 

Kuva: Uuden työpajarakennuksen eli Teknikan on alun perin suunnitellut Esko Mäke-

lä. 
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Vuonna 1990 laitosneuvosto totesi uuden normaalikoulun rakentamisen tarpeen. Jo 

seuraavana vuonna suunnittelu oli edistynyt hyvin ja uusi rakennus oli valmiina 1997. 

Uuden normaalikoulun on suunnittelut Arkkitehtitoimisto Laiho-Pulkkinen-Raunio.  

 

Viimeisin lisärakennushanke seminaarin alueelle oli Pikkunorssin päiväkoti ja var-

haiskasvatuksen opettajien harjoittelupaikka 2019 (arkkitehtitoimistot Timo Tuomola 

ja Jukka Koivula). 

 

Alueen Seminaarinkadunpuoleisessa reunassa on Pyhärannasta 1957 paikalle siir-

retty mamsellimylly. Mäellä on ennen seminaarin rakentamista sijainnut tuulimyllyjä, 

mistä on peräisin alueen Myllymäki-nimitys.  

 

Katuverkko 

Liikenteellisesti kaava-alue liittyy ympäröivien katujen kautta kaupungin katu-

verkostoon. 

 

Tekninen huolto 

Kohdekiinteistöllä sijaitseville rakennuksille on yhteiset sähkön, lämmön ja veden liit-

tymissopimukset, jotka ovat kiinteistöllä sijaitseville rakennuksille yhteiset. 

 

Rauman Energian muuntamorakennus sijaitsee vanhan johtajan asunnon pohjoispu-

olella. 

 

Vanhan ruokalarakennuksen vieressä Seminaarinkadun varrella sijaitsee Telian Tele-

talo. 
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Kuva: Kaava-alue on kaupungin vesihuollon piirissä. Tontin sisäiset johtolinjat eivät 

ilmene kaupungin paikkatietoaineistosta. Asemakaavan muutoksen toteuttaminen 

saattaa edellyttää viemäri- ja vesijohtojen siirtoa omille kiinteistöilleen. 

 

Ympäristöhäiriöt 

Kaava-alueella ei tiettävästi ole pilaantuneita maa-alueita.  

 

Melu 

Kaava-aluetta koskeva tieliikenteenmeluselvitys on tehty Rambollin toimesta 

SoundPLAN 8.2 –ohjelmistolla käyttäen ohjelmaan sisältyvää pohjoismaista 

tieliikennemelun laskentamallia (RTN-96). Laskentaohjelma laskee melun leviämisen 

3D-maastomallissa huomioiden mm. etäisyysvaimentumisen, maastonmuodot, 

rakennukset, meluesteet ja heijastukset. 

 

Laskennassa on huomioitu katuliikenteen osalta Seminaarinkadun, Karjalankadun ja 

Satamakadun aiheuttamat melutasot mitoittavassa ennustetilanteessa v.2035. 

Liikennemäärien on tuolloin arvioitu kasvavan noin 15% nykyliikenteeseen nähden. 

Laskennan perusteena olleet liikennemäärät on toimittanut Rauman kaupungin 

aluepalvelut. 
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Kuva: Päiväajan meluvyöhykkeet LAeq 07–22, Katuliikenne, ennuste 2035, 

Oleskelualueen suojana meluaita, h=1,5m Laskentakorkeus mp +2 m (Meluselvitys 

Ramboll) 

 

 

Kuva: Yöajan meluvyöhykkeet LAeq 22–07, Katuliikenne, ennuste 2035, 

Oleskelualueen suojana meluaita, h=1,5m, Laskentakorkeus mp +2 m (Meluselvitys 

Ramboll). 

 

                   1.1.4 Maanomistus  

Kaava-alueen eli tontin 684–2–261–3 maanomistaja on, Suomen Yliopistokiinteistöt 

Oy. 

 



25 

 

LUONNOS 

1.2 Suunnittelutilanne  

                   1.2.1 Maakuntakaava 

Satakunnan Maakuntakaava on vahvistettu 30.11.2011 ja se on saanut lainvoiman 

13.3.2013. Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 on puolestaan hyväksytty 17.5.2019 

ja tullut voimaan 1.7.2019 

 

Kehittämisperiaatemerkinnät: 

Suunnittelualue kuuluu matkailun kehittämisvyöhykkeelle (mv2), jolla osoitetaan mer-

kittävät kulttuuriympäristö- ja maisemamatkailun kehittämisen kohdevyöhykkeet ja 

kaupunkikehittämisen kohdevyöhykkeelle (kk).  

 

Alueiden erityisominaisuuksia ilmaisevat merkinnät 

Kaava-alue sijoittuu vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen suo-

javyöhykkeelle (sv-1).  

 

Aluevaraus ja kohdemerkinnät: 

Maakuntakaavassa suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta (A).  

 

A-merkinnällä osoitetaan yksityiskohtaista suunnittelua edellyttävät asumiseen ja 

muille taajamatoiminnoille, kuten keskustatoiminnoille, palveluille ja teollisuudelle ra-

kentamisalueita, pääväyliä pienempiä liikenneväyläalueita, virkistys- ja puistoalueita 

sekä erityisalueita. 

 

Taajamatoimintojen alueen suunnittelumääräyksessä todetaan seuraavasti:  

Aluetta suunniteltaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota yhdyskuntarakenteen 

eheyttämiseen ja täydentämiseen hajanaisesti ja vajaasti rakennetuilla alueilla. Uusi 

rakentaminen ja muu maankäyttö on sopeutettava suunnittelulla ympäristöönsä taval-

la, joka vahvistaa taajaman omaleimaisuutta. 

Täydennysrakentamista ja muuta alueiden käyttöä suunniteltaessa on otettava hu-

omioon alueen kulttuurihistorialliset ja maisemalliset ominaispiirteet sekä viher- ja 

virkistysverkko. 

 

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa voidaan palveluverkon tarpeiden perusteella 

taajamatoimintojen alueelle osoittaa uusia vähittäiskaupan suuryksiköitä silloin kun 

kyseiset yksiköt ovat merkitykseltään paikallisia, yhdyskuntarakenne tukee kaupan 

saavutettavuutta ja haitalliset vaikutukset voidaan välttää. 
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Taajamatoimintojen alue ei ole ensisijaisesti tarkoitettu tilaa vaativan kaupan 

suuryksikköjen sijoittumisalueeksi. 

Kaupan suuryksiköiden mitoitus tulee yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa määri-

tellä paikallisen ostovoiman pohjalta ja yksiköiden toteutumisen ajoitus tulee yksityis-

kohtaisemmassa suunnittelussa sitoa muun taajamarakenteen ja liikennejärjestelmi-

en toteutukseen.  

 

Seminaarialue (kh1–77) on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuri-

ympäristö. Aluetta koskee seuraava suunnittelumääräys: 

Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon alueen ko-

konaisuus, erityispiirteet ja ominaisluonne siten, että edistetään niihin liittyvien arvo-

jen säilymistä ja kehittämistä mukaan lukien avoimet viljelyalueet. 

 

Kaikista aluetta tai kohdetta koskevista suunnitelmista ja hankkeista, jotka oleellisesti 

muuttavat vallitsevia olosuhteita, tulee museoviranomaiselle varata mahdollisuus 

lausunnon antamiseen. 

 

Kohteen ja siihen olennaisesti kuuluvan lähiympäristön suunnittelussa on otettava 

huomioon kohteen kulttuuri-, maisema-, luonto- ja ympäristöarvot sekä huolehdittava, 

ettei toimenpiteillä ja hankkeilla vaaranneta tai heikennetä edellä mainittujen arvojen 

säilymistä. 
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Kuva: Ote maakuntakaavan yhdistelmäkartasta. 

 

                   1.2.2 Yleiskaava 

Rauman yleiskaava 2030 

Rauman kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Rauman yleiskaava 2030:n 25.3.2019. 

Yleiskaavaehdotuksessa alue on osoitettu palvelujen ja hallinnon alueeksi (P). Alue 

on tarkoitettu pääasiassa muille kuin kaupallisille palveluille. Merkittävien kaupallisten 

hankkeiden kohdalla on kaupalliset vaikutukset tutkittava ja arvioitava tarkemmin 

asemakaavoituksen yhteydessä. 

 

Aluevarausmerkinnän lisäksi suunnittelualueelle on annettu 

seuraavat yleiskaavamerkinnät: 

Koulu (y) 

Merkittävä kulttuuriympäristö (kh) 

Vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen suojavyöhyke (kon-

sultointivyöhyke) (sv1). 
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Kuva: Ote Rauman yleiskaavasta 2030 (YK002035). Kaava-alue on rajattu punaisella 

viivalla. 

 

Rauman keskustan osayleiskaava  

Rauman keskustan osayleiskaava on hyväksytty 25.8.2003. Kaavassa alue on mer-

kitty julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi, jolla ympäristö säilytetään PY/s. 
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Kuva: Ote Rauman keskustan osayleiskaavasta 002033. Kaava-alue on rajattu 

punaisella viivalla. 

 

                   1.2.3 Asemakaava 

Alueella on voimassa 23.11.2009 hyväksytty asemakaava numero 02–311. Semi-

naarin alueen pääkäyttötarkoitukseksi on osoitettu rakennussuojelualue, joka on tar-

koitettu yleisiä rakennuksia varten (SRY).  

 

Seminaarin tontti on /s7-merkinnällä osoitettu alueeksi, jolla ympäristö säilytetään. 

Alueen rakentamisen on sopeuduttava kohdemerkinnällä suojeltaviksi osoitettujen 

rakennusten kulttuurihistoriallisiin ja arkkitehtonisiin arvoihin. Piha-alueen luonne 

Seminaarin puutarhana ja puistona tulee säilyttää. Lisäksi asemakaavassa on 

osoitettu alueen osa, jonka luonne seminaarin puutarhana tulee säilyttää (s3).  

 

Seminaarin tontilla on alkuperäisen suunnitelman mukaisia rakennuksia jäljellä viisi, 

jotka on osoitettu suojeltavaksi valtion omistamien rakennusten suojelusta annetun 

asetuksen nojalla. Rakennusten kulttuurihistorialliset ja arkkitehtoniset arvot tulee 

säilyttää.  Korjaustöiden sekä käyttötarkoitus- ja muiden muutosten suunnitelmista on 

neuvoteltava Museoviraston kanssa (sr6).  
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Asemakaavan tehokkuus luku on e=0.4. Lisäksi tontille on annettu muita asemakaa-

vamerkintöjä mm. suojelua, rakentamisen korkeutta, asuinrakentamisen määrää, ton-

tin käsittelyä ja pysäköintiä koskien. 

 

 

Ote ajantasa-asemakaavasta, kaava-alue on rajattu punaisella viivalla. 

                  1.2.4 Suojeleminen rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain nojalla 

Ympäristöministeriön Seminaarinmäkeä koskevassa rakennussuojelupäätöksessä 

(YM6/531/2016) selvennetään suojelun kohdentumista seuraavasti: 

 

”Suojelu kohdentuu päärakennuksessa, kirjastossa eli vanhassa harjoituskoulussa, 

hallintorakennuksessa eli entisessä johtajan asunnossa ja pajassa ulkoasun ja tilaja-

on lisäksi seuraaviin alkuperäisinä säilyneisiin rakennusosiin sekä 1950-luvun kor-

jauksen mukanaan tuomiin arkkitehtuurin piirteisiin: 

 Päärakennus: ikkuna-aukotus, peiliovet, alkuperäiset ikkunat, yläkertaan johtava 

portaikko kaiteineen, yläkerran käytävän katto, salin ovet ja ovilistat, salin katto, 

puolipaneelit, pilasterit, kasettikatto sekä ikkunat, yläkerran ikkunat ja katot. 

 Kirjasto eli vanha harjoituskoulu: väliovet, ikkunat, I-palkisto ja pilarit, alakerran 

suuri päätyikkuna, portaikko kaiteineen, yläkerran katot listoineen sekä pilasterit. 

 Hallintorakennus eli entinen johtajan asunto: kellarikerroksen I-palkkikatto, tiilihol-

vaus, peiliovet, pariovet, ovilistat, ikkunat, paneelikasettikatto, helmiponttikatot, 
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kakluunit (6kpl), kasetoidut välikatot, ikkunat, porraskäytävät kaiteineen ja laatta-

lattiat. 

 Paja: ikkunat, ulko-ovi ja väliovi ja palkkikatto. 

 

Suojelu kohdentuu käsityöverstas Artikassa ulkoasun lisäksi ikkunoihin vetimineen. 

 

Suojelu kohdentuu Torni-rakennuksen ja kirjaston eli entisen harjoituskoulun 1950-

luvun laajennuksen ulkoasuun, kantavien rakenteiden muodostamaan tilajärjestelyyn 

sekä rakennusten aula- ja porrastilojen kiinteään sisustukseen. Torni-rakennuksessa 

kiinteää sisustusta ovat sisäovet, portaat, ikkunapenkit ja kaiteet. Kirjaston eli entisen 

harjoituskoulun 1950-luvun laajennuksessa kiinteää sisustusta ovat pintamateriaalit, 

sisäovet, portaat, listat, ikkunapenkit ja kaiteet.  

 

Suojelumääräykset 

Kohteelle vahvistetaan seuraavat suojelumääräykset: 

 

1. Seminaarin rakennuksia tulee käyttää ja hoitaa siten, että kokonaisuuden kulttuuri-

historiallinen arvo säilyy. 

2. Suojeltuja rakennuksia ei saa purkaa. Rakennusten ulkoarkkitehtuuri sekä tämän 

päätöksen kohdassa ”suojelun kohdentaminen” todetut sisätilat ja kiinteä sisustus tu-

lee säilyttää. Päärakennuksen, kirjaston, johtajan asunnon ja pajan tilajako tulee 

säilyttää. Tornirakennuksen ja harjoituskoulun 1950-luvun laajennuksenkantavien ra-

kenteiden muodostama tilajärjestely tulee säilyttää. 

3. Korjaukset on toteutettava siten, että ne säilyttävät mahdollisimman hyvin ra-

kennusten arkkitehtuurin. Korjaus- ja muutostöiden tulee perustua riittäviin selvityksiin 

rakennuksen historiasta, rakenteista, yksityiskohdista sekä kunnosta. 

4. Muutoksissa ja rakentamis- ja korjaustöissä on asiantuntijana kuultava Museovi-

rastoa, jolla on oikeus antaa ohjeita suojelumääräysten soveltamisesta. 

5. Luovuttaessaan suojeltavaksi määrätyn rakennuksen tai kysymyksessä olevan ki-

inteistön kokonaan tai osittain, luovuttajan on luovutuskirjaan otettavalla maininnalla 

tai muutoin todistettavasti ilmoitettava saajalle tästä päätöksestä. 

6. Jos suojeltavaksi määrätty rakennus on vahingoittunut tai tuhoutunut, rakennuksen 

omistajan on ilmoitettava siitä viipymättä Varsinais-Suomen ELY-keskukselle. 

7. Lisäksi on noudatettava mitä laissa rakennusperinnön suojelemisesta on vielä 

säädetty.” 
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                   1.2.5 Hakemistokartta 

 

 

Kuva: Kaavahakemistokartta. 

 

                   1.2.6 Rakennusjärjestys 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Rauman kaupungin rakennusjärjestyksen 30.3.2009, 

voimaantulopäivä oli 3.4.2009. 

                   1.2.7 Pohjakartta 

Pohjakartan on laatinut Rauman kaupungin teknisen viraston kiinteistö- ja mit-

taustoimi ja se täyttää kaavoitusmittauksista ja kaavojen pohjakartoista annetun 

asetuksen 1284/99 vaatimukset. 
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2. Asemakaavan muutoksen tavoitteet ja vaihtoehdot 

2.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 

Maakuntakaavan ja yleiskaavan kaava-aluetta koskevat merkinnät on kuvattu se-

lostuksen kohdassa 1.2 Suunnittelutilanne. 

2.2 Hakijan tavoitteet 

SYK hakee 22.3.2019 päivätyllä hakemuksella asemakaavamuutosta kiinteistölle 

684–2–261–3. Hakija viittaa hakemuksessaan Rauman kaupunginhallituksen 

4.12.2017 tekemään periaatepäätökseen sekä kaupungin ja SYK:n välisiin keskuste-

luihin. 

 

Kaupunginhallituksen periaatepäätös koskee Hallintorakennuksen, Artika- ja Paja-

rakennusten ja niitä ympäröivän määrä-alan ostamista kaupungin omistukseen.  

 

Lisäksi kaupungin ja SYK:n välillä on käyty keskusteluja entisen ruokalarakennus 

Kulinariumin kiinteistön kaavamuutoksesta, joka mahdollistaisi rakennuksen purkami-

sen ja esimerkiksi uuden laajuudeltaan noin 2000 kerrosneliömetrin asuinrakentami-

sen sijoittamisen alueelle.  

 

2.3 Kaupunginhallituksen periaatepäätöksessä (4.12.2017) kirjatut tavoit-

teet 

Kaupunginhallituksen periaatepäätöksen valmistelutekstissä toimialajohtaja Tomi Su-

vanto toteaa mm. seuraavaa;  

 

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy (SYK) omistaa ja hallinnoi ns. Seminaarin-mäen aluet-

ta ja rakennuskantaa. Alueen päävuokralainen on Turun Yliopisto (TY). Semi-

naarinmäen rakennuksista on tällä hetkellä osa tyhjillään Yliopiston tiivistettyä 

toimintaansa. Alueen asemakaavassa sekä rakennukset että Seminaarinmäen miljöö 

on suojeltuja. 

 

SYK, TY ja kaupunki ovat käyneet keskusteluja alueen kehittämisestä sekä koulu-

tustoiminnan että rakennusten osalta. 

 

Yliopiston toimintavolyymi etenkin varhaiskasvatuksen osalta on Raumalla voimak-

kaassa kasvussa, mikä edellyttää opetustilojen lisäystä. SYK:n ja TY:n tarkoituksena 
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onkin korjata Torni-rakennus opetuskäyttöön. Tämä kokonaisuus on myös Rauman 

kaupungin kannalta erittäin merkittävä myönteinen kehitysaskel. 

 

Keskusteluissa SYK on tarjonnut kaupungille vetovastuuta eräiden muiden rakennus-

ten kehittämisessä; näitä ovat Hallintorakennus, Artika ja Paja, jotka sijaitsevat Semi-

naarimäen koilliskulmassa ja muodostavat siten oman luontevan osan kokonaisuud-

esta. Vetovastuu kehittämisessä liittyy mm. kaupungin rooliin kaavoituksessa sekä 

paikallistuntemuksessa.  

 

Sen lisäksi, mitä em. rakennusten kehittämisestä on keskusteltu SYK:n ja TY:n 

kanssa, on kaupunki myös alustavasti keskustellut Museoviraston edustajien kanssa. 

Näissä keskusteluissa on tiedusteltu mahdollisuutta muuttaa Hallintorakennus ja Arti-

ka pääosin korkeatasoiseen asumiskäyttöön. Keskusteluissa ei ole tullut esiin mitään 

sellaista periaatteellista, mikä olisi este tämän kaltaiselle kehittämiselle. Neuvotteluis-

sa kaupunki on tuonut esille, ettei sillä ole tarvetta sijoittaa ko. tiloihin ope-

tustoimintaa. 

 

Kaupungin rooli vetovastuun ottajana tarkoittaisi em. kolmen rakennuksen ja niihin 

liittyvän, vielä tarkentamattoman määräalan ostamista SYK:ltä, kehit-

tämisyhteistyökumppanin hankintaa, yhteistä hankesuunnittelua/kehittämistä kaa-

vamuutoksineen ja kohteiden myyntiä kehittämiskumppanille hankkeen toteut-

tamiseksi. Alueella, jonka miljöö on suojeltu ja jossa opiskelee ja työskentelee iso 

määrä ihmisiä ja jonne sijoittuu merkittävä määrä asuntoja, edellytetään tiivistä 

yhteistoimintaa kaikkien osapuolten kesken alueen suunnittelu-, toteutus- ja käyt-

tövaiheessa. Huomattavaa on, että myös TY:n volyymi kasvaa ko. kiinteistöjen kehit-

tämistöiden kanssa samaan aikaan Seminaarinmäellä. 

 

Periaatepäätöksen jälkeen laaditaan kaupan esisopimus, mikä saatetaan erikseen 

kaupunginhallituksen käsittelyyn. Alueen asemakaavan muuttamiseen on syytä ry-

htyä. 

 

Kaupunginhallitus päätti tehdä periaatepäätöksen Rauman Seminaarinmäen kolmen 

rakennuksen (Hallintorakennuksen, Artikan sekä Pajan) ostamisesta noin 700.000 

euron hintaan sekä lisäksi em. rakennusten toiminnan edellyttämän määräalan 

hankinnasta. Kaupunginhallitus edellyttää, että kustannus pyritään kattamaan kau-

pungin omaisuutta myymällä. 
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Lisäksi hakijan tavoitteena on, että Teletalolle muodostetaan oma tontti. 

                    2.3.1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma: 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa tavoitteet on määritelty seuraavasti: 

Hakijan tavoitteena on muuttaa asemakaava siten, että se mahdollistaa vanhan tontin 

jakamista pienempiin osiin ja vajaakäyttöisten rakennusten muuttamisen asuinkäyt-

töön. Ruokalarakennus haluttaisiin purkaa ja tilalle rakentaa liike- /asuinkerrostalo. 

 

Tavoitteena on asemakaavan laatiminen maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä 

tavalla mm. rakennus- ja kulttuurihistorialliset arvot huomioiden. 

 

2.4 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen 

 

Osallisten tavoitteet 

 

Aloitusvaiheen mielipiteet 

Rauman Seminaarinmäen asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuun-

nitelma (OAS) ja alustava maankäyttöluonnos olivat nähtävillä 3.9. – 5.10.2020. Osal-

listumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS) ja alustavasta maankäyttöluonnoksesta jä-

tettiin kolme mielipidettä Suomen yliopistokiinteistöt OY:ltä (SYK), Senaatti-

kiinteistöiltä sekä yhteismielipide Rauman Kilta ry:ltä, Myllymäen Kilta ry:ltä, Rauman 

Kalevalaiset naiset ry:tä ja Rauman Senioriopettajat ry:n hallitukselta. 

 

Aloitusvaiheen mielipiteet ja vastineet niihin ovat selostuksen liitteenä. 

  

Luonnosvaiheen mielipiteet 

Asemakaavaluonnos oli nähtävillä _._. – _._.202_. Nähtävilläoloaikana ei saatu/ 

saatiin _ kpl mielipiteitä.  

 

2.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot 

 

0-vaihtoehto 

Alue on voimassaolevan asemakaavan mukaan yhtä tonttia ja sen käyttötarkoi-

tusmerkintä (SRY, rakennussuojelualue, joka on tarkoitettu yleisiä rakennuksia 

varten). yhdessä asuntojen maksimimäärää osoittavan merkinnän (8as) kanssa ei 

mahdollista hakijan toivetta rakentaa vanhan ruokalarakennuksen tilalle asuinker-
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rostaloa eikä Artikan, johtajan asunnon ja pajan muuttamista täysimittaisesti 

asuinkäyttöön.    

 

Voimassa oleva asemakaava mahdollistaa hyvin Turun yliopiston alaisen opetta-

jankoulutuslaitoksen toiminnan kehittämisen ja laajentamisen alueella. Toisaalta 

Turun yliopiston mukaan opettajankoulutuslaitoksella ei ole tarvetta nyt tyhjillään 

oleviin tiloihin. 

 

Alustavat luonnosvaihtoehdot 

Kaavaratkaisun pohjaksi on tehty alustavia maankäyttöluonnoksia, joissa on tutkittu 

erityisesti muuttuvia pysäköintijärjestelyitä, kulkuyhteyksiä ja kiinteistörajoja. OAS:n 

kassa yhdessä nähtävillä ollut alustava maankäyttöluonnos (24.8.2020) perustuu 

tähän alustavaan vaihtoehtotarkasteluun. 

 

 

Kuva: Alustava vaihtoehto 1, jonka pohjalta valmisteltiin OAS:n kassa yhdessä 

nähtävillä ollut alustava maankäyttöluonnos (24.8.2020). 
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Kuva: Alustava vaihtoehto 2, joka poikkeaa vaihtoehdosta 1 pysäköintijärjestelyiden 

osalta. 
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3. Asemakaavan suunnittelun vaiheet  

3.2 Asemakaavan suunnittelun tarve, käynnistäminen ja sitä koskevat 

päätökset 

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy on hakenut 22.3.2019 päivätyllä hakemuksella ase-

makaavamuutosta kiinteistölle 684–2–261–3. Hakemuksessa viitataan Rauman kau-

punginhallituksen 4.12.2017 tekemään periaatepäätökseen ja Rauman kaupungin ja 

Suomen Yliopisto-kiinteistöt Oy:n välisiin keskusteluihin. 

 

3.3 Vireilletulo 

Rauman kaupunginhallituksen kaavoitusjaosto on tehnyt päätöksen asemakaa-

vamuutokseen ryhtymisestä 16.4.2019 KVJ 26 §. Kaavahanke sisältyy vuoden 2020 

kaavoitusohjelmaan. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesta kaavoituskatsauksesta 

on tiedotettu Rauman kaupungin tiedotuslehdessä 1/2020. Kaavoituskatsauksesta on 

lisäksi kuulutettu 26.3.2020. 

 

Sopimus asemakaavamuutoksen käynnistämisestä on Rauman kaupungin ja Su-

omen Yliopistokiinteistöt Oy:n välillä allekirjoitettu 2.3.2020. 

 

3.4 Aloitusvaihe 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistui 24.8.2020. Osallistumis- ja arvio-

intisuunnitelma (OAS) kuulutettiin nähtäville 3.9. – 5.10.2020 väliseksi ajaksi. 

Lehtikuulutuksen lisäksi OAS postitettiin suunnittelualueen toimijoille ja alueeseen ra-

joittuvien kiinteistöjen maanomistajille ja haltijoille. Osallistumis- ja arviointisuunnitel-

masta (OAS) ja alustavasta maankäyttöluonnoksesta jätettiin kolme mielipidettä Su-

omen yliopistokiinteistöt OY:tä (SYK), Senaatti-kiinteistöiltä sekä yhteismielipide 

Rauman Kilta ry:tä, Myllymäen Kilta ry:tä, Rauman Kalevalaiset naiset ry:tä ja Rau-

man Senioriopettajat ry:n hallitukselta. Varsinaisia viranomaislausuntoja aloitusvai-

heessa ei saatu. 

 

Lausunnot 

Aloitusvaiheessa ei saatu lausuntoja. 
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3.5 Luonnosvaihe 

Asemakaavaluonnoksen valmisteluvaiheessa käytiin työneuvotteluksi luonnehdittava 

viranomaisneuvottelu Teams-palaverina Museoviraston kanssa 5.11.2020. 

 

Asemakaavaluonnos (AK 02–320) ja rakentamistapaohjeet olivat luonnoksena 

nähtävillä MRA 30 §:n mukaisesti xx.xx.2020 – xx.xx.2020.  

 

Asemakaavaluonnoksesta jätettiin / ei jätetty luonnosvaiheessa _ kpl mielipiteitä. 

 

Kaavaluonnoksesta pyydettiin lausunnot tekniseltä valiokunnalta, sosiaali- ja ter-

veysvaliokunnalta, sivistysvaliokunnalta, ympäristö- ja lupalautakunnalta, terveyden-

suojeluviranomaiselta, Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, Väylävirastolta, Sa-

takunnan Museolta, Satakuntaliitolta, Satakunnan pelastuslaitokselta, Tukesilta, 

Rauman Energia Oy:ltä, DNA Oy:ltä, UPM Raumalta ja Rauman Vedeltä. 

 

Saadut lausunnot ja mielipiteet on lisätty asemakaavan liitteeksi samoin kuin kaavoit-

tajan vastineet lausuntoihin ja mielipiteisiin. Kaavoitusjaos hyväksyi kaavoittajan 

vastineet lausuntoihin ja mielipiteisiin kokouksessaan _._.2020 (KVJ _ §).  

 

3.6 Ehdotusvaihe 

 

Kaavakarttaan tehtiin seuraavat muutokset ehdotusvaiheeseen siirryttäessä: 

 

Kaavoitusjaos päätti _._.2021 (KVJ _ §) kokouksessaan asemakaavaehdotuksen (AK 

02–320) nähtäville asettamisesta. Nähtävillä olon aikana _._.– _._.2021 kaavasta ei 

jätetty / jätettiin _ kpl muistutuksia. 

 



40 

 

LUONNOS 

4. Asemakaavan kuvaus 

4.1 Kaavan rakenne 

Seminaarinmäen asemakaavan muutoksella osoitetaan vanhalle johtajan asunnon, 

Artikan ja pajan muodostamalle alueelle oma erillinen tontti, joka merkitään ra-

kennussuojelualueeksi (SR). Asemakaava siis mahdollistaa mm. asuntojen sijoittami-

sen näihin rakennuksiin mutta myös muut käyttötarkoitukset ovat mahdollisia, kunhan 

rakennusperinnön suojelulain nojalla annettu suojelumääräys ja ympäristön 

vaatimukset otetaan huomioon.  

 

Seminaarinkadun ja Satamakadun kulmaukseen muodostetaan niin ikään uusi tontti, 

joka osoitetaan asuin-, liike-, ja toimistorakennusten korttelialueeksi (AL). Tontilla si-

jaitseva nyt käyttämättömäksi jäänyt ruokala-rivitalorakennus voidaan purkaa ja tilalle 

rakentaa kerrostalo. AL-tontin naapuriin muodostetaan ns. Teletalolle oma tontti.  

 

Muilta osin kaava-alue jää rakennussuojelualueeksi, joka on tarkoitettu yleisiä ra-

kennuksia varten (SRY). Asemakaavan suojelumerkintöjä on täsmennetty ja laajen-

nettu koskemaan myös entisen harjoituskoulun 1950-luvun laajennusta ja työpajara-

kennusta eli Teknikaa. Asemakaavan rakennuksia koskevissa suojelumerkinnöissä 

on huomioitu Ympäristöministeriön Seminaarinmäkeä koskeva rakennussuojelu-

päätös (YM6/531/2016). 

 

SRY-tontin 261–4 kautta on merkitty ajo- ja huoltoyhteys sekä ohjeellinen jalan-

kulkuyhteys tontille 261–5 ja edelleen ohjeellinen ajoyhteys tontille 261–6. Nämä 

kaavakarttaan merkityt kulkuyhteydet noudattavat jo olemassa olevia korttelin sisäisiä 

kulkureittejä. Voimassaolevan kaavan mukaisesti Merikoulunkadun ja Karjalankadun 

välille on merkitty yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa (pp) ja 

johtoja varten varattu alueen osa. 

 

Tonteilla 261–5 ja 7 on noudatettava rakentamistapaohjeita (ek).  

                    4.1.1 Mitoitus 

Aluevaraus Pinta-ala  Rakennusoikeus 

----------------------------------------------------------------------------- 

SRY 51965 m2  20786 k-m2 

SR   7050 m2    1602 k-m2 *  

AL   2733 m2    2000 k-m2 
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ET2     763 m2      190 k-m2 

----------------------------------------------------------------------------- 

Yht. 62511 m2  24578 k-m2 

 

* SR-tontilla rakennusoikeus määräytyy rakennetun rakennuskannan mukaan. Suo-

jelluilla rakennuksilla ei ole varsinaista kaavallista rakennusoikeusmäärittelyä. 

 

4.2 Aluevaraukset 

                   4.2.1 Korttelialueet  

SRY 

Tontti 261–4 on osoitettu rakennussuojelualueeksi, joka on tarkoitettu yleisiä ra-

kennuksia varten (SRY). Tontille on annettu myös merkintä /s7, jonka mukaan 

ympäristö säilytetään. Alueen rakentamisen on sopeuduttava kohdemerkinnöillä suo-

jeltaviksi osoitettujen rakennusten kulttuurihistoriallisiin ja arkkitehtonisiin arvoihin. 

Piha-alueen luonne Seminaarin puutarhana ja puistona tulee säilyttää. Lisäksi tontille 

on rajattu suojeltava alueen osa, jonka luonne Seminaarin puutarhana tulee säilyttää 

(s6). Aivan tontin länsiosassa on alueen osa, jota on hoidettava siten, että lu-

onnonympäristön ominaispiirteet säilyvät (s3). 

 

Tontin rakennusoikeus määräytyy tonttitehokkuusluvun e=0,40 mukaan. Lisära-

kentamista silmällä pitäen on tontin länsiosaan osoitettu rakennusalat, joissa ra-

kennuksen ylimmän kohdan korkeusasemiksi on määritelty +20.0 ja +22.5. Tontille 

on myös osoitettu ohjeellinen kentäksi varattu alueen osa (vu), jota voidaan kuitenkin 

tarvittaessa käyttää uudisrakentamisen alueena. 

 

Asuntojen enimmäismäärä tontilla on 5 (5as). Tontilla on rakennettava yksi autopaik-

ka 70 liike- ja 150 toimistokerrosalaneliömetriä kohti (mb1ap/70m2) ja 150 ope-

tustoimintaa palvelevan tilan kerrosalaneliömetriä kohti (yo1ap/150m2). Jokaista 

asuntoa kohti on rakennettava yksi autopaikka (1ap/as). 

 

SRY-tontin 261–4 kautta on merkitty ajo- ja huoltoyhteys sekä ohjeellinen jalan-

kulkuyhteys tontille 261–5 ja edelleen ohjeellinen ajoyhteys tontille 261–6. Nämä 

kaavakarttaan merkityt kulkuyhteydet noudattavat jo olemassa olevia korttelin sisäisiä 

kulkureittejä. Voimassa olevan kaavan mukaisesti Merikoulunkadun ja Karjalankadun 

välille on merkitty yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa (pp) ja 

johtoja varten varattu alueen osa. 
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Tontilla on neljä rakennussuojelupäätöksellä suojeltua rakennusta, jotka kaikki on 

merkitty rakennussuojelulain nojalla suojelluiksi rakennuksiksi (srs). Lisäksi puutar-

harakennus ja työpajarakennus eli Teknika on merkitty suojeltaviksi rakennuksiksi, 

joiden kaupunkikuvan kannalta merkittävät kulttuurihistorialliset ja arkkitehtoniset ar-

vot tulee säilyttää. Rakennuksia on hoidettava ja korjattava siten, että julkisivun 

alkuperäiset yksityiskohdat ja materiaalit säilytetään (sr5). Myös tontilla seisova 

tuulimylly on merkitty suojeltavaksi rakennukseksi (sr). 

 

SR 

Tontti 261–5 on osoitettu rakennussuojelualueeksi (SR). Tontille on annettu myös 

merkintä /s7, jonka mukaan ympäristö säilytetään. Alueen rakentamisen on 

sopeuduttava kohdemerkinnöillä suojeltaviksi osoitettujen rakennusten kulttuurihisto-

riallisiin ja arkkitehtonisiin arvoihin. Piha-alueen luonne Seminaarin puutarhana ja 

puistona tulee säilyttää.  

 

Tontilla on kolme rakennussuojelupäätöksellä suojeltua rakennusta, -johtajan asunto, 

Artika ja paja-, jotka kaikki on merkitty rakennussuojelulain nojalla suojelluiksi ra-

kennuksiksi (srs). Suojeltujen rakennusten rakennusoikeus määräytyy rakentuneen 

nykytilanteen mukaan, asemakaavalla ei ole rakennusoikeutta tarkemmin määritelty. 

Suojeltujen rakennusten lisäksi tontille on varattu pieni alueen osa muuntamoa varten 

(et), jolle rakennusoikeudeksi on osoitettu 16 m2. 

 

Asuntojen enimmäismäärä tontilla on 16 (16as). Tontilla on rakennettava yksi au-

topaikka 70 liike- ja 150 toimistokerrosalaneliömetriä kohti (mb1ap/70m2) ja 150 ope-

tustoimintaa palvelevan tilan kerrosalaneliömetriä kohti (yo1ap/150m2). Jokaista 

asuntoa kohti on rakennettava yksi autopaikka (1ap/as). 

 

Tontilla on noudatettava liitteenä olevia rakentamistapaohjeita (ek). 

 

Tontin kadunpuoleisilla rajoilla on liittymäkielto. Liikennöinti tontille 261–5 tapahtuu 

tontin 261–4 kautta kaavakarttaan merkittyjen reittien kautta. 

 

ET2 

Tontti 261–6 on osoitettu yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja lai-

tosten korttelialueeksi. (ET2). Tontille on merkitty yksikerroksisen rakennuksen ra-

kennusala olemassa olevan teletalon kohdalle ja rakennusoikeudeksi on merkitty 190 
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m2. Tontin Seminaarinkadun puoleisella rajalla on liittymäkielto ja liikennöinti tontille 

tontin 261–4 kautta kaavakarttaan merkittyjen ohjeellisen ajoreittien kautta (ajo). 

 

AL 

Tontti 261–7 on osoitettu asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi. Tontilla 

on kaksi rakennusalaa: toinen kerrostalolle, jonka rakennusoikeudeksi on määritelty 

2000 k-m2 ja toinen auton säilytyspaikan rakennusala, jolle saa rakentaa autokato-

ksia ja -talleja tontin rakennusoikeuden sitä estämättä. Kerrostalon rakennusalalla 

Seminaarinkadun puolella rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan 

ylimmäksi korkeusasemaksi on määritelty +20,0. Rakennusalalle sallitusta ker-

rosalasta (2000 k-m2) saadaan 20% käyttää myymälätiloja varten. 

 

Tontin pohjoisosaan on rajattu leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa, joka on 

suojattava liikenteen melulta. Kaavamerkinnällä on myös osoitettu meluaidan paikka. 

Meluselvityksestä ilmenee aidan korkeusvaatimus 1,5 metriä. 

 

Tontilla on rakennettava yksi autopaikka 70 kerrosalaneliömetriä kohti (1ap/70m2) ja 

sillä on noudatettava liitteenä olevia rakentamistapaohjeita (ek). Lisäksi tontille on 

osoitettu ajoneuvoliittymä kieltoalueet ja istutettavat alueenosat Seminaarinkadun ja 

satamakadun varsille. 

 

4.3 Kaavamerkinnät, -määräykset  

Kaavamerkinnät ja -määräykset käyvät ilmi kaavakartalta. 

 

4.4 Rakentamistapaohjeet 

Tonteilla 261–5 ja 7 on noudatettava rakentamistapaohjeita. Rakentamistapaohjeen 

tavoitteena on varmistaa uudisrakentamisen laadukas toteuttaminen rakennettuun 

ympäristöön sopeutuvalla tavalla. Lisäksi tavoitteena on uusien pihajärjestelyiden 

kuten autopaikkojen ja tonttia rajaavien aitojen suunnittelun ohjaaminen siten, että 

piha-aluekokonaisuuden puutarhamainen luonne säilytetään. 

 

Korjausrakentamista ohjaa Ympäristöministeriön Seminaarinmäkeä koskeva ra-

kennussuojelupäätös (YM6/531/2016). 

 

Rakentamistapaohjeet ovat kaavaselostuksen liitteenä. 
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4.5 Kaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin  

Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 14.12.2017. 

Päätöksellä valtioneuvosto korvaa valtioneuvoston vuonna 2000 tekemän ja 2008 

tarkistaman päätöksen valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. Valtakunnalliset 

alueidenkäyttötavoitteet sisältävät seuraavat aihepiirit:  

 toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 

 tehokas liikennejärjestelmä 

 terveellinen ja turvallinen elinympäristö 

 elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 

 uusiutumiskykyinen energiahuolto 

 

Kaava-alue on valtakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä. Kaavavalmistelussa 

elinvoimaisen kulttuuriympäristön säilyttäminen on ollut keskeisessä asemassa: kaa-

valla suojellaan kaikki alueen 7 rakennusperintölailla suojeltua rakennusta ja alueen 

erityisesti tyhjillään olevien rakennusten monikäyttöisyyttä pyritään parantamaan.  
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5. Kaavan vaikutukset 

Kaavan laadinnan tueksi on laadittu rakennusinventointi sekä kulttuuriympäristö-, 

kulttuurikasvillisuus- ja meluselvitykset. Selvitykset ovat vaikuttaneet mm. kaavan su-

ojelumerkintöihin ja havainnepiirroksessa esitettyjen pysäköintialueiden sijaintiin. Ra-

kentamistapaohjeiden tavoitteena on ohjata tontin rakentamista kulttuurihistoriallisesti 

arvokkaan ympäristön ja kaupunkikuvan huomioivalla tavalla. 

 

Asemakaavan vaikutusten arvioinnissa verrataan ensisijaisesti asemakaavan 

muutoksen vaikutuksia voimassaolevaan asemakaavaan. Nyt vireillä olevalla ase-

makaavan muutoksella muodostetaan kaava-alueelle kolme uutta tonttia ja mah-

dollistetaan tontin 261–5 alueella suojeltujen rakennusten yksityinen käyttö yleisen 

käytön lisäksi. Edelleen kaavamuutoksella mahdollistetaan asuin-liikekerrostalon ra-

kentaminen Seminaarinkadun ja Satamakadun kulmaukseen tontille 261–7.  

 

Seuraavana vaikutukset on esitetty taulukkomuodossa: 

 

5.1 Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen / muutoksen suunta 

 

Alueen sijainti 

yhdyskun-

tarakenteessa 

Kaava-alue sijaitsee kaupungin ydinkeskustan tuntumassa ja 

sen tehokas käyttö on yhdyskuntarakenteellisesti perusteltua. 

+ 

 

Yhdyskun-

tarakenteen eheys 

 

Yhdyskuntarakenteen eheyden kannalta kaava-alueen ra-

kennusten uusiokäyttö ja kaupunkirakenteeseen soveltuva 

täydennysrakentaminen on myönteistä. 

+ 

 

5.2 Vaikutukset liikenteeseen / muutoksen suunta 

 

Liikennemäärä 

ja liikenteen suju-

vuus  

Kaava-alue sijoittuu olemassa olevien katujen (Karjalankatu, 

Seminaarinkatu, Satamakatu, Merikoulunkatu ja Ilvaninkatu) 

varrelle. Kaavamuutos ei oleellisella tavalla muuta alueen 

liikennettä ja katujen välityskyky kestää mahdollisen liikenne-

määrän lisäyksen. 

 

Seminaarinmäen tonttiliittymä Seminaarinkadulle on voimassa 

olevassa asemakaavassa merkitty suuntaisliittymäksi. Tämä 

merkintä on nyt tarpeettomana poistettu ja liittymästä käänty-

0 
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minen molempiin suuntiin sallitaan. 

Joukkoliikenne Ei muutoksia 0 

 

5.3 Vaikutukset yhdyskunta- ja energiatalouteen / muutoksen suunta 

 

Yhdyskuntate-

kninen huolto  

Kaava-alue sijaitsee rakennetun Infran piirissä. Teletalolle on 

kaavassa osoitettu oma tontti, joka kaavallisesti turvaa toimin-

nan jatkumisen alueella. Rauman Energian muuntamolle on 

merkitty oma rakennusala tontille 261–5. 

 

Kaava-alueella sijaitsevilla rakennuksilla on nykyisin yhteiset 

sähkön, lämmön ja veden liittymissopimukset. Kun nykyinen 

kiinteistö jaetaan osiin, tulee uusille tonteille hankkia omat 

liittymät. Uusien tonttien itsenäistäminen edellyttää johtoja 

koskevien rasitesopimusten laadintaa ja tarvittaessa johtolinjo-

jen siirtoa. 

0 

Kaavatalous Kaupungin keskustassa olevien tyhjillään olevien kiinteistöjen 

toiminnallinen kehittäminen ja uusiokäyttö ovat 

kaavataloudellisesti edullisia. 

+ 

 

5.4 Vaikutukset luontoon ja luonnonvaroihin / muutoksen suunta 

 

Luonnon moni-

muotoisuus 

 

Kaava-alueelle on laadittu kulttuurikasvillisuusselvitys; Ahlman 

Group Oy 2020. Kasvillisuusselvityksen tulokset on otettu hu-

omioon kaavamääräyksiä ja rakentamistapaohjeita laadit-

taessa mm. uusien pysäköintipaikkojen sijoittamisessa.  

 

Tontin 261–4 länsiosassa on alueen osa, jota on hoidettava 

siten, että luonnonympäristön ominaispiirteet säilyvät (s3). 

0 

 

5.5 Vaikutukset maisemaan, kaupunkikuvaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun 

ympäristöön / muutoksen suunta 

 

Maisema Asemakaavassa on eri kaavamääräyksillä pyritty varjelemaan 

Seminaarinmäen opetuspuutarhan ja puistomaisen piha-

alueen säilymistä: 

0 



47 

 

LUONNOS 

Tonteille 261–4 ja 5 on annettu merkintä /s7, jonka mukaan 

ympäristö säilytetään. Alueen rakentamisen on sopeuduttava 

kohdemerkinnöillä suojeltaviksi osoitettujen rakennusten 

kulttuurihistoriallisiin ja arkkitehtonisiin arvoihin. Piha-alueen 

luonne Seminaarin puutarhana ja puistona tulee säilyttää. 

Lisäksi tontille 4 on rajattu suojeltava alueen osa, jonka luonne 

Seminaarin puutarhana tulee säilyttää (s6).  

Kaupunkikuva Asemakaavan muutos mahdollistaa uuden asuin-

liikekerrostalon rakentamisen Seminaarinkadun ja Satamaka-

dun kulmaukseen (2000 k-m2). Rakennusmassan kau-

punkikuvallisia vaikutuksia on tarkasteltu mallintamisen ja ku-

vaistutusten avulla. 

 

Tonteilla 261–5 ja 7 on noudatettava rakentamistapaohjeita. 

Rakentamistapaohjeen tavoitteena on varmistaa yhdessä 

kaavamääräysten kanssa uudisrakentamisen laadukas toteut-

taminen rakennettuun ympäristöön ja kaupunkikuvaan 

sopeutuvalla tavalla. Korjausrakentamista ohjaa 

Ympäristöministeriön Seminaarinmäkeä koskeva ra-

kennussuojelupäätös (YM6/531/2016).  

 

Rakentamistapaohjeissa on määritelty, että tontilla 261–7 ra-

kennuksen julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan 

ylimmäksi korkeusasemaksi +20,0. Käytännössä kaava-

merkintä mahdollistaa neljäkerroksisen talon ja sen päälle 

rakentuvan ullakkokerroksen Seminaarinkadun puoleisella 

rakennusalan sivulla. Suunniteltu rakennusmassa siis jää 

selkeästi matalammaksi kuin Seminaarinkadun vastakkaisella 

puolella oleva 30-luvulla rakennettu asuinkerrostalo. Katto-

muodoksi on määrätty harjakatto. 

 

Tontilla 261–4 on vielä runsaasti käyttämätöntä rakennus-

oikeutta, joten tontille voi lisärakentaa. Todennäköisin lisära-

kentamisen paikka on nykyisen urheilukentän alue. Vastaava 

lisärakentaminen on mahdollista myös voimassaolevan ase-

makaavan mukaan. 

0 
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Kulttuuriperintö Seminaarinmäki kuuluu valtakunnallisesti merkittäviin ra-

kennettuihin kulttuuriympäristöihin (RKY) ja lisäksi maakunnal-

lisesti merkittävälle alueelle. Kulttuuriperinnön huomioon ot-

tamisesta on kirjoitettu kohdissa maisema ja rakennettu 

ympäristö. 

0 

Rakennettu 

ympäristö  

 

Kaavatyötä varten on laadittu Rauman seminaarimäen ra-

kennusinventointi ja kulttuuriympäristöselvitys. Kaava-alueen 

7:ä vanhaa rakennusta koskee Ympäristöministeriön Semi-

naarinmäelle annettu rakennussuojelupäätös (YM6/531/2016). 

 

Kaavaluonnoksessa on suojelumääräyksiä täsmennetty 

vastaamaan rakennusperintölain mukaista suojelupäätöstä. 

Tämän lisäksi asemakaavan muutoksella suojellaan puutarhu-

rin rakennus ja tuulimylly sekä Työpajarakennus Teknika. 

Teknikan suojelumerkintä perustuu alueella tehtyyn ra-

kennusinventointiin. Asemaavan muutos laajentaa asemakaa-

valla suojeltujen rakennusten määrää kahdella: Teknikalla ja 

Kirjaston eli entisen harjoituskoulun 1950-luvun laajennuksel-

la. Asemakaava siis parantaa kaava-alueen rakennusten suo-

jelustatusta.  

 

Asemakaavan muutos mahdollistaa vanhan ruokalara-

kennuksen purkamisen Seminaarinkadun ja Satamakadun 

kulmauksessa. Rakennusinventoinnissa ei rakennuksesta 

löydetty sellaisia erityisiä arvoja, etteikö sitä voisi purkaa. Ra-

kennusta ei myöskään ole suojeltu voimassa olevassa vuoden 

2009 asemakaavassa. 

+ 

 

5.6 Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön / muutoksen suunta 

 

Ympäristöhäiriöt Kaava-aluetta koskeva tieliikenteen meluselvitys on tehty 

Rambollin toimesta SoundPLAN 8.2 –ohjelmistolla. Melusel-

vityksessä todetaan mm. seuraavasti: 

 

Ohjearvojen suhteen asuinkortteleiden ja –tonttien melutilanne 

tulee täyttää 55 dB päivällä ja 50 dB yöllä. Tiukempaa uusien 

0 
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alueiden yöohjearvoa 45 dB ei ole välttämätöntä soveltaa 

täydennys-rakentamisessa ja alueilla, jossa on jo olemassa 

olevaa asumista. 

 

Uuden kerrostalon pihamelutilanne saadaan ohjearvoihin 

esitetyllä 1,5 m korkealla meluaidalla Seminaarinkadun 

suuntaan. Uuden asuinkerrostalon julkisivuun kohdistuu en-

immillään päivällä 61 dB. Ääneneristävyystarve keskiäänitaso-

jen perusteella on 26 dB (61 dB – sisämelun ohjearvo 35 dB). 

Alle 30 dB eristävyysvaatimuksia ei ole tarpeen merkitä kaa-

vaan. 

 

Parvekkeet, joihin kohdistuu yli 55 dB päivämelutaso, on su-

ositeltavaa lasittaa. Lasituksella tulisi saavuttaa äänitasoero, 

jolla parvekkeella sisällä melutaso ei ylitä ohjearvoa 55 dB. 

Jos esimerkiksi parvekkeeseen kohdistuu 60 dB melutaso, 

tulee lasituksella saavuttaa 5 dB äänitasoero. Tavanomaisella 

lasituksella saavutetaan yleensä vähintään 5 dB äänitasoero. 

Rakennuslupamenettelyssä sovellettava ympäristöministeriön 

asetus rakennusten ääniympäristöstä edellyttää lisäksi, että 

kaikkien melualueelle suunniteltavien (asuin-, hoitolaitos- ja 

majoitus) rakennusten julkisivujen tulee tuottaa vähintään 30 

dB äänitasoero. 

 

Suunnittelualueen pohjoisosassa olevien nykyisten rakennus-

ten ympäristössä melutaso täyttää sovellettavat ohjearvot, 

joten käyttötarkoituksen muutos asumiseen on mahdollinen 

sijoittamalla ulko-oleskelualueet ohjearvot täyttäviin kohtiin. 

 

Kaavakarttaan ja rakentamistapaohjeisiin on lisätty melusel-

vityksen edellyttämät vaatimukset. 

Sosiaalinen 

ympäristö 

 

Seminaarinmäki on nimensä mukaisesti toiminut aiemmin ko-

konaisuudessaan opettajankoulutuslaitoksen käytössä. 

Alueen sosiaalinen ympäristö tulee siinä mielessä 

muuttumaan, että asemakaava mahdollistaa mm. asumis-

toiminnan uusille tonteille 261–5 ja 7.  

0 
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Virkistys 

 

Kaava-alueeseen ei sisälly varsinaisia virkistysalueita.  0 

Julkiset palvelut Mikäli tontit 261–5 ja 7 myydään yksityisomistukseen, Rau-

man opettajankoulutuslaitos ei voi tulevaisuudessa sijoittaa 

toimintojaan näille tonteille. Toisaalta voidaan todeta, että ko. 

tonttien rakennukset ovat nykyisin tyhjillään eikä Turun yliopis-

tolla ole osoittaa niille käyttöä.  

 

Opettajainkoulutuslaitoksen käyttöön jäävällä tontilla 261–4 on 

vielä runsaasti käyttämätöntä rakennusoikeutta ja se mahdol-

listaa opetustoiminnan kehittämisen alueella. Mahdollinen 

lisärakentaminen tontilla pienentää todennäköisesti nykyisen 

urheilukentän aluetta. 

- 

Yksityiset palvelut AL-tontille 261–7 voi sijoittaa asumisen lisäksi liike ja toimisto-

tiloja. Myymälätilojen määrä on rajoitettu tontilla 400 k-m2 

(m20%). Myös SR-tontille 261–5 voidaan kaavamuutoksen 

myötä sijoittaa myös yksityisiä palveluita esimerkiksi ravintola. 

+ 

 

5.7 Vaikutukset elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin / muutoksen suunta 

 

Elinkeinotoiminta 

ja työpaikat 

Uudisrakentaminen ja tyhjillään olevien tilojen uudiskäyttö 

edesauttaa paikallisen elinkeinoelämän vireyttä. 

 

+ 
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6. Asemakaavan toteutus 

Asemakaavan muutoksen mahdollistamat rakennustyöt voidaan aloittaa asemakaa-

van tultua lainvoimaiseksi. Kaupunginhallituksen periaatepäätöksen (4.12.2017) 

mukaan rakentamista edeltää kaupungin ja SYK:n välinen kiinteistökauppa. 

 

Tonteilla 261–5 ja 7 on noudatettava rakentamistapaohjeita. Rakentamistapaohjeen 

tavoitteena on varmistaa uudisrakentamisen laadukas toteuttaminen rakennettuun 

ympäristöön sopeutuvalla tavalla ja piha-aluekokonaisuuden puutarhamainen luonne 

säilyttäen. 

 

Korjausrakentamista ohjaa Ympäristöministeriön Seminaarinmäkeä koskeva ra-

kennussuojelupäätös (YM6/531/2016). 

 

Asemakaavan tavoitteita selventämään ja täydentämään on laadittu rakentamis-

tapaohjeen lisäksi havainnepiirros. Havainnepiirroksessa on esitetty mm. esimerk-

kiratkaisu, miten uudet autopaikat voidaan alueelle sijoittaa. On hyvä huomata, että 

tonttien 261–5 ja 7 erottaminen omiksi kiinteistöiksi edellyttää pysäköintipaikkojen 

uudelleen järjestelyä myös tontilla 261–4. 

 

*** 

 

Kaavatyöhön ovat osallistuneet kaavoitusarkkitehti Jouni Mäkinen ja kaavoitusa-

vustaja Taina Heinonen. 

 

Raumalla 23.11.2020 

Rauman kaupungin tekninen toimiala / kaavoitus 

 

 

Jouni Mäkinen                                                                      Juha Eskolin 

kaavoitusarkkitehti                                                                kaavoitusjohtaja 
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       17.11.2020 

SEMINAARINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS (AK 02-320), MIELIPITEET, LAUSUNNOT JA VASTINEET NII-
HIN                        

ALOITUSVAIHEEN NÄHTÄVILLÄOLO 

Rauman Seminaarinmäen asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja alustava 
maankäyttöluonnos kuulutettiin nähtäville 3.9.– 5.10.2020 väliseksi ajaksi. Aineisto oli nähtävillä  Rauman 
kaupungin palvelupiste Pyyrmanissa (Valtakatu 2 A) ja internetissä osoitteessa www.rauma.fi/02-320-
seminaarinmaki/.  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS) ja alustava maankäyttöluonnoksesta jätettiin kolme mielipi-
dettä Suomen yliopistokiinteistöt OY:tä (SYK), Senaatti-kiinteistöiltä sekä yhteismielipide Rauman Kilta 
ry:tä, Myllymäen Kilta ry:tä, Rauman Kalevalaiset naiset ry:tä ja Rauman Senioriopettajat ry:n hallitukselta 

Lausuntoja ei aloitusvaiheessa saatu. 

Seuraavana on referoitu aloitusvaiheessa saatuja mielipiteitä ja annettu niihin kaavaoittavan vastineet. 

 

TIIVISTELMÄ ALOITUSVAIHEEN MIELIPITEISTÄ JA KAAVOITTAJAN VASTINEET  

Suomen yliopistokiinteistöt OY (SYK) 

Lausuntomuotoon kirjoitetussa mielipiteessään SYK Oy toteaa, että laadittu OAS on SYK:n 
kaavoitushakemuksen ja käytyjen keskusteluiden mukainen ja tukee SYK:n tavoitteita. 
 
Kommenttina alustavaan maankäyttöluonnokseen SYK huomauttaa, että esitetyt suojelu-
määräykset eivät vastaa Varsinais-Suomen ELY-keskuksen 13.6.2016 (VARELY/ 1986/2014) 
antamaan rakennuksia koskevaa Rakennusperintölain mukaista suojelupäätöstä, jonka Ym-
päristöministeriö 21.11.2017 (YM6/531/2016) vahvistanut. 
 
Alustavassa maankäyttöluonnoksessa esitetyt sr-merkinnät on syytä tarkentaa vastaamaan 
edellä mainittua suojelupäätöstä, kuten OAS:ssa esitetään.  
 
Kaavoittajan vastine 

On totta, että alustavaan maankäyttöluonnokseen merkityt suojelumerkinnät olivat vielä 
luonnosmaisia. Kaavaluonnoksessa on suojelumääräyksiä täsmennetty vastaamaan raken-
nusperintölain mukaista suojelupäätöstä SYK Oy:n toivomalla tavalla. Poikkeuksena tästä 
asemakaavan muutoksella suojellaan lisäksi nykyisessä asemakaavassa suojellut rakennukset 
(puutarhurin rakennus 1955 ja tuulimylly).  
 
Lisäksi uusi työpajarakennus (1970-71) Teknika on merkitty suojelumerkinnällä sr5 kaavatyö-
tä varten laaditun rakennusinventoinnin suosituksen mukaisesti. Sr5-merkinnän määräys 
kuuluu seuraavasti: ”Suojeltava rakennus, jonka kaupunkikuvan kannalta merkittävät kult-
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tuurihistorialliset ja arkkitehtoniset arvot tulee säilyttää. Rakennusta on hoidettava ja korjat-
tava siten, että julkisivun alkuperäiset yksityiskohdat ja materiaalit säilytetään”. 
 
Suojelumerkintöjen sisällöstä ja kohdentumisesta on tarkoitus keskustella vielä Museoviras-
ton ja ELY-keskuksen kanssa asemakaavaluonnoksen nähtävillä ollessa. 
 
 

Senaatti-kiinteistöt 

Senaatti-kiinteistöillä ei ole huomauttamista Seminaarinmäen asemakaavan muuttamiseen. 
Senaatti-kiinteistöt pyytää kuitenkin huomioimaan, että kaava-alueen naapurustossa on val-
tion omistamia alueita, jotka on tarkoitus myydä lähitulevaisuudessa. Asemakaavamuutok-
sessa tulisi huomioida se, etteivät Seminaarinmäen suunnitelmat, esimerkiksi liittymäjärjes-
telyiden osalta, haittaa kyseisten myytävien alueiden kehittämistä jatkossa. Kaavamuutok-
sesta tulee neuvotella Senaatti-kiinteistöjen kanssa. 
 
Kaavoittajan vastine 

Seminaarinmäen asemakaavan muutos ei vaikeuta valtion omistuksessa olevien alueiden 
(Karjalankadun pohjoispuolella, Seminaarinkadun itäpuolella eikä Hakunintien eteläpuolella) 
kehittämistä jatkossa. Senaatti-kiinteistöjä kuullaan vielä kaavaluonnosvaiheessa ja tarvitta-
essa voidaan järjestää erillinen palaveri. 
 
 

Rauman Kilta ry, Myllymäen Kilta ry, Rauman Kalevalaiset naiset ry ja Rauman Senioriopettajat ry:n halli-
tus 

Mielipiteessä vastustettiin asuinrakentamisen tuomista Seminaarinmäelle seuraavista syistä: 
a) On epäselvää, miksi kaavamuutoshankkeeseen on ryhdytty. Kaavoittajalla ei ole vel-

vollisuutta toteuttaa omistajan toivomaa asemakaavan muutosta. 
b) Kaavoittajan tehtävänä on säädellä kaupunkikuvan ja kaupunkirakenteen kehittymis-

tä. Kaavamuutos irrottaa maan parhaiten säilyneen seminaarinalueen sen alkuperäi-
sestä historiallisesta kontekstista. 

c) Asuntorakentamisen tuominen opettajankoulutuslaitoksen pihalle ja puistoon ei 
edistä millään tavalla koulutuksen toimintaedellytyksiä, vaan vaikeuttaa niitä. Rau-
man kaupungin tulisi vaalia opettajankoulutuksen etuja; nyt se asettaa yliopiston 
kiinteistöyhtiön edun opettajankoulutuksen edelle. 

d) Asuntorakentaminen muuttaa Seminaarinmäen miljöötä ja kulttuurihistoriallista 
luonnetta lopullisesti. Rauman kaupunki voisi kehittää aluetta myös ilman kaava-
muutosta, mikä edellyttäisi tahtoa ja visiota. Seminaarinmäen vajaakäyttöiset raken-
nukset tulisi nähdä tulevaisuuden mahdollisuutena ja tilavarauksena kaupungin ja 
sen asukkaiden kulttuuriin liittyviä tarpeita varten 

e) Viisikerroksisen kerrostalon rakentaminen tontin kaakkoiskulmaan katkaisisi vapaan 
ja puistomaisesti jatkuvan näkymän Seminaarinmäelle.  
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f) Seminaarinmäki suo mahdollisuuden vaikeasti liikkuville kaupunkilaisille kokea luon-
to aivan kaupungin keskustassa. 

g) Alueella työskentelevien ja opiskelevien henkilöiden määrä on kaksinkertaistunut 
kaavamuutoksen käynnistymisen jälkeen. Asuntorakentaminen tuo jo valmiiksi vilk-
kaalle alueelle ylimääräistä kuormaa mm. liikenteen muodossa. 

h) Edellisiinkohtiin vedoten kysytään, onko alueen vanhojen rakennusten muokkaami-
nen asuinkäyttöön ja kerrostalon rakentaminen ainoa mahdollinen ja välttämätön 
keino, jolla alueen kaupunkikuvaa kyetään kehittämään? 
 

Mikäli kaavoittaja ei luovu alueen pilkkomisesta, puistojen turmelemisesta ja asuinrakenta-
misen sijoittamisesta Seminaarinmäelle, tulisi kaupungin: 

a) laatia selvitys siitä, että kaavamuutokselle on perusteltu ja välttämätön syy 
b) huolehtia, että laaditut selvitykset (rakennusinventointi, kulttuurimaisema-analyysi 

ja luontoselvitys) otetaan todellisuudessa huomioon arvioitaessa tarvetta kaavamuu-
tokselle 

c) huolehtia siitä, että asuntorakentamista ei toteuteta näivettämällä alueen kulttuuri-
historiallista perintöä: 
- Kaavassa tulisi täsmentää alueella oleviin rakennuksiin enintään sallittavien huo-

neistojen lukumäärät. Alustavan huonejaon valmistelun avulla voidaan myös ar-
vioida, onko kaavan sallima asuntomäärä mahdollista toteuttaa tuhoamatta ra-
kennushistoriallisia arvoja. 

- määrätä, että kerrostalo on aidattava Seminaarin puutarhasta ja puistosta sel-
västi omaksi alueeksi erottuvaksi. 

d) selvittää, millaisia vaikutuksia asuntorakentamisella on kampusalueen turvallisuu-
teen 

e) harkita korttelin kulman jättämistä avoimeksi ja jakaa rakennusmassa kahteen mata-
lampaan osaan. 

 
Kaavoittajan vastine 

Mielipiteen mukaan asuinrakentamisen mahdollistavaa asemakaavan muutosta ei tulisi teh-
dä ensinkään. Toiseksi mielipiteessä on lueteltu asioita, josta tulee huolehtia, jos asemakaa-
van muutos tehdään.  
 
Asemakaavan muutoksen laadintaan on ryhdytty SYK:n aloitteesta. Tarkemmin asemakaavan 
muutoksen tavoitteista ja kaupunginhallituksen periaatepäätöksestä (4.12.2017) on kerrottu 
kaavaselostuksen kohdassa 2 Asemakaavan muutoksen tavoitteet ja vaihtoehdot.  
 
Rauman Seminaarinmäen rakennusinventointi ja kulttuuriympäristöselvitys sekä kulttuuri-
kasvillisuusselvitys on laadittu, jotta kaavavalmistelussa voitaisiin kyseiset seikat paremmin 
tunnistaa ja ottaa huomioon. Selvitykset sekä rakennusinventoijan ja luontoselvittäjän kans-
sa käydyt keskustelut ovat vaikuttaneet asemakaavamuutoksen sisältöön kuten mm. havain-
nepiirroksessa esitetyn pysäköintipaikkojen sijoittamiseen ja Teknika-rakennuksen suojelu-
määräykseen. 
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Alueen kulttuurihistoriallisen arvon säilyttäminen on ollut kaavavalmistelussa keskeinen ta-
voite. On totta, että asentojen sijoittaminen vanhaa kunnioittaen suojelluksi määrättyihin ra-
kennuksiin on rakennussuunnittelun ja rakentamisen kannalta haasteellinen tehtävä. Toisaal-
ta rakennusten tyhjillään olo ei sekään tue suojelutavoitetta.  
 
Artikan, pajan ja vanhan johtajantalon muodostama uusi tontti on merkitty rakennussuojelu-
alueeksi (SR/s7), jolla ympäristö säilytetään. Alueen rakentamisen on sopeuduttava kohde-
merkinnöillä suojeltaviksi osoitettujen rakennusten kulttuurihistoriallisiin ja arkkitehtonisiin 
arvoihin. Piha-alueen luonne Seminaarin puutarhana ja puistona tulee säilyttää. Asuntojen 
enimmäismääräksi on merkitty 16. Kaavamerkintä siis mahdollistaa rakennusten käyttämisen 
asuinkäytön lisäksi myös muihin käyttötarkoituksiin, kunhan suojelutavoite toteutuu.  
 
Seminaarinkadun ja Satamakadun kulmauksessa olevaa tonttia koskevissa rakentamistapa-
ohjeissa on määrätty tontin aitaamisesta seuraavasti: Tontti tulee aidata 1 - 1,5 metriä kor-
kealla, laadukkaalla ja yksinkertaisella mustaksi tai tummanharmaaksi käsitellyllä pystypuo-
laisella metalliaidalla. Lisäksi rakentamistapaohjeessa on aidan periaatepiirros. 
 
Asemakaavan muutoksen mukaisen rakentamisen kaupunkikuvallisia vaikutuksia on tutkittu 
mallintamisen ja kuvaistutusten avulla.  Rakentamistapaohjeissa on määritelty rakennuksen 
julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan ylimmäksi korkeusasemaksi +20,0. Seminaarin-
kadun puoleisella rakennusalan sivulla. Suunniteltu rakennusmassa siis selkeästi matalam-
maksi kuin Seminaarinkadun vastakkaisella puolella oleva 30-luvulla rakennettu asuinkerros-
talo. Se, miten tuleva rakennus sopeutuu ja rakentaa kaupunkikuvaa, riippuu pitkälti raken-
nussuunnittelun osaamisesta ja laadusta.  
 
Turvallisuusteemasta voidaan todeta seuraavasti: Kaava-alue sijaitsee vaarallisia kemikaaleja 
valmistavan tai varastoivan laitoksen suojavyöhykkeellä (konsultointivyöhyke) (sv1), sam-
moin kuten merkittävin osin Rauman keskusta muutoinkin on. Kaavaluonnoksesta tullaan 
pyytämään turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) lausunto. Korttelialueen sisäisen liiken-
teen ja muut alueen sisäiset turvallisuuskysymykset kuuluvat ensisijaisesti alueen toimijoiden 
vastuulle. Asemakaavan muutos ei lisää korttelin liikenteen määrää niin merkittävästi, ettei 
korttelin sisäisin ratkaisuin voitaisi huolehtia turvallisen ympäristön toteutumisesta. 

 



Lausunto  
06.10.2020 
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Rauman kaupunki, kaavoitusosasto 
Kanalinranta 3 
26100 Rauma 
sähköposti: kaavoitus@rauma.fi 

 
 

Lausunto	Rauman	seminaarimäen	asemakaavamuutoksen	osallistumis‐	ja	arviointi‐
suunnitelmasta,	asemakaava	02‐320	(kaavatunnus 02-320)	
 

 
Yleistä	

Tämä lausunto koskee Rauman seminaarimäen asemakaavamuutoksen osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmaa (OAS) ja asemakaavamuutosta yleisesti.  
 
Suomen Yliopistokiinteistöt Oy (SYK) on hakenut 22.3.2019 päivätyllä hakemuksella ase-
makaavamuutosta kiinteistölle 684-2-261-3. Hakemuksessa viitataan Rauman kaupungin-
hallituksen 4.12.2017 tekemään periaatepäätökseen ja Rauman kaupungin ja Suomen Yli-
opistokiinteistöt Oy:n välisiin keskusteluihin. 
  
Lausunto	
 
Laadittu OAS on SYK Oy:n kaavoitushakemuksen ja käytyjen keskusteluiden mukainen ja 
tukee SYK Oy:n tavoitteita.  
 
Kommenttina alustavaan maankäyttöluonnokseen huomautamme, että esitetyt suojelu-
määräykset eivät vastaa Varsinais-Suomen ELY-keskuksen 13.6.2016 (VA-
RELY/1986/2014) antamaan rakennuksia koskevaa Rakennusperintölain mukaista suoje-
lupäätöstä, jonka Ympäristöministeriö 21.11.2017 (YM6/531/2016) vahvistanut. 
 
Alustavassa maankäyttöluonnoksessa esitetyt sr-merkinnät on syytä tarkentaa vastaa-
maan edellä mainittua suojelupäätöstä, kuten OAS:ssa esitetään. 
 
	
	
Kunnioittavasti 
Tampereella 06.10.2020 
 
Suomen Yliopistokiinteistöt Oy 
 

 
Aki Havia 
Johtaja, rakennuttaminen ja ylläpito 
 
 
Tiedoksi 
Suomen Yliopistokiinteistöt Oy 
- Jukka Lindholm 
- Jukka Hammar 
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Vaihde  
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Mielipide asemakaavan muutoksesta Rauma 
Seminaarinmäki 

Rauman kaupunki on laatimassa asemakaavan muutosta Seminaarinmäen alueelle (AK 02-320), ja pyytää 

osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta mielipiteitä 5.10.2020 mennessä. 

Senaatti-kiinteistöillä ei ole huomauttamista Seminaarinmäen asemakaavan muuttamiseen. Pyydämme 

kuitenkin huomioimaan, että oheisessa kartassa oranssilla osoitetut valtion omistamat alueet on tarkoitus 

myydä lähitulevaisuudessa. Asemakaavamuutoksessa tulisi huomioida se, etteivät Seminaarinmäen 

suunnitelmat, esimerkiksi liittymäjärjestelyiden osalta, haittaa kyseisten myytävien alueiden kehittämistä 

jatkossa. Kaavamuutoksesta tulee neuvotella Senaatti-kiinteistöjen kanssa. 

 

Laura Schrey, kiinteistökehityspäällikkö 
Senaatti-kiinteistöt 
puh. 0405361739 
laura.schrey@senaatti.fi 

mailto:kirjaamo@rauma.fi
mailto:kaavoitus@rauma.fi










Poistuvia asemakaavamääräyksiä ja -merkintöjä: 

SRYA07202 Rakennussuojelualue, joka on tarkoitettu yleisiä
rakennuksia varten. 

/s7A07311 Alue, jolla ympäristö säilytetään. Alueen rakentamisen on
sopeuduttava kohdemerkinnöillä suojeltaviksi osoitettujen
rakennusten kulttuurihistoriallisiin ja arkkitehtonisiin
arvoihin. Piha-alueen luonne Seminaarin puutarhana ja
puistona tulee säilyttää. 
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