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10.3.2021

KORTELAN OSAYLEISKAAVA, OYK 002045
1 ALOITUSVAIHEEN MIELIPITEET JA LAUSUNNOT
Kortelan osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja alustava rakennemalliluonnos
olivat nähtävillä 12.9. – 14.10.2019 Rauman kaupungin palvelupiste Pyyrmanissa (Valtakatu 2) sekä
kaupungin Internetsivuilla.
OAS lähetettiin alueen ja naapurikiinteistöjen maanomistajille, viranomaisille, kaupungin eri toimialoille, valiokunnille ja yhteisölle tiedoksi. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä alustavasta
rakennemalliluonnoksesta saatiin neljä kirjallista mielipiteitä.
Satakuntaliitto kirjoitti lausunnon ja ELY- keskus antoi kommentin Kortelan osayleiskaavan rakennemallista ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Ympäristö- ja lupalautakunta ja Rauman kaupungin terveystarkastaja totesivat, että lausunnon antaminen ei ole tässä vaiheessa tarpeen.

1.1 TIIVISTELMÄT ALOITUSVAIHEEN MIELIPITEISTÄ JA KAAVOITTAJAN VASTINEET
Mielipide 1 (kaksi yksityishenkilöä)
Mielipiteessä tuotiin esiin seuraavia ajatuksia:
1. Lisärakentaminen Kortelaan olisi positiivista ja tarpeen. Kortelan koulun lakkautusuhka vähentää alueen kiinnostavuutta.
2. Rakentaminen kallioiseen umpimetsään on infran kannalta hankalaa ja kallista. Helpompia täydennysrakentamisen kohtia olisivat olemassa olevien teiden varret, mm. Santperäntie, Leppäkarintie, Kivirannantie.
3. Suunnitellulle rakennusalueelle kulku tapahtuisi Tenhon- ja Kitulantien yksityisteiden kautta.
Tiet ovat verrattain huonokuntoisia eivätkä kestä liikennemäärän merkittävää kasvua ilman perusteellisia kunnostustoimia. Sama koskee hyvin pitkälti myös Kortelantietä. Mikäli uusista rakennuspaikoista aiheutuu tarvetta teiden merkittäville kunnostustöille, kuinka kunnostuksen
kustannukset kuuluisi jakaa uusien ja olemassa olevien kiinteistöjen kesken?
4. Rakennemallin kartta-aineisto on vanhentunutta, mm. muutama "arvokas kasvillisuuskohde"
on jäänyt maatalouden alle jo useita vuosia sitten.
5. Lepakkoselvityksessä löydettiin Kortelasta lepakoille arvokas alue, tämä tullaan toivottavasti
huomioimaan maankäytössä.
6. Kortelan metsäalue on monille ihmisille tärkeä ulkoilualue, joka tulisi pyrkiä säästämään. Rakennemalliin piirretyt rakennetut "kevyen liikenteen yhteystarpeet/metsäpolut" tuntuvat liioittelulta; kyllä polut syntyvät metsään ihan itsestään.
7. Prosessin alkuvaiheessa olisi mielestämme ollut tarpeen järjestää avoin keskustelutilaisuus
maanomistajien, yksityisteiden edustajien ja muiden asianosaisten kanssa.
8. Hankkiiko kaupunki kaavoittamansa alueet omaan omistukseensa vai jääkö tonttien myyminen
kaavoitetulta alueelta maanomistajien oman harkinnan varaan?
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9.

Kaavoitettavalla alueella on useiden maanomistajien maita. Mitä tapahtuu esim. rakennemalliin piirretylle "kehätielle", viemärille, vesijohdolle ja niiden kustannuksille, jos kaikki eivät ole
kaavoitukselle myöntyväisiä tai eivät saa tontteja myydyksi mailtaan samaan aikaan? Ensimmäinen rakentaja joutuu maksamaan infran tuomisen alueelle, pääsevätkö seuraavat liittymään näihin ns. vapaamatkustajina vai miten kustannukset näissä yleensä jyvitetään?
10. Alustavana tarkoituksenamme on tulevina vuosina rakentaa halli/verstasrakennus Tenhontien
itäpuoliselle peltoalueelle. Toivomme tämän otettavan kaavaa laadittaessa huomioon.

Kaavoittajan vastine
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

Kouluverkkosuunnitelmat eivät ole vaikuttaneet Kortelan osayleiskaavan laadinta-ajankohtaan.
Uudet rakennuspaikat on osoitettu Rauman kaupungin yleiskaavan 2035:n mukaisesti pääosin
nykyisen kylärakenteen pohjoispuolelle. Ratkaisua perustelee mm. se, että näin maisemallisesti arvokas Kortelan peltoaukea säilyy vähäisin muutoksin. Suunnitellut rakennuspaikat sijoittuvat olemassa olevan vesihuoltoverkoston läheisyyteen. Sanperäntien varrelle on osayleiskaavaluonnoksessa esitetty kahta uutta rakennuspaikkaa. Leppäkarintie ja Kivirannantie kuuluvat
eteläisten rantojen osayleiskaava-alueelle (002030) ja rajautuvat siten nyt vireillä olevan
kaava-alueen ulkopuolelle.
Kulku Kortelan osayleiskaavaluonnoksessa osoitetuille uusille rakennuspaikoille tapahtuu yksityisteiden kautta, kuten mielipiteessä todetaan. Alueen uudet asukkaat osallistuvat yksityistien
osakkaina käyttämiensä yksityisteiden tiehoitomaksuihin ko. tiehoitokunnan päätösten mukaisesti.
Kaavaluonnoksessa on huomioitu tiettyjen luontoselvityksessä arvokkaiksi merkittyjen kasvillisuuskohteiden tuhoutuminen.
Lepakkoselvityksessä Kortelan tutkimusalueelta rajattiin vain yksi hyvin pienialainen alue luokkaan III (=muut lepakoiden käyttämät alueet). Tällä Kitulantien varrella olevalla alueella havaittiin säännöllisesti lepakoita saalistamassa. Yksilömäärä oli kuitenkin vähäinen, minkä vuoksi
sitä ei luokiteltu selvityksessä tärkeäksi ruokailualueeksi. Kohdealueella on selvityksen jälkeen
tehty harvennushakkuu. Osayleiskaavaluonnoksessa alue on pääosin merkitty maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on erityistä ulkoilun ohjaustarvetta (MU).
Kortelan metsäalueella on merkitystä virkistysalueena mm. kaupungin asuinalueiden läheisyydestä johtuen ja Kortelanlahden loma-asuntojen taustamaana. Tämän on mielipiteen jättäjäkin
tunnistanut. Asemakaavaluonnokseen on merkitty ulkoilureittejä metsäalueelle. Ulkoilureitit
tukevat alueen virkistyskäyttöä. Luonteeltaan ulkoilureitit voivat olla vain metsään muodostuneita polkuja, jolloin niiden sijainnin ei tarvitse orjallisesti noudattaa kaavaan merkittyä sijaintia.
Vaikka kaavahankkeen aloitusvaiheessa ei pidetty yleisötilaisuutta, on keskeisten maanomistajien kanssa keskusteltu melko kattavasti kahdenkeskeisissä neuvotteluissa. Osayleiskaavaluonnoksen nähtävilläolon yhteydessä tullaan järjestämään avoimien ovien tilaisuus, johon voivat
kaikki osayleiskaavasta kiinnostuneet osallistua.
Mahdollisista maakaupoista voi maanomistaja halutessaan keskustella kaupungin kanssa. Tietyin kohdin kaavaluonnoksessa merkittyjen rakennuspaikkojen muodostaminen edellyttää
maakauppoja tai maanvaihtoa. Pääsääntöisesti yksityiselle maalle merkittyjen rakennuspaikkojen myyminen / käyttäminen jää ko. maanomistajan vastuulle.
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9.

Yksityisteiden rakennuskustannuksista ja niiden jyvittämisestä päätetään erillisin sopimuksin,
samoin kunnallistekniikan rakennuskustannuksista.
10. Tenhontien itäpuolinen ATY-aluetta on rajattu niin laajasti, että sen sisään mahtuu rakentamaan halli/verstasrakennuksen.

Mielipide 2
Metsän hoidon näkökulmasta kaava ei ole hyvä juttu:
•
•

Metsänhoitoon saattaa tulla rajoituksia (ilmeisesti riippuu kaupungista, millaisia ylimääräisiä
lupia milloinkin tarvitaan), ja sitä kautta ylimääräisiä kustannuksia tai vähintäänkin lisävaivaa.
Metsämaan arvoon tällä on todennäköisesti myös alentava vaikutus, koska metsänhoitoa ei voi
vapaasti harjoittaa.

Ehdotus uudesta rakennuspaikasta:
•

Jotta kaavaluonnos antaisi jotain positiivista, ehdotan, että AT-aluetta jatketaan Santperäntien
pohjoispuolella viimeisten asuinkiinteistöjen länsipuolelle, johon mahdollistettaisiin rakentaminen myöhemmin.

Kaavoittajan vastine
On totta, että yleiskaavaluonnos asettaa joitakin rajoituksia metsän hoidon suhteen. Suunnittelualueen länsi ja pohjoisosat on pääosin merkitty maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on erityistä ulkoilun ohjaustarvetta (MU). Suunnittelumääräyksen mukaan alueen käytön suunnittelussa
on hyvän maa- ja metsätalousmaan säilyttämisen lisäksi kiinnitettävä huomiota ulkoilumahdollisuuksia parantavien ja ulkoilusta aiheutuvia haittoja vähentävien ulkoilupolkujen ja -reittien järjestelymahdollisuuksiin. Metsänhoitotoimenpiteiltä, jotka kohdistuvat kalliomäkien lakialueille tai lähemmäs kuin 25 m etäisyydelle asuin- tai lomarakennuksien pihapiiristä, edellytetään MRL §128
mukaista maisematyölupaa. Kaavamääräyksellä on pyritty tasapuolisesti huomioimaan sekä metsätalouden harjoittamisen mahdollisuudet että alueen merkitys lähiseudun asukkaiden ja mökkiläisten sekä muiden kaupunkilaisten ulkoilualueena.

Hakijan ehdottama uusi rakennuspaikka liittyy kylämäisesti rakentuneeseen aluekokonaisuuteen,
sillä ei ole erityisiä luonto-, maisema- tai historia-arvoja ja rakennuspaikan merkitseminen on maanomistajien tasapuolisen kohtelun mukaista. Hakijan ehdottama uusi rakennuspaikka on voitu merkitä osayleiskaavaluonnokseen.

Mielipide 3
Kiinteistölle 684-420-1-756 on tarkoitus rakentaa omakotitalo talousrakennuksineen. Tämä rakennustarve pitää ottaa huomioon Kortelan osayleiskaavaa (002045) laadittaessa.
Kaavoittajan vastine
Kyseessä oleva kiinteistö sijoittuu Peltotien päähän asemakaavoitetun Kortelan asuinalueen jatkeeksi. Kiinteistölle on haettu suunnittelutarveratkaisua asuinrakennuksen ja talousrakennuksen
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rakentamiselle vuonna 2009. Asiaa koskevassa päätöksessä todettiin, että erityisiä edellytyksiä rakennusluvan myöntämiselle suunnittelutarvealueella ei ole olemassa. Hankkeen arvioinnissa todetaan mm., että Kortelan asemakaava-alueen eteläpuolinen alue on osoitettu kaupungin laajenemisen kannalta merkittäväksi ja että alueelle tulisi laatia asemakaava. Ilman asemakaavatasoista suunnittelua syntyvä rakentaminen voi johtaa kaavoitusvaiheessa hankaliin ja epätaloudellisiin ratkaisuihin.

Osayleiskaava ei ole oikea väline välittömästi Kortelan asemakaavoitettuun asuinalueeseen liittyvän
lisärakentamisen suunnitteluun. Alueelle tulisikin laatia asemakaava, kuten jo vuonna 2010 ratkaistussa suunnittelutarvehakemuksen arvioinnissa todetaan. Asemakaavan laatiminen puolestaan
edellyttäisi riittävän laajan alueen hankkimista kaupungin omistukseen, jotta kaava voitaisiin laatia
yhteisen edun mukaisella tavalla.

Mielipide 4
Mielipiteessä on kartalle osoitettuna ja tekstillä ilmaistu seuraavat tavoitteet:
1.
2.

3.
4.
5.

Vainimäentien päässä olevalle niittysaarekkeelle toivotaan kahta rakennuspaikkaa. Alue on
epäsopivaa viljelykseen, lisäksi vesijohto ja paineviemäri tulevat lähelle.
Kitulantien alussa olevan maatalouskeskuksen pohjoispuolella olevaa aluetta ei tulisi kaavoittaa virkistysalueeksi, koska sillä on varasto ja materiaalin käsittelypaikkana merkitystä maataloudelle.
Kitulantien pohjoispuolella, jo rakennetun alueen jatkeena olevaa aluetta toivotaan kaavoitettavan rakennustontteja alueen sallimissa rajoissa.
Kitulantiellä maatalouskeskuksen ja ensimmäisen asuinrakennuksen välinen maa-alue toivotaan rakennustontiksi ja liitettäväksi olemassa olevaan tonttiin.
Kitulantien liittymä Kortelantiehen tulisi tehdä uuteen paikkaan nykyistä lännemmäs, jolloin
lisääntyvä liikenne ei kulkisi niin läheltä maatilan pihaa ja koivukuja säilyisi.

Kaavoittajan vastine
1.

2.

3.

Vainimäentien päässä olevalle niittysaarekkeelle ehdotetut uudet rakennuspaikat sijaitsevat
paikallisesti merkittävällä Kortelan viljelysalueella. Ehdotettu rakennusalue sijaitsee varsinaisen
peltoalueen ulkopuolella niitty- / metsäsaarekkeella. Peltoaluetta rajaavat metsäsaarekkeet
ovat maisemakuvassa luonteenomaisia ja niitä tuleekin varjella osana maisemaa. Alueelle on
kuitenkin mahdollista sijoittaa yksi uusi rakennuspaikka sen liiemmälti maisemaa häiritsemättä, kunhan rakennushankkeessa huomioidaan sen herkkä sijainti.
maatalouskeskuksen pohjoispuolella oleva alue on osayleiskaavaluonnoksessa merkitty maaja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on erityistä ulkoilun ohjaustarvetta (MU). Kaavamerkintä siis mahdollistaa alueen hyödyntämisen jatkossakin maa- ja metsätalouskäytössä. Tällöin
on kuitenkin syytä ottaa huomioon tilaa rajaavan metsänreunan säilyttäminen.
Osayleiskaavaluonnoksessa on esitetty uusia rakennuspaikkoja Kitulantien pohjoispuoleiselle
alueelle. Luonnoksen mukaisten rakennuspaikkojen käyttöönotto edellyttää yksityistien jatkamista ja tiettyjen rakennuspaikkojen osalta maanomistajien välisiä maanvaihtoja.

5

4.

5.

Kitulantiellä maatalouskeskuksen ja ensimmäisen asuinrakennuksen välinen maa-alue on merkitty omakotitalon puoleiselta sivultaan erillispientalojen alueeksi (AO). Alue voidaan siis liittää
viereiseen asuinkiinteistöön. Uutta rakennuspaikkaa ei kuitenkaan alueelle saa muodostaa.
Kitulantien ja Kortelantien liittymän siirtäminen lännemmäksi ja tien linjaaminen niin että maatilan pihapiirin yksityisyys säilyy, on kannatettava ehdotus. Kaavakarttaluonnoksessa onkin tie
piirretty esitettyyn paikkaan. Tien siirtämisestä tulee kuitenkin tehdä asianomaiset tietoimitukset ja kustannuksien mahdollisesta jakamisesta sopia erikseen.

1.2 TIIVISTELMÄ ALOITUSVAIHEEN LAUSUNNOSTA JA KAAVOITTAJAN VASTINE
Satakuntaliitto
Satakuntaliitto pitää osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitettyjä kaavan tavoitteita ja lähtökohtia hyvinä Kortelan oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimistyölle.
Satakuntaliitto pitää erittäin tärkeänä, että Satakunnan maakuntakaavassa osoitettu eteläisen kehäväylän (tie- ja rautatieliikenne) linjaus tulevalta satama- ja teollisuusaluelaajennukselta valtatien
8 kautta aina valtatielle 12 asti turvataan maankäytön suunnittelussa vähintään ohjeellisella yhteystarvemerkinnällä. Merkinnällä turvataan eteläisen kehäväylän liikenneyhteyksien toteuttamismahdollisuudet pitkällä aikavälillä.
Lisäksi tulee huomioida valtatie 8:n parantaminen kaksiajorataiseksi siihen liittyvine rinnakkaistietarpeineen sekä Satakunnan maakuntakaavassa osoitetut ulkoilureitin yhteystarve ja siirtoviemärin yhteystarvemerkinnät.
Kaavoittajan vastine
Kuten Satakuntaliiton lausunnossa todetaan, voimassa olevan Rauman kaupungin yleiskaavan 2030
liikenteellinen ratkaisu perustuu suunnittelualuetta koskien pohjoisen suunnan ratayhteyteen ja
tielinjan osalta kytkeytymiseen valtatiehen 8 olemassa olevia yhteyksiä hyödyntäen. Kortelan
osayleiskaava tukeutuu vastikään lainvoiman saaneeseen Rauman kaupungin yleiskaavaan 2030.
Rauman kaupunginvaltuuston periaatepäätös sataman laajentumisalueesta tehtiin jo kesällä 2012
(18.6.2012 85§). Päätöksen mukaan Satama 2030- laajentumisalueeksi valittiin Järviluoto tukeutuen
nykyiseen ratalinjaukseen. Tieyhteys laajentumisalueelle johdetaan Rauman eteläisen eritasoliittymän kautta.
Valtatie 8:n parantaminen kaksiajorataiseksi on yleiskaavaluonnoksessa otettu huomioon mm. siten, että liikennealueen itäpuolelle on varattu n. 47 metriä leveä suojaviheralue (EV). Poikkeuksena
olemassa olevat asuinkiinteistöt on merkitty nykyisen käyttönsä mukaisesti erillispientalojen alueeksi (AO). Aluetta koskevassa suunnittelumääräyksessä todetaan, että rakennuslupaa vaativissa
rakennushankkeissa, jotka sijoittuvat lähemmäs kuin 50 metrin etäisyydelle valtatiestä 8, tulee pyytää liikenneviranomaisen lausunto.
Lisäksi kaavakartalla on esitetty siirtoviemärin yhteystarve ja ulkoilureitit.
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Varsinais-Suomen ELY-keskus (kommentti)
Osayleiskaavassa tulisi ottaa huomioon valtatie 8:n mahdollisen nelikaistaistamisen tilatarpeet. Parantamiseen liittyvät mahdolliset liikennemelusuojaukset ja riista-aidat edellyttävät myös maantieltä lisäleveyttä. Valtatien ja Koilahdentien välisen liittymän mahdolliset parantamisvaihtoehdot
saattaisivat myös yltää ko. kaava-alueelle asti.
Kortelan kaava-alueelle tulee uusia liito-oravaselvitys. Tilanne on voinut muuttua v. 2013 tehdyn
osayleiskaavan luontoselvityksen jälkeen. Yksi havaittu elinpiiri on myös ollut aivan rakenneluonnosmallin kylärakenteen täydennysalueen tuntumassa. Luontotyyppien, kasvillisuuden ja linnuston
sekä pikkuapollon ja lepakkojen osalta olemassaolevien selvitysten voidaan katsoa olevan riittäviä.
Kylärakenteen täydennysalueen sijoitusta ja mitoitusta suunniteltaessa tulee tarkastella alustavasti
myös alueen pintavesiolosuhteita ja sitä, miten rakentamisen vaikutukset pintavesiin voidaan hallita ja miten voidaan ehkäistä lisääntyvien hulevesien haitalliset vaikutukset.
Kaavoittajan vastine
Valtatien nelikaistaistaminen on otettu osayleiskaavaluonnoksessa huomioon, kuten Satakuntaliiton lausuntoon annetussa vastineessa on kuvattu. Kaavakarttaan on merkitty melualue (me) Väyläviraston melukartan pohjalta.
Kortelan kaava-alueelle liito-oravaselvityksen päivittämisestä on keskusteltu ELY-keskuksen kanssa
ja alueella havaitun liito-oravareviirin tarkkailuselvitys on tilattu luontoselvittäjältä.
Kortelan osayleiskaava-alueen vesitaloutta ja hulevesireittejä on selvitetty kaavoituksen omana
työnä kaavanlaadinnan yhteydessä. Kortelan kaava-alueen valuma-aluetarkastelu on vaikuttanut
kaavaratkaisun syntyyn mm. uusien rakennuspaikkojen sijoittumiseen.
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2 LUONNOSVAIHEEN MIELIPITEET JA LAUSUNNOT
Osayleiskaavaluonnos ja rakentamistapaohjeet (OYK 002045) olivat nähtävillä 12.3.– 28.4.2020 palvelupiste Pyyrmanissa (Valtakatu 2) sekä kaupungin Internetsivuilla.
Yleiskaavan luonnoksesta pyydetään lausunnot tekniseltä valiokunnalta, sosiaali- ja terveysvaliokunnalta, sivistysvaliokunnalta, ympäristö- ja lupalautakunnalta, terveysvalvonnalta, Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, Satakuntaliitolta, Satakunnan Museolta, Museovirastolta, Satakunnan pelastuslaitokselta, Tukesilta, Rauman Energia Oy:ltä, DNA Oy:ltä ja Rauman Latu ry:tä.
Koronaepidemian takia jouduttiin peruuttamaan suunniteltu avoimienovien tilaisuus, mutta kaavoittaja kävi useita keskusteluja maanomistajien kanssa. Luonnoksesta ei saatu varsinaisia kirjallisia
mielipiteitä. Maanomistajien kanssa käydyt keskustelut ovat kuitenkin vaikuttaneet kaavaehdotuksen sisältöön. Uusiin rakennuspaikkoihin ja yksityistiejärjestelyihin liittyen järjestettiin 5.10. ja
3.11.2020 maanomistajatapaamiset rajatulle maanomistajaryhmälle.
Luonnosvaiheessa saatiin yhteensä 7 viranomaislausuntoa seuraavilta tahoilta: Satakuntaliitolta,
Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, Museovirastolta, Satakunnan Museolta, tekniseltä valiokunnalta, ympäristö- ja lupalautakunnalta sekä terveydensuojeluviranomaiselta.

2.1 TIIVISTELMÄT LUONNOSVAIHEEN LAUSUNNOISTA JA KAAVOITTAJAN VASTINEET
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Yleistä
Kortelan osayleiskaavaluonnokseen ei ole viety maakuntakaavan mukaisia rautatieliikenteen ja tieliikenteen yhteystarvemerkintöjä. Tätä maakuntakaavasta poikkeavaa ratkaisua on syytä perustella
tarkemmin. Kaavaselostuksen maininta suorasta rakentamisen ohjauksesta uusien rakennuspaikkojen osalta on syytä poistaa.
Kulttuuriympäristö
Uudet rakennuspaikat on sijoitettu maisemaselvityksen suositusten mukaisesti ja maiseman kannalta luontevasti.
Paikallisesti merkittävä kulttuuriympäristö (kh-3) on kaavassa osoitettu aluemerkinnällä. Merkinnän
hahmottamista kaavakartalla helpottaisi esimerkiksi alueen esittäminen rasterina.
Kaavamääräyksissä viitataan rakentamistapaohjeisiin. Niiden pääkohtien sisällyttämistä kaavan
yleismääräyksiin on tarpeen harkita. Jatkosuunnittelussa on hyvä pohtia myös korjaustapaohjeiden
laatimisen tarvetta.
Termiä "ilman pakottavaa syytä" ei tule käyttää s1-kaavamääräyksessä. Suojelumerkinnässä rakennusten purkaminen on syytä yksiselitteisesti kieltää.
Luonnonsuojelu ja virkistys
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Kortelassa on toteutettu liito-oravaselvitys helmikuussa 2020. Luonnonsuojelun osalta ei ELY-keskuksella ole nyt yleiskaavaluonnoksesta huomautettavaa. Ulkoilureittiverkoston kattavuus ja tarpeelliset yhteydet myös alueen ulkopuolelle on tarpeen varmistaa ja esittää kaavaselostuksessa.
Liikenne
Kaava-alue rajautuu lyhyellä matkalla Turku-Oulu valtatiehen 8. ELY-keskus katsoo, että ko. kaavan
kohdalla tulee varautua valtatien nelikaistaistukseen. Koska nelikaistaiseen valtatieosuuteen voi liittyä vain eritasoliittymien kautta, tulevat kaava-alueen koillisnurkan lähellä olevat liittymät valtatielle katkeamaan viimeistään tässä vaiheessa. Tällöin olisi järkevää kääntää Koilahdentie kulkemaan valtatien ali Unajantielle.
Valtatien nelikaistaistamisesta kaavan kohdalla ei ole laadittu mitään virallisia suunnitelmia, jolloin
ei tiedetä esim. kummalle (tai molemmille) puolelle nykyistä ajorataa lisäkaistat tulisivat. Myös tarpeellisten melusuojausten rakentamiset ja mahdollinen riista-aita tarvitsevat lisää tiealuetta.
Osayleiskaavassa tulisi selvittää tulevaisuuden melualueiden lisäksi mahdollisia liikenteen
aiheuttamia tärinähaittoja.
Koska valtatien nelikaistaistuksesta tiejärjestelyineen ei ole laadittu tarkempia suunnitelmia, esittää
ELY-keskus, että Unajantien itäpuoli jätettäisiin tässä vaiheessa kaava-alueen ulkopuolelle.
Hulevedet
Yleiskaavan jatkosuunnittelussa tulee ottaa huomioon alueella olevien maankuivatusta ja hulevesiä
palvelevien ojien kunnossapitomahdollisuudet. Ojien varsille on tarpeen varata riittävät yleiset alueet siten, että niiden kunnossapitoa voidaan tarvittaessa tehdä aiheuttamatta vahinkoa tai haittaa
tontinomistajille.
Jatkosuunnittelussa on tarpeen esittää, miten rakennuspaikkojen hulevedet johdetaan kaavakartassa esitettyihin ohjeellisiin hulevesien johtamisreitteihin ja miten vähennetään rakentamisesta
aiheutuvaa virtaamalisäystä.
ELY-keskuksen näkemyksen mukaan kaavahankkeesta on syytä pyytää Väyläviraston ja
TUKES:in lausunnot.
Kaavoittajan vastine
Yleistä
Kaavaselostuksen kohdassa 6.3 Suhde maakuntakaavoitukseen on selitetty, miksi Kortelan osayleiskaavaluonnokseen ei ole viety maakuntakaavan mukaisia rautatieliikenteen ja tieliikenteen yhteystarvemerkintöjä. Selostuksen virheellinen maininta suorasta rakentamisen ohjauksesta uusien rakennuspaikkojen osalta on poistettu.
Kulttuuriympäristö
Rakentamistapaohjeet ovat kokonaisuus, joita tulee noudattaa kaikilta osiltaan. Kaavan yleismääräyksissä sanotaan, että Kaavamerkintöjen tueksi on laadittu erilliset rakentamistapaohjeet, jotka
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ovat kaavan liitteenä. Näiden ohjeiden mukaan on toimittava uusille rakennuspaikoille rakennettaessa. Kaavan tultua voimaan rakentamistapaohjeet tullaan tallentamaan nettiin rakentajien nähtäville ja rakennusvalvonta tulee edellyttämään rakennustapaohjeiden noudattamista.
Korjaustapaohjeiden laadintaa on harkittu kaava-laadittaessa. Kaava-alueelle sijoittuu 4 rakennusinventoinnissa mainittua kohdetta, jotka on kaavamerkinnällä suojeltu. Kaikilla suojelluilla rakennuksilla on omat erityispiirteensä. Asianmukaisten suojeltujen rakennusten korjaamisen yksityiskohtiin
kantaaottavien korjaustapaohjeiden laadinta vaatisi rakennusinventointia tarkempaa tutustumista
rakennuskohteisiin, mikä ei yleiskaavayön yhteydessä ole ollut mahdollista. Suojelluille rakennuksille / pihapiireille annetussa suojelumääräyksessä todetaan, että rakennuksissa suoritettavat korjaus- ja muutostoimenpiteet sekä pihapiirin uudisrakentaminen tai muut lähiympäristöön kohdistuvat toimenpiteet tulee toteuttaa siten, että kohteen kulttuurihistoriallisesti ja/tai maisemallisesti
arvokas luonne säilyy. Ennen rakennusta tai sen ympäristöä muuttaviin toimenpiteisiin ryhtymistä
tulee museoviranomaiselle varata tilaisuus lausunnon antamiseen. Tässä yhteydessä voidaan muutos- tai korjaussuunnittelua ohjata yksilöllisesti.
Suojelumääräystä on muutettu Satakunnan Museon ehdottamalla tavalla (ks. Satakunnan Museon
lausuntoon annettu vastine). Purkamisen yhteydessä ollutta termiä "ilman pakottavaa syytä” ei ole
käytetty tarkistetussa merkinnässä.
Paikallisesti merkittävän kulttuuriympäristön (kh-3) merkitsemistä kaavakarttaan rasterilla on kokeiltu ELY:n ehdotuksesta mutta rasteroinnista on luovuttu, koska se heikensi muiden kaavamerkintöjen luettavuutta. Kulttuuriympäristöä osoittavan pistekatkoviivan väri on muutettu siniseksi ja
merkitystä selittäviä kh-3 tekstejä on kaavakartalle lisätty. Paikallisesti merkittävän kulttuuriympäristön rajaus on myös nähtävissä osayleiskaavan selostuksessa.
Luonnonsuojelu ja virkistys
Kortelan osayleiskaava-alueella erityisesti luoteisosan metsällä (MU-alue) on merkitystä kaupunkilaisten virkistysalueena. Alueelle on osoitettu ulkoilureittiverkosto, joka kytkeytyy myös kaava-alueen ulkopuolisiin teihin ja polkuihin ELY-keskuksen toivomalla tavalla. Kaavaan merkittyä ulkoilureittiverkostoa on myös luonnosvaiheen jälkeen täydennetty alueella kulkevilla polkuyhteyksillä.
Liikenne
Kaavaehdotuksessa Unajantien itäpuoli on jätetty kaava-alueen ulkopuolelle ELY-keskuksen toivomalla tavalla.
Hulevedet
ELY-keskuksen hulevesien johtamiseen kiinnittämä huomio on perusteltua. Osayleiskaavassa on
osoitettu keskeiset hulevesien kulkureitit, jotka kulkevat osin kaupunginomistamien osin yksityisessä maanomistuksessa olevien alueiden läpi. Hulevesireittien toiminnasta ja kunnossapitomahdollisuudesta tuleekin huolehtia uusien rakennuspaikkojen rakentamisen yhteydessä. Pääsääntöisesti uusilta rakennuspaikolilta hulevedet, joita ei imeytetä kiinteistöllä, tullaan ohjaamaan kokoojaojiin yksityisteiden viereen rakennettavaa ojaverkostoa myöden. Yleiskaavan tarkkuustaso huomioiden näitä ojia eikä yleisiä alueita ei kuitenkaan ole mielekästä esittää kaavakartalla.
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Alueen tuleva pientalorakentaminen toteutuu luonnonympäristössä väljillä tonteilla. Pääasiallisesti
hulevesistä tulee huolehtia kiinteistöillä ja ylivuotovedet johdetaan alueen ojaverkostoon. Hulevesien määrä ei tule lisääntymään rakentamisen myötä radikaalisti, vettä läpäisemättömien pintojen
osuus ei kasva kokonaisuuteen nähden oleellisesti. Kaavaselostuksen kuvassa Kortelan OYK-alueen
valuma-aluetarkastelu on esitetty alueen luontaiset kosteikot / notkelmat, jotka tulevat toimimaan
hulevesireittien varrella olevina viivytyspainanteina. ELY-keskuksen lausunnon perusteella rakentamistapaohjeisiin on lisätty määräys, jonka mukaan rakennuslupaprosessin yhteydessä tulee osoittaa periaate hulevesien johtamisesta.
Tukesilta pyydettiin mutta ei saatu lausuntoa luonnosvaiheessa. Väylävirastolta pyydetään lausunto
kaavaehdotuksesta.

Satakuntaliitto
Satakuntaliitto kiittää Rauman kaupunkia Kortelan osayleiskaavan luonnosta koskevasta lausuntopyynnöstä. Satakuntaliitto pitää kaavan tavoitteita ja lähtökohtia hyvinä Kortelan oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimistyölle.
Kortelan osayleiskaavan luonnos poikkeaa Satakunnan maakuntakaavasta sekä tieliikenteen että
rautatieliikenteen yhteystarvemerkintöjen osalta. Voimassa oleva Rauman kaupungin Yleiskaavan
2030 ratkaisu perustuu pohjoisen suunnan ratayhteyteen ja tieliikenteen osalta kytkeytymiseen valtatiehen 8 olemassa olevia yhteyksiä hyödyntäen. Yleiskaavatyössä kaavaratkaisua tutkittiin ja perusteltiin poikkeamista maakuntakaavasta tehdyillä vaihtoehtotarkasteluilla ja kaupunginvaltuuston
päätöksellä.
Satakuntaliitto on pitänyt ja pitää edelleen erittäin tärkeänä, että Satakunnan maakuntakaavassa
osoitetun eteläisen kehäväylän (tie- ja rautatieliikenne) linjaus tulevalta satama- ja teollisuusaluelaajennukselta valtatien 8 kautta aina valtatielle 12 asti turvataan maankäytön suunnittelussa vähintään ohjeellisella yhteystarvemerkinnällä. Merkinnällä turvataan eteläisen kehäväylän liikenneyhteyksien toteuttamismahdollisuudet Rauman yleiskaavan 2030 ja Kortelan osayleiskaavan toteuttamista huomattavasti pidemmällä aikavälillä.
Lisäksi Kortelan osayleiskaavaa laadittaessa tulee huomioida valtatien 8 parantaminen kaksiajorataiseksi siihen liittyvine rinnakkaistietarpeineen. Kaavaluonnoksessa on valtatien 8 länsipuolelle
osoitettu suojaviheralueen lomaan myös erillispientalojen alueita. Valtatien 8 vierialue tulee kokonaisuudessaan osoittaa suojaviheralueeksi valtatien kehittämistoimenpiteiden turvaamiseksi.
Suojeltujen rakennusten kaavamääräyksessä on käytetty ehdollista määräystä ”ei saa purkaa ilman
pakottavaa syytä”. Parempi vaihtoehto voisi olla esimerkiksi Rauman Pohjoisten kyläalueiden
osayleiskaavassa käytetty määräys: ”Kulttuurihistoriallisesti tai maisemallisesti arvokas rakennus tai
rakennusryhmä. Rakennuksessa suoritettavat korjaus- ja muutostoimenpiteet sekä pihapiirin uudisrakentaminen tai muut lähiympäristöön kohdistuvat toimenpiteet tulee toteuttaa siten, että kohteen kulttuurihistoriallisesti ja/ tai maisemallisesti arvokas luonne säilyy. Ennen rakennusta tai sen
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ympäristöä muuttaviin toimenpiteisiin ryhtymistä tulee museoviranomaiselle varata tilaisuus lausunnon antamiseen.”
Satakuntaliitolla ei ole Satakunnan maakuntakaavan, Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 ja Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 perusteella Rauman kaupungin Kortelan osayleiskaavan luonnoksesta muuta lausuttavaa.
Kaavoittajan vastine
Kuten jo aloitusvaiheen vastineessa todettiin, Kortelan osayleiskaava tukeutuu liikenteellisiltä ratkaisuiltaan vastikään lainvoiman saaneeseen Rauman kaupungin yleiskaavaan 2030. Rauman kaupunginvaltuuston periaatepäätös sataman laajentumisalueesta tehtiin jo kesällä 2012 (18.6.2012
85§). Päätöksen mukaan Satama 2030- laajentumisalueeksi valittiin Järviluoto tukeutuen nykyiseen
ratalinjaukseen. Tieyhteys laajentumisalueelle johdetaan Rauman eteläisen eritasoliittymän kautta.
Lisäksi voidaan todeta, että Järviluodon satama- logistiikka- ja teollisuusalueen yleissuunnittelua on
jatkettu tie- ja ratasuunnittelun osalta em. lähtökohdista.
Valtatie 8:n vierialue on kaavaehdotuksessa jätetty kaava-alueen ulkopuolelle. Näin voidaan turvata
valtatie 8:n kehittämistoimenpiteet tilanteessa, jossa hankkeella ei vielä ole valmiita suunnitelmia.
Suojelumääräystä on muutettu Satakunnan Museon ja Satakuntaliiton ehdottamalla tavalla.
Museovirasto
Satakunnan alueellinen vastuumuseo toimii lausunnonantajana otsikon asiassa. Museovirasto hoitaa Vanhan Rauman maailmanperintöön ja sen suoja-alueeseen liittyvät asiat.
Kaavoittajan vastine
Ei kommentoitavaa.
Satakunnan Museo
Rakennettu kulttuuriympäristö ja maisema
Kortelan osayleiskaavaluonnos on huolella laadittu ja kaavan ratkaisut on mietitty myös kulttuuriympäristön kannalta. Täydennysrakentamiseen soveltuvia paikkoja on tutkittu jo elokuussa 2019
laaditussa rakennemallissa. Paikallisesti merkittävä kulttuuriympäristö on asianmukaisesti osoitettu
kaavassa kh-3 -rajauksella. Rajaukseen liittyvää, maiseman vaalimiseen tähtäävää määräystä museo
pitää riittävänä. Maisemaselvityksen maakäyttösuosituksia on myös noudatettu. Avoimeen maisemaan ei ole osoitettu uusia rakennuspaikkoja, vaan ainoastaan täydennysrakentamismahdollisuus
on annettu olemassa olevien pihapiirien yhteyteen. Satakunnan Museolla ei ole huomautettavaa
rakennuspaikoista.
Rakennusinventoinnissa suojeltaviksi esitetyt kiinteistöt on suojeltu kaavaluonnoksessa kohdemerkinnöin s1. Kohteet on esitelty rakennusinventointitietojen pohjalta kaavaselostuksessa. Esittelyn
yhteyteen kaavaselostuksessa olisi hyvä lisätä vielä rakennusinventoinnin tieto siitä, mitä rakennuksia arviointi kussakin kohteessa koskee. Tieto, joka on tarpeellinen esim. rakennuslupamenettelyssä, löytyy inventointiraportin kohde-esittelyistä.
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Suojelumääräyksenä museo esittää käytettäväksi joko valittua määräystä, mutta niin, että lauseke
’merkinnällä osoitettua kohdetta ei saa ilman pakottavaa syytä purkaa’ poistetaan. Nykykäytännön
mukaisesti kyseistä lauseketta ei tule vaikeasti tulkittavana ja sekaannuksia aiheuttavana käyttää.
Vaihtoehtoisesti Kortelan osayleiskaavassa voitaisiin käyttää esim. Rauman Pohjoisten kylien
osayleiskaavan lievempää suojelumääräystä soveltaen:
ARVOKAS RAKENNUS TAI RAKENNUSRYHMÄ.
Kulttuurihistoriallisesti tai maisemallisesti arvokas rakennus tai rakennusryhmä. Rakennuksissa suoritettavat korjaus- ja muutostoimenpiteet sekä pihapiirin uudisrakentaminen tai muut lähiympäristöön kohdistuvat toimenpiteet tulee toteuttaa siten, että kohteen kulttuurihistoriallisesti ja/tai maisemallisesti arvokas luonne säilyy. Ennen rakennusta tai sen ympäristöä muuttaviin toimenpiteisiin
ryhtymistä tulee museoviranomaiselle varata tilaisuus lausunnon antamiseen. Numero viittaa kaavaselostuksen kohdenumerointiin.
Satakunnan Museo yhtyy Varsinais-Suomen ELY-keskuksen viranomaisneuvottelussa 12.3.2020 esittämään näkemykseen siitä, että Kortelan osayleiskaavan liitteeksi laaditun, ansiokkaan rakentamistapaohjeen keskeisimpiä määräyksiä olisi syytä tuoda myös kaavakartalle.
Arkeologinen kulttuuriperintö
Kaavakartalle kiinteät muinaisjäännökset on merkitty pistekatkoviivalla ja erityisominaisuutta ilmaisevalla merkinnällä sm. Satakunnan Museo esittää, että aluemerkinnän kaavamääräystä täydennetään muotoon: Muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös. Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu siihen kajoaminen on kielletty. Aluetta koskevista suunnitelmista on pyydettävä alueellisen vastuumuseon (Satakunnan Museo) lausunto. Maa- ja metsätalous on sallittua paitsi koneellinen metsämaan muokkaus ja kannonnosto. Kortelan historiallinen kylätontti sijoittuu pääosin kaava-alueen ulkopuolelle eikä sitä ole
merkitty kaavakartalle. Koska kylätontti on edelleen asuttu, se on arvotettu kulttuuriperintökohteeksi. Satakunnan Museo ei pidä tontin vähäisen suunnittelualueen reunaan sijoittuvan osan merkitsemistä kaavakartalle tarpeellisena.
Kaavoittajan vastine
Yhteistyö Satakunnan Museon kassa on kaavavalmistelussa ollut mutkatonta. Kaavaselostukseen on
nyt lisätty Satakunnan Museon toivoma rakennussuojelukohteiden tarkempi kuvaus rakennusinventointia lainaten. Myös suojelumerkintä (s) on muutettu suunnittelumääräyksen osalta Museon
esittämään muotoon: Kulttuurihistorialliseti tai maisemallisesti arvokas rakennus tai rakennusryhmä jne.
Rakennustapaohjeen määräyksiä ei ole tuotu kaavakartalle Satakunnan Museon ja ELY-keskuksen
esittämällä tavalla. Perusteluna tähän on se, että rakentamistapaohjeet ovat kokonaisuus, jotka tulee lukea ja joita tulee noudattaa kaikilta osiltaan. Kaavakartan määräyksissä on määritelty mm. uusien rakennuspaikkojen rakennusoikeus ja että rakentamistapaohjeita on noudatettava uusille rakennuspaikoille rakennettaessa.
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Muinaismuistoalueita koskevan merkinnän (sm) suunnittelumääräys on täydennetty Satakunnan
Museon esittämään muotoon.
Ympäristöterveydenhuollon johtajan lausunto
Kortelan osayleiskaavan luonnosvaiheen materiaaleissa on Kortela osayleiskaava OYK 002045 rakentamistapaohjeet, 4.3.2020. Rakentamistapaohjeissa on käsitelty rakennuspaikkoja ja rakennustapaa koskevia linjauksia. Rakentamistapaohjeissa ei ole huomioitu radonin torjuntaa uusien rakennusten suunnittelussa ja toteutuksessa.
Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen ionisoivasta säteilystä mukaan asunnon ja muun oleskelutilan sisäilman radonpitoisuuden viitearvo on 300 becquereliä kuutiometrissä (Bq/m³) ilmaa. Uudet
rakennukset tulee suunnitella ja rakentaa siten, että asunnon sisäilman radonpitoisuus on alle 200
becquereliä kuutiometrissä (Bq/m3). Tämä tulee ottaa huomioon osayleiskaavan rakentamistapaohjeissa ja alueen asuinrakennusten suunnittelussa.
Kaavoittajan vastine
Lausunnon perusteella rakentamistapaohjeisiin on lisätty seuraava määräys: ”Vaikka Rauman seudun maaperälle radonin esiintyminen ei ole ominaista, tulee asuinrakennuksissa varautua radonin
torjuntaan jo rakennusvaiheessa. Uudet rakennukset tulee suunnitella ja rakentaa siten, että asunnon sisäilman radonpitoisuus on alle 200 becquereliä kuutiometrissä (Bq/m3).”
Tekninen valiokunta
Kiinteistö- ja mittaustoimi, maanmittausinsinööri Ari-Pekka Asikainen kommentoi kaavaluonnosta
seuraavasti:
Osayleiskaavassa osoitettujen rakennuspaikkojen lopullisen toteutumisen näkökulmasta haasteita
tuottavat kaavassa ohjeellisesti osoitetut yksityistielinjaukset. Yleiskaavaan merkityt kulkuyhteydet
eivät automaattisesti ole yksityistietoimituksessa toimeenpantavissa. Laissa säädetyt edellytykset
tutkitaan aina riippumatta yleiskaavasta. Yleiskaavassa osoitettu
ohjeellinen yksityistielinjaus ei ole tae tieoikeuden saamiselle.
Tieoikeuden perustamisen ja tien rakentamisen jälkeen myöhemmin ilmaantuvat tieosakkaat voidaan yksityistielain 40 §:n mukaisesti määrätä osallistumaan rakentamiskustannuksiin seuraavan 15
vuoden aikana, mutta ei tämän jälkeen. Ko. määräajan jälkeen rakentavien osalta voi syntyä haastavia tilanteita, ellei alueen toteuttamista saada järjestymään uusien rakennuspaikkojen osalta yhteisesti maanomistajien sopimalla tavalla. Maanmittauslaitoksen näkemyksen mukaan alueellisesti yksityistietoimitukset ovat haastavia, sillä sujuvat toimitukset edellyttävät monien
maanomistajien yhteistyöhalua.
Yleiskaava on pohjoisosan alueiden osalta hyvin tarkka ja jopa asemakaavamainen. Uusia rakennuspaikkoja on runsaasti. Yleiskaava ei kuitenkaan ole samaan tapaan toteutettavissa kuin asemakaava. Asemakaava-alueen ulkopuolella kaavoittamattomalla/yleiskaavoitetulla alueella lohkomiset
tehdään Maanmittauslaitoksen toimesta luovutuskirjojen mukaisesti, vaikka yleiskaavassa olisi osoitettu tarkatkin rakennuspaikkarajaukset.
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Viheraluepäällikkö Kustaa Elsilällä ei ollut kommentoitavaa.
Tekninen valiokunta päätti lausuntonaan saattaa maanmittausinsinöörin esille tuomat
seikat kaavoittajan tiedoksi.
Kaavoittajan vastine
Alueen yksityistietoimitukset tehdään maanmittauslaitoksen toimesta, kuten maanmittausinsinööri
totesi. Kaupunki tulee olemaan mukana näissä toimituksissa yhtenä maanomistajana ja sopijaosapuolena. On selvää, että lähtökohtaisesti yksityistietoimituksissa pyritään löytämään sopuratkaisu
osallisina olevien maanomistajien kesken. Kaavoituksen näkemyksen mukaan sopu on löydettävissä
kaavakartan mukaista ratkaisua käyttäen.
Ympäristö- ja lupalautakunta
Ympäristö- ja lupalautakunnalla ei ole huomautettavaa osayleiskaavaluonnoksesta.
Päätöksen valmistelutekstissä vs. ympäristönsuojelupäällikkö toteaa, että Kortelassa on vireillä
osayleiskaava, jossa määritellään alueen maankäytön toimintaedellytykset. Alueella on arvokkaita
luontokohteita ja rakennuksia ja maisemallisia arvoja. Luonnoksen pohjoisosassa on merkintä MA,
maisemallisesti arvokas peltoalue, kun kohdan väritys tarkoittaa maa- ja metsävaltaista aluetta.
Rakennusvalvonnalla ei ole kaavan lausuntopyyntöön huomautettavaa
Kaavoittajan vastine
Lausunnossa havaitun kaavakartan MA-alueen virheellinen väri on korjattu.
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3 EHDOTUSVAIHEEN MUISTUTUS JA LAUSUNNOT
Osayleiskaavaehdotus ja rakentamistapaohjeet (OYK 002045) olivat nähtävillä 14.1.– 18.2.2021 palvelupiste Pyyrmanissa (Valtakatu 2) sekä kaupungin Internetsivuilla.
Yleiskaavan luonnoksesta pyydettiin lausunnot Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, Satakuntaliitolta,
Satakunnan Museolta ja Väylävirastolta (5.3.2021 mennessä).
Ehdotusvaiheessa saatiin yksi muistutus yksityishenkilöltä ja viranomaislausunnot Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, Satakuntaliitolta ja Satakunnan Museolta.

3.1 TIIVISTELMÄT EHDOTESVAIHEEN LAUSUNNOISTA JA KAAVOITTAJAN VASTINEET
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Yleistä
Kortelan osayleiskaavaluonnokseen ei ole viety maakuntakaavan mukaisia rautatieliikenteen ja tieliikenteen yhteystervemerkintöjä. Tämä maakuntakaavasta poikkeava ratkaisu on syytä perustella
vielä tarkemmin selostuksessa.
Kulttuuriympäristö
Kulttuuriympäristön huomioimisen osalta kaavaehdotus on kehittynyt luonnoksesta. Luonnonvaiheessa antamansa lausunnon mukaisesti ELY-keskus pitää luettavuuden kannalta suotavana muuttaa paikallisesti merkittävän kulttuuriympäristö (kh-3) aluemerkintä rasteriksi. Aluemerkintä on kaavakartalla vaikeasti hahmotettavissa. Edelleen ELY-keskus toteaa luonnosvaiheessa antamansa lausunnon mukaisesti, että rakentamistapaohjeiden pääkohtien sisällyttämistä kaavan yleismääräyksiin on vielä tarpeen harkita. Myös korjaustapaohjeiden laatimista ELY-keskus pitää suositeltavana.
Hulevedet
Alueen läpi kulkevassa Rahke- ja Koijärven ojassa sivuhaaroineen on toistuvaa perkaustarvetta.
Ojissa on ojitusyhteisöt ja näiden toimintaedellytyksiä ei saa heikentää. Hulevesien johtamisesta
ojayhteisöjen ojiin tulee sopia ko. yhteisön kanssa.
Alin suositeltava rakentamiskorkeus Rauman merenrannikolla on +2,10 N2000 + olosuhdelisät.
Happamat sulfaattimaat
Alueilla, joilla esiintyy happamia sulfaattimaita, tulee ne ottaa huomioon alueen suunnittelussa ja
rakentamisessa niin, ettei niistä aiheudu haitallisia vaikutuksia vesistöön.
Liikenne
Kun kaavaehdotuksessa Unajantien itäpuoli on luonnosvaiheen jälkeen pääosin jätetty kaava-alueen ulkopuolelle ja näin voidaan varautua valtatie 8:n tuleviin parannustoimenpiteisiin, ELY-keskuksella ei ole tältä osin liikenteestä kommentoitavaa.
Luonnonsuojelun osalta ei ole huomautettavaa ehdotukseen.
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ELY-keskuksella ei ole toimialaltaan muuta lausuttavaa. Lausunto on laadittu yhteistyössä ELY-keskuksen luonnonsuojelu- ja vesiyksikköjen sekä liikenne- ja infrastruktuurivastuualueen kanssa.
Kaavoittajan vastine
Pääosin ELY-keskuksen lausunnossaan tuomiin seikkoihin on jo vastattu luonnosvaiheen vastineessa. Hapan sulfaattimaa on uusi teema, josta ELY-keskus ei ole aiemmissa lausunnoissaan kirjoittanut. Kaavoituksen näkemyksen mukaan ELY-keskuksen lausunnossa ei tuoda esiin mitään sellaista
mikä aiheuttaisi tarvetta osayleiskaavakartan muuttamiseen. Pääosin aiempia vastineita siteeraten
voidaan todeta seuraavasti:
Kaavaselostuksen kohdassa 6.3 Suhde maakuntakaavoitukseen on selitetty, miksi Kortelan osayleiskaavaluonnokseen ei ole viety maakuntakaavan mukaisia rautatieliikenteen ja tieliikenteen yhteystarvemerkintöjä.
Paikallisesti merkittävän kulttuuriympäristön (kh-3) merkitsemistä kaavakarttaan rasterilla on kokeiltu ELY:n ehdotuksesta mutta rasteroinnista on luovuttu, koska se heikensi muiden kaavamerkintöjen luettavuutta. Kulttuuriympäristöä osoittavan pistekatkoviivan väri on muutettu siniseksi ja
merkitystä selittäviä kh-3 tekstejä on kaavakartalle lisätty. Paikallisesti merkittävän kulttuuriympäristön rajaus on myös nähtävissä osayleiskaavan selostuksessa.
Rakentamistapaohjeet ovat kokonaisuus, joita tulee noudattaa kaikilta osiltaan. Kaavan yleismääräyksissä sanotaan, että Kaavamerkintöjen tueksi on laadittu erilliset rakentamistapaohjeet, jotka
ovat kaavan liitteenä. Näiden ohjeiden mukaan on toimittava uusille rakennuspaikoille rakennettaessa. Rakentamistapaohjeet hyväksytään yhdessä osayleiskaavan kanssa ja rakennusvalvonta tulee
edellyttämään rakennustapaohjeiden noudattamista.
Korjaustapaohjeiden laadinnasta on luovuttu aiemmin (luonnosvaiheessa) kerrotuin perustein.
Kortelan osayleiskaavan uusilta rakennuspaikoilta muodostuvat hulevedet kulkeutuvat Myllyniittun
ja Varesniittun kautta kulkevien pienten laskuojien kautta mereen. Rahke- ja Koijärven ojiin ei kohdistu osayleiskaavan toteutumisen myötä merkittävää muutosta.
Osayleiskaavassa osoitetut uudet rakennuspaikat sijoittuvat metsäisille alueille lähinnä moreeni- ja
kalliomaille, joilla happamat sulfaattimaat eivät muodosta ongelmaa. Kortelantien eteläpuolelle on
osoitettu vain yksi rakennuspaikka sekin pellon keskellä olevalle metsäsaarekkeelle. Kaavaselostukseen on lisätty maininta Sulfaattimaista kohtaan 3.2.4 Maaperä, topografia ja kallioperä.

Satakuntaliitto
Kortelan osayleiskaavan ehdotus poikkeaa Satakunnan maakuntakaavasta sekä tieliikenteen että
rautatieliikenteen yhteystarvemerkintöjen osalta. Voimassa oleva Rauman kaupungin Yleiskaavan
2030 ratkaisu perustuu pohjoisen suunnan ratayhteyteen ja tieliikenteen osalta kytkeytymiseen val-
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tatiehen 8 olemassa olevia yhteyksiä hyödyntäen. Yleiskaavatyössä kaavaratkaisua tutkittiin ja perusteltiin poikkeamista maakuntakaavasta tehdyillä vaihtoehtotarkasteluilla ja kaupunginvaltuuston
päätöksellä.
Satakuntaliitto on pitänyt ja pitää edelleen erittäin tärkeänä, että Satakunnan maakuntakaavassa
osoitetun eteläisen kehäväylän (tie- ja rautatieliikenne) linjaus tulevalta satama- ja teollisuusaluelaajennukselta valtatien 8 kautta aina valtatielle 12 asti turvataan maankäytön suunnittelussa vähintään ohjeellisella yhteystarvemerkinnällä. Merkinnällä turvataan eteläisen kehäväylän liikenneyhteyksien toteuttamismahdollisuudet ja yhteensovitetaan eri maankäyttömuodot Rauman yleiskaavan 2030 ja Kortelan osayleiskaavan toteuttamista huomattavasti pidemmällä aikavälillä.
Kortelan osayleiskaavan ehdotusvaiheessa kaavarajausta on muutettu. Kaavaehdotuksessa Unajantien itäpuoli valtatien vierialueineen on pääosin jätetty kaava-alueen ulkopuolelle. Valtatie 8:n kehittämistoimenpiteistä ei ole vielä tarkkoja suunnitelmia, joten alueen suunnittelu tarkentuu myöhemmin.
Suojeltujen rakennusten kaavamääräys on korjattu Satakuntaliiton kaavaluonnoksesta antaman
lausunnon mukaisesti.
Kaavaehdotukseen on luonnosvaiheen jälkeen lisätty kaksi rakennuspaikkaa Varesniityn lounaispuolelle. Ne sijoittuvat olevan rakennuspaikan molemmin puolin ja kaavatyön pohjaksi laaditussa
rakennemallissa ne sijoittuvat kylärakenteen täydennysalueelle ja rajautuvat osin historiallisiin peltoihin. Uudet rakennuspaikat eivät sijoitu rakennusinventoinnissa arvokohteiksi määriteltyjen rakennusten yhteyteen. Luonnonarvoiltaan uudet osoitetut rakennuspaikat eivät ole erityisen arvokkaita. Maisemaselvityksen mukaan Kortelan alueen tärkeimpiä arvoja ovat laajat yhtenäiset metsäalueet sekä hyvin säilynyt maaseutumainen miljöö. Rakentamistapaohjeessa metsäisyyden säilymiseen on kiinnitetty huomiota tonttien reuna- alueiden metsäisyyden säilyttämiseksi. Luontoalueet
mahdollistavat virkistyksellisten arvojen säilymisen ja ulkoilureitistöjä on lisätty kaavaehdotukseen
luonnoksen jälkeen.
Teknisenä korjauksena pyydämme poistamaan ohjeellinen rakennuspaikka (rp) merkinnän yhteydessä olevan kaavamääräystekstin ”Maankäytön suunnittelulla on turvattava valtatien nelikaistaistamisen toteuttamismahdollisuus.” Kaava-alueeseen ehdotusvaiheeseen tehdyn rajausmuutoksen
jälkeen, aihetta tälle kaavamääräykselle ei ole.
Satakuntaliitolla ei ole Satakunnan maakuntakaavan, Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 ja Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 perusteella Rauman kaupungin Kortelan osayleiskaavan ehdotuksesta muuta lausuttavaa.
Kaavoittajan vastine
Kaupungin kaavoitusta ohjaa kaupungin oma poliittinen päätöksenteko. Kuten jo aloitusvaiheen
vastineessa todettiin, Kortelan osayleiskaava tukeutuu liikenteellisiltä ratkaisuiltaan vastikään lainvoiman saaneeseen Rauman kaupungin yleiskaavaan 2030. Rauman kaupunginvaltuuston periaate-
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päätös sataman laajentumisalueesta tehtiin jo kesällä 2012 (18.6.2012 85§). Päätöksen mukaan Satama 2030- laajentumisalueeksi valittiin Järviluoto tukeutuen nykyiseen ratalinjaukseen. Tieyhteys
laajentumisalueelle johdetaan Rauman eteläisen eritasoliittymän kautta. Lisäksi luonnosvaiheen
vastineessa todettiin, että Järviluodon satama- logistiikka- ja teollisuusalueen yleissuunnittelua on
jatkettu tie- ja ratasuunnittelun osalta em. lähtökohdista.
Satakuntaliitto on aivan oikein todennut, että rakennuspaikkamerkinnän (rp) yhteydessä ollut suunnittelumääräys on kaava-alueen supistuessa jäänyt tarpeettomaksi. Kyseinen suunnittelumääräys
on nyt poistettu.
Satakunnan Museo
Rakennettu kulttuuriympäristö ja maisema
Satakunnan Museo on Kortelan osayleiskaavaluonnoksesta antamassaan lausunnossa käynyt läpi
suunnittelualueen kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön arvot, eikä enää toista niitä tässä lausunnossa.
Luonnosvaiheen lausunnossaan museo totesi Kortelan osayleiskaavan huolella ja maiseman arvot
huomioiden laadituksi. Museon kommentit koskivat ainoastaan suojeltavien rakennusten tietojen
merkitsemistä kaavaselostukseen sekä käytetyn rakennussuojelumääräyksen sisältöä. Tämän lisäksi
museo toivoi laaditun rakennustapaohjeen olennaisimpien määräysten tuomista myös kaavakartalle ohjauksen sitovuuden varmentamiseksi.
Kaavaselostusta onkin nyt täydennetty museon toivomalla talla rakennussuojelu-kohteiden osalta,
eikä museolla ole siitä enää huomautettavaa. Satakunnan Museo pyytää kuitenkin korjaamaan kaavaselostuksen sivulla 26 olevan pienen virheen, josta museo on aiemminkin huomauttanut. Inventoinnissa käytetty arvoluokitus ei ole Museoviraston suosittelema, vaan Satakunnan Museon soveltama.
Rakennussuojelumerkintään (s1) liittyvä määräys on muutettu museon esittämällä tavalla. Kaavakartalle otettu maininta erillisestä rakentamistapaohjeesta lienee myös riittävä.
Arkeologinen kulttuuriperintö
Kiinteät muinaisjäännökset on merkitty kaavakartalle pistekatkoviivalla ja erityisominaisuutta ilmaisevalla merkinnällä sm. Satakunnan Museon luonnosvaiheessa esittämä täydennys kaavamääräykseen on tehty. Kaavaselostukseen on jäänyt pieni virhe sivulle 25, jossa kuvaillaan suunnittelualueen muinaisjäännökset. Kuten kartassa sivulla 29 esitetään, kohteita on kolme: Tenhonkallio (a),
Kortelan (Kordela) kylätontti (b, kulttuuriperintökohde) sekä Uusi-Kortela (c). Sivulla 25 kylätontti
on vahingossa saanut kaksi tunnistekirjainta (b ja c).
Satakunnan Museolla ei ole enää muuta huomautettavaa Kortelan osayleiskaavaehdotuksesta.
Kaavoittajan vastine
Asemakaavan selostukseen on tehty molemmat Satakunnan Museon esittämät korjaukset. Kaavoituksella ei ole muuta kommentoitavaa lausuntoon.
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3.1 EHDOTESVAIHEEN MUISTUTUS JA KAAVOITTAJAN VASTINE
Muistutus 1
Kiinteistö 684-420-1-756 on suunniteltu rakennuspaikaksi ja se pitäisi tähän osayleiskaavaan merkitä erillispientalojen alueeksi. Kiinteistö sijoittuu kokonaisuudessaan tämän suunnittelualueen sisälle. Kaupungin laajenemisen strategia asemakaava-alueen eteläpuolella muuttuu tämän osayleiskaavan mukana merkittävästi. Näin ollen painetta tämän kiinteistön asemakaavoitukseen ei ole.
Kiinteistön alueella on kallioinen maaperä ja sen metsätaloudellinen merkitys on lähes mitätön.
Alueen yhden kulman läpi kulkee ulkoilijoiden käyttämä metsätie. Tämän ulkoilureitin säilyminen ei
vaarannu ollenkaan, vaikka alue merkittäisiin erillispientalojen alueeksi.
Kaavoittajan vastine
Kiinteistöä 684-420-1-756 koskevaan mielipiteeseen vastattiin jo aloitusvaiheessa seuraavasti:
”Kyseessä oleva kiinteistö sijoittuu Peltotien päähän asemakaavoitetun Kortelan asuinalueen jatkeeksi. Kiinteistölle on haettu suunnittelutarveratkaisua asuinrakennuksen ja talousrakennuksen
rakentamiselle vuonna 2009. Asiaa koskevassa päätöksessä todettiin, että erityisiä edellytyksiä rakennusluvan myöntämiselle suunnittelutarvealueella ei ole olemassa. Hankkeen arvioinnissa todetaan mm., että Kortelan asemakaava-alueen eteläpuolinen alue on osoitettu kaupungin laajenemisen kannalta merkittäväksi ja että alueelle tulisi laatia asemakaava. Ilman asemakaavatasoista suunnittelua syntyvä rakentaminen voi johtaa kaavoitusvaiheessa hankaliin ja epätaloudellisiin ratkaisuihin.
Osayleiskaava ei ole oikea väline välittömästi Kortelan asemakaavoitettuun asuinalueeseen liittyvän
lisärakentamisen suunnitteluun. Alueelle tulisikin laatia asemakaava, kuten jo vuonna 2010 ratkaistussa suunnittelutarvehakemuksen arvioinnissa todetaan. Asemakaavan laatiminen puolestaan
edellyttäisi riittävän laajan alueen hankkimista kaupungin omistukseen, jotta kaava voitaisiin laatia
yhteisen edun mukaisella tavalla.”
Aloitusvaiheessa annettuun vastineeseen voidaan vielä lisätä, että Kortelan osayleiskaava ei muuta
tavoitetta ratkaista välittömästi Kortelan asemakaavoitettuun asuinalueeseen liittyvä lisärakentaminen asemakaavan avulla.
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LAUSUNTO RAUMAN KAUPUNGIN KORTELAN OSAYLEISKAAVAN OSALLISTUMISJAARVIOINTISUUNNITELMASTAJA RAKENNEMALLIN LUONNOKSESTA

Kaavahanke

Kortelan osayleiskaavan suunnittelualue sijoittuu noin 4 km etäisyydelle Rauman kaupungin
keskustasta. Suunnittelualue sijaitsee valtatie 8:n länsipuolella, Kortelantien molemmin puoIin, rajautuen luoteisosasta ja länsiosasta meren rannan loma-asutukseen. Suunnittelualue
on pinta-alaltaan n. 275 ha. Kortelan tien varsi on maaseutumaista viljelysaluetta, joka on ollut viljelykäytössä jo vuosisatojen ajan. Suunnittelualueen pohjoisosan kallioinen metsäalue
rajautuu Kortelan asuinalueeseen. Suunnittelualueelle antaa luonnetta meren Ja siihen liittyvan huvila-alueen läheisyys. Suunnittelualueen keskiosassa sijaitsee Kortelan historiallinen
viljelyalue, joka rakennuksineen on arvioitu paikallisesti merkittäväksi kulttuuriympäristöksi.
Suunnittelualueen itäreunassa oleva Unajantie on osa satoja vuosia vanhaa ja historiallisesti
merkittävää Pohjanlahden rantatietä. Osayleiskaavan suunnittelualueella on kolme arkeologista kohdetta: Kortelan vanha kylätontti Kortelantien länsipäässä, Tenhonkallion l maailmansodan aikainen kallioon louhittu juoksuhauta Ja Uusi-Kortelan ajoittamaton kiviröykkiö.
Kortelan osayleiskaavan osallistumis-ja arviointisuunnitelman mukaan tavoitteena on laatia
alueelle maankäyttö- ja rakennuslain 42 §:n mukainen oikeusvaikutteinen osayleiskaava.
Osayleiskaavan tavoitteena on määritellä alueella olevan maankäytön toimintaedellytykset ja
-suunnat, tutkia kylärakenteen täydennysalueen sijoitusta ja mitoitusta ja huomioida alueella toimivat maatilat ja olemassa oleva asutus. Kaavan tavoitteena on myös maisema-arvojen
säilyttäminen ja korostaminen, arvokkaan kylämiljöön luonteenpiirteiden vahvistaminen,
muinaisjäännösten säilyttäminen ja suojelu ja virkistys- ja luontoarvojen huomioon ottaminen.

Kaavoitustilanne
Maakunta kaavoitus
Satakunnan maakuntakaava

Ympäristöministeriö on vahvistanut 30. 11.2011 Satakunnan maakuntakaavan (Nro
YM1/5222/2010). Samalla ympäristöministeriö on vahvistanut maankäyttö- ja rakennuslain
210 §:n l momentin nojalla maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena maakuntakaavana voimassa olevien Satakunnan seutukaava 5:n ja Satakunnan seutukaava 2:n sekä Kiikoisten
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kunnan alueella voimassa olevan Pirkanmaan 3. seutukaavan kumoamisen. Satakunnan
maakuntakaava on saanut lainvoiman korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) päätöksellä
13. 3. 2013.
Satakunnan maakuntakaavassa Kortelan osayleiskaavan suunnittelualue sijoittuu Rauman

seudun 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.

Kohde-

vyöhykettä koskee seuraava suunnittelumääräys: Aluerakenteeltaan monikeskuksusia vyöhykkeitä kehitetään eheyttämällä olemassa olevien keskusten ja taajamien yhdyskuntarakennetta sekä turvaamalla viher- ja virkistysverkon jatkuvuus sekä palvelujen saatavuus. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee edistääelinympäristöjen toimivuutta ja taloudellisuutta hyödyntämällä rakennettuja verkostoja, vähentämällä liikennetarvetta sekä edistämaila joukkoliikenteen ja kevytliikenteen edellytyksiä. Alueen arkeologiset kohteiden, valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden sekä merkittävien kulttuuriympäristöjen tulee

olla alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtina. Kohdevyöhykettä koskee myös seuraava kehittämissuositus: Alueen maankäytön kehittämistarpeet tulisi tutkia ja ratkaista yksityiskohtaisemmalla seudullisella maankäytön suunnitelmalla.

Kortelan osayleiskaavan suunnittelualueen länsiosaan sijoittuu myös Satakunnan maakuntakaavassa osoitettu Satakunnan rannikkoseudun matkailun kehittämisvyöhyke (mv3). Merkinnällä osoitetaan merkittävät luontomatkailun kehittämisen kohdevyöhykkeet, joihin kohdistuu, luontomatkailun, luonnon virkistyskäytön, ulkoilu- ym. reitistöjen sekä luonnonsuoje-

lun kehittämis-ja yhteensovittamistarpeita. Kehittämisvyöhykkeitä koskee seuraava suunnittelumääräys: Vyöhykkeiden sisällä toteutettavassa alueidenkäytön suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota matkailuelinkeinojen ja virkistyspalveluiden kehittämiseen. Suunnittelussa on otettava huomioon toteutettavien toimenpiteiden yhteensovittaminen kulttuu-

ri-, maisema-ja luontoarvoihin sekä olemassa oleviin elinkeinoihin ja asutukseen. Matkailuun
liittyviä toimintoja suunniteltaessa ja vyöhykkeen vetovoimaisuutta kehitettäessä tulee ottaa
huomioon vyöhykkeen erityisominaisuudetja niiden ominaispiirteiden säilyttäminen.

Kortelan osayleiskaavan suunnittelualueelle sijoittuu Satakunnan maakuntakaavassa suojavyöhykemerkintä (sv). Merkinnällä osoitetaan alueita, joilla alueiden käyttöä on läheisen
alueen toiminnan tai muun ympäristöönsäkäyttörajoituksia aiheuttavan luonteen vuoksi rajoitettava. Merkinnällä svl osoitetaan vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen suojavyöhyke (konsultointivyöhyke). Suojavyöhykettä koskee seuraava suunnittelumääräys:Suunnittelussa on otettava huomioon alueella sijaitsevista laitoksista tai vaarallisten kemikaalien valmistuksesta, varastoinnista tai kuljetuksesta ympäristölle ja alueelle sijoittuville toiminnoille mahdollisesti aiheutuvat riskit. Suunniteltaessa riskille alttiiden toiminto-

jen sijoittamista suojavyöhykkeelle tulee palo- ja pelastusviranomaiselle sekä tarvittaessa
Turvatekniikan keskukselle (TUKES) varata mahdollisuus lausunnon antamiseen.
Suunnittelualueelle on Satakunnan maakuntakaavassa osoitettu myös ulkoilureitin yhteys-

tarve, joka ulottuu Kortelasta Voiluodon kautta aina Pyhärannan rajalle asti. Merkinnällä
osoitetaan merkittävien ulkoilureittien yhteystarpeet. Merkintää koskee seuraava suunnittelumääräys: Maankäytön suunnittelulla on turvattava ulkoilureitin yhteystarpeen toteuttamismahdollisuus.

Kortelan osayleiskaavan suunnittelualueelle sijoittuu myös Satakunnan maakuntakaavassa
osoitettu siirtoviemärin yhteystarvemerkintä (j). Merkinnällä osoitetaan vesihuollon kehit-
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tämisen kannalta tärkeät siirtoviemäreiden yhteystarpeet. Merkintää koskee seuraava suun-

nittelumääräys: Maankäytön suunnittelulla on turvattava siirtoviemärin yhteystarpeen toteuttamismahdollisuus. Yhteystarpeen toteuttamiseksi on siirtoviemäriverkon yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa selvitettävä alueiden käytön kannalta tarkoituksenmukaisimmatja

ympäristön kannalta vähiten haitalliset vaihtoehdot.
Satakunnan maakuntakaavassa on osoitettu pohjois-eteläsuuntaisesti historiallinen tie (ht,
Rantatie), joka kulkee Kortelan osayleiskaavan suunnittelualueen itäreunassa Unajantietä

pitkin. Merkinnälläosoitetaan arvokashistoriallinentie. Merkintääkoskeeseuraava suunnittelumääräys:Kaikista niistä tien linjaukseen tai muuhun muuttamiseen liittyvistä suunnitelmistä tai toimenpiteistä, jotka koskevat asemakaavoittamattomia tien osia, tulee varata museoviranomaiselle tilaisuus lausunnon antamiseen.

Satakunnan maakuntakaavassa on osoitettu tieliikenteen yhteystarvemerkintä halki Korte-

Iänosayleiskaavansuunnittelualueen. Rauman keskustaneteläpuolinenyhteystarvemerkintä
ulottuu sataman eteläpuoliselta teollisuusalueelta aina valtatien 8 kautta valtatielle 12 asti.

Tieliikenteenyhteystarvemerkinnalläosoitetaantieverkon kehittämisenkannaltatärkeätyhteystarpeet. Merkintää koskee seuraava suunnittelumääräys: Maankäytön suunnittelulla on
turvattava tieliikenteen yhteystarpeen toteuttamismahdollisuus. Yhteystarpeen toteutta-

miseksi on tieverkon yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa selvitettävä alueiden käytön
kannalta tarkoituksenmukaisimmat ja ympäristön kannalta vähiten haitalliset vaihtoehdot.
Satakunnan maakuntakaavassa on osoitettu rautatieliikenteen yhteystarvemerkintä Korte-

Iän osayleiskaavan suunnittelualueen halki. Yhteystarvemerkintä ulottuu Rauman sataman
eteläpuoliselta teollisuusalueelta Uusikaupunki-Rauma-Pori (URPO-rata) yhteysvälille, joka
on niin ikään osoitettu maakuntakaavassa rautatieliikenteen yhteystarvemerkinnällä.

Rauta-

tieliikenteen yhteystarvemerkinnällä osoitetaan rataverkon kehittämisen kannalta tärkeät
yhteystarpeet. Merkintää koskee seuraava suunnittelumääräys: Maankäytön suunnittelulla
on turvattava rautatieliikenteen yhteystarpeen toteuttamismahdollisuus. Yhteystarpeen to-

teuttamiseksi on rataverkon yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa selvitettävä alueiden
käytönkannaltatarkoituksenmukaisimmatJaympäristönkannaltavähitenhaitallisetvaihtoehdot.

Satakunnan maakuntakaavassa vahatie 8:n on osoitettu Kortelan osayleiskaavan suunnitte-

lualueeseen rajautuvalta kohdaltakaksiajorataiseksiparannettavaksipäätieksi(vt). Merkinnällä osoitetaan ne päätiet, joiden nykyisen ajoradan viereen rakennetaan toinen ajorata.
Alueella on voimassa MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus. Merkintää koskee seuraava

suunnittelumääräys: Maankäytön suunnittelussa tulee varautua siihen, että pääsy kaksiajo-

rataiseksi parannettavalle päätielle tapahtuu pääasiassa eritasoliittymien kautta ja paikalliselle sekä kevyelle liikenteelle on osoitettu erillinen väylä.
Satakunnan vaihemaakuntakaava l

Satakunnan vaihemaakuntakaavassa l osoitetaan maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet. Satakunnan vaihemaakuntakaava l on hyväksytty 13. 12. 2013 Satakunnan

maakuntavaltuustossa

ja ympäristöministeriö

on vahvistanut vaihemaakuntakaavan

3. 12. 2014. Kaava sai lainvoiman korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 6. 5. 2016.
Satakunnan tuulivoimatuotantoa

käsittelevä Satakunnan vaihemaakuntakaava l mahdollis-

taa teoreettisen laskennan mukaan 3, 10 TWh sähköntuotannon. Kaikkiaan vaihemaakunta-

Vaihde;

(02)6204300

Postiosoite:

PL260. 28101 PORI

ctunimi. sukunimi@sataikunta. fi
KäyntiosoitK

Pohjoisranta II D. 28100 PORI

www. satakuntalntto. fi

Y-tumus0830322-5
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kaavassa osoitetaan 17 maakunnallisesti merkittävää tuulivoimatuotannon

aluetta Satakun-

taan. Kaavassa ei ole osoitettu tuulivoimatuotannon alueita Rauman kaupungin alueelle.
Satakunnan vaihemaakuntakaava 2

Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2 teemana on energiantuotanto; turve, bioenergia ja
aurinkoenergia. Muita teemoja ovat varalaskupaikkojen suojavyöhykkeet, kauppa, maisemaalueet ja rakennetut kulttuuriympäristöt. Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 on hyväksytty
Satakuntaliiton maakuntavaltuustossa 17. 5. 2019. Hyväksymispäätös on saanut lainvoiman
1. 7.2019 ja Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 on tullut voimaan 20.9.2019.
Kortelan osayleiskaavan suunnittelualueen koillisosa sijoittuu Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2 taajamatoimintojen alueeksi (A, Keskusta-Kaaro-Monna) osoitetulle alueelle.
Merkinnällä osoitetaan yksityiskohtaista suunnittelua edellyttävät asumiseen ja muille taajamatoiminnoille, kuten keskustatoiminnoille, palveluille ja teollisuudelle rakentamisalueita,
pääväyliä pienempiä liikenneväyläalueita, virkistys- ja puistoalueita sekä erityisalueita. Aluetta suunniteltaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen ja
täydentämiseen hajanaisesti ja vajaasti rakennetuilla alueilla. Uusi rakentaminen ja muu
maankäyttö on sopeutettava suunnittelulla ympäristöönsä tavalla, joka vahvistaa taajaman
omaleimaisuutta. Täydennysrakentamista ja muuta alueiden käyttöä suunniteltaessa on
otettava huomioon alueen kulttuurihistorialliset ja maisemalliset ominaispiirteet sekä viherja virkistysverkko. Alueilla on turvattava yleisten ranta-alueiden varaaminen maisemarakenteellisesti ja -kuvallisestija luontoarvoiltaan kestäviltä, korkeatasoisilta alueilta, osana alueen
yhtenäistä viher- ja virkistysverkkoa. 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. Taajamatoimintojen alue ei ole ensisijaisesti tarkoitettu tilaa vaativan kaupan suuryksikköjen sijoittumisalueeksi. Kaupan suuryksiköiden mitoitus tulee yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa määritelIa paikallisen ostovoiman pohjalta ja yksiköiden toteutumisen ajoitus tulee yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa sitoa muun taajamarakenteen ja liikennejärjestelmien toteutukseen.

Yleiskaavoitus

Rauman yleiskaava 2030
Suurimmalla osalla Kortelan osayleiskaavan suunnittelualuetta on voimassa Rauman kaupungin yleiskaava 2030. Yleiskaavassa suunnittelualueelle on osoitettu virkistysaluetta (V),
kyläaluetta (AT), asuntoalueen reservialuetta (A/res), maa- ja metsätalousaluetta, jossa on
loma-asutusta (MRA), osayleiskaavatarve, siirtoviemärin yhteystarve (j), historiallinen tielinja, vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen suojavyöhyke,
konsultointivyöhyke (svl), merkittävä kulttuuriympäristö (kh).
Rauman Eteläisten rantojen osayleiskaava
Kortelan osayleiskaavan suunnittelualueen eteläosassa on voimassa 28. 5. 2001 hyväksytty
Rauman Eteläisten rantojen osayleiskaava. Osayleiskaavassa suunnittelualue on pääosin
osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (Ml), osa tästä alueesta on osoitettu alueeksi, jolle soveltuu haja-asutusluonteinen asuminen (ao). Lisäksi suunnittelualueelle on
osayleiskaavassa osoitettu maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MYI) ja erillispientalojen aluetta (AO).

Vaihde
Postiosoite:

(02) 620 4300
PL260, 28101 PORI

etuninu.suliununi@satalamta.fi
Käyntiosoite:

Pohjoisranta11 D, 28100PORI

www.satakuntaliitto. fi

Y-tunnus0830322-5
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Asemakaavoitus

Kortelan osayleiskaavan suunnittelualueella ei ole voimassa olevia asemakaavoja.
Kannanotot

Satakuntaliitto kiittää Rauman kaupunkia Kortelan osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa ja rakennemallin luonnosta koskevasta lausuntopyynnöstä.

Satakuntaliitto pitää osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitettyjä kaavan tavoitteita ja
lähtökohtia hyvinä Kortelan oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimistyölle.
Kortelan osayleiskaavan rakennemallin ratkaisu poikkeaa Satakunnan maakuntakaavasta seka tieliikenteen että rautatieliikenteen yhteystarvemerkintöjen osalta. Voimassa oleva Rauman kaupungin Yleiskaavan 2030 ratkaisu perustuu pohjoisen suunnan ratayhteyteen ja tie-

liikenteen osalta kytkeytymiseen valtatiehen 8 olemassa olevia yhteyksiä hyödyntäen. Yleiskaavatyössä kaavaratkaisua tutkittiin ja perusteltiin poikkeamista maakuntakaavasta tehdyilIa vaihtoehtotarkasteluilla ja kaupunginvaltuuston päätöksellä.
Satakuntaliitto on pitänyt ja pitää edelleen erittäin tärkeänä, että Satakunnan maakuntakaavassa osoitetun eteläisen kehäväylän (tie- ja rautatieliikenne) linjaus tulevalta satama- ja te-

ollisuusaluelaajennukselta valtatien 8 kautta aina valtatielle 12 asti turvataan maankäytön
suunnittelussa vähintään ohjeellisella yhteystarvemerkinnällä. Merkinnällä turvataan eteläi-

sen kehäväylän liikenneyhteyksien toteuttamismahdollisuudet Rauman yleiskaavan 2030 Ja
Kortelan osayleiskaavan toteuttamista huomattavasti pidemmällä aikavälillä.
Lisäksi Kortelan osayleiskaavaa laadittaessa tulee huomioida valtatie 8:n parantamisen kaksiajorataiseksi siihen liittyvineen rinnakkaistietarpeineen sekä Satakunnan maakuntakaavassa osoitetut ulkoilureitin yhteystarve ja siirtoviemärin yhteystarvemerkinnät.
Satakuntaliitolla ei ole Satakunnan maakuntakaavan, Satakunnan vaihemaakuntakaavan l ja
Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 perusteella Rauman kaupungin Kortelan osayleiskaavan
osallistumis-ja arviointisuunnitelmasta ja rakennemallin luonnoksesta muuta lausuttavaa.

SATAKUNTALIITTO
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Päivi Liuska-Kankaanpää
Alueiden käytön johtaja

Susanna Roslöf
Maakunta-arkkitehti

Esa Perttula

Liikennesuunnittelija

Tiedoksi:

Vaihde
Postiosoite:

Varsinais-Suomen ELY-keskus, Satakunnan Museo

(02)6204300
PL260, 28101 PORI

etummi. sukunimi@satahmta. fi
Käyutiosoite:

Pohjoisranta 11 D, 28100 PORI

www.satakuntaliitto. fi

Y-tumus0830322-5
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OTE KAAVAYHDISTELMÄSTÄ
Satakuntaliitto

Ympäristöministeriön30. 11.2011 vahvistama Satakunnan maakuntakaava

(N:oYM1/5222/2010, KHO 13. 3.2013)
Ympäristöministeriön3. 12.2014 vahvistama Satakunnanvaihemaakuntakaava 1

(N:oYM7/5222/2013, KHO 6.5. 2016)
Satakuntaliiton maakuntavaltuuston 17. 5.2019 hyväksymä
Satakunnan vaihemaakuntakaava 2

(Lainvoimainen 20. 9. 2019)
Lausunnolla oleva Rauman Kortelan osayleiskaavan rakennemalli sekä
osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) alue.
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Aihe:

Valkama Päivi (ELY) <paivi.valkama@ely-keskus.fi>
25. lokakuuta 2019 13:50
Kaavoitus
Satakunnan museo (Nummelin Liisa); Susanna Roslöf; Esa Perttula; Satakunnan museo (Koivisto Leena)
Kortelan osayleiskaavan OAS ym. VARELY/ 4210/ 2019

Varsinais-Suomen ELY-keskus ei anna lausuntoa, mutta toteaa kommenttinaan Kortelan yleiskaavan lähtökohtiin seuraavaa:
ELY-keskus esittää osallisiin lisättäväksi väyläviraston.
Osayleiskaavassa tulisi ottaa huomioon valtatien 8 mahdollisen nelikaistaistamisen tilatarpeet. Parantamiseen liittyvät mahdolliset liikennemelusuojaukset ja
riista-aidat edellyttävät myös maantieltä lisäleveyttä.
Valtatien ja Koilahdentien välisen liittymän mahdolliset parantamisvaihtoehdot saattaisivat myös yltää ko. kaava-alueelle asti.
Ohessa ko. kaava-alueen kohdalta liikennemelualueet (Päivämelu), jotka on laadittu maastomalliin perustuen.
Tällaiset kartat löytyvät Väylävirastolta vilkkaimpien päätiejaksojen varrelta tehtyinä.

Kortelan kaava-alueelle tulee uusia liito-oravaselvitys. Tilanne on voinut muuttua v. 2013 tehdyn osayleiskaavan luontoselvityksen jälkeen. Yksi havaittu elinpiiri
on myös ollut aivan rakenneluonnosmallin kylärakenteen täydennysalueen tuntumassa. Luontotyyppien, kasvillisuuden ja linnuston sekä pikkuapollon ja
lepakkojen osalta vanhojen /tehtyjen selvitysten voidaan katsoa olevan riittäviä.
Kylärakenteen täydennysalueen sijoitusta ja mitoitusta suunniteltaessa tulee tarkastella alustavasti myös alueen pintavesiolosuhteita ja sitä, miten rakentamisen
vaikutukset pintavesiin voidaan hallita ja miten voidaan ehkäistä lisääntyvien hulevesien haitalliset vaikutukset.
ELY-keskuksella ei ole toimialaltaan tässä vaiheessa muita huomioita. ELY-keskus antaa lausuntonsa kaavaluonnoksesta.
Yst.terv.
Päivi Valkama
Ylitarkastaja/Överinspektör
paivi.valkama@ely-keskus.fi
0295 023 022, vaihde 0295 022 500
Alueiden käytön yksikkö / Enheten för områdesanvändning
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Yrjönkatu 20, 28100 Pori
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland, Yrjönkatu 20, PL 266, 28100 Pori
www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi
ELY-keskus Facebookissa
l

l

Tämä viesti on tarkoitettu ainoastaan henkilölle tai yhteisölle, jolle se kuuluu. Viesti saattaa sisältää luottamuksellista tietoa. Jos olet saanut viestin
erehdyksessä, sinulla ei ole siihen käyttöoikeutta. Tässä tapauksessa ilmoita siitä lähettäjälle ja poista viesti postilaatikostasi.
Detta meddelande är endast avsett för den person eller sammanslutning som meddelandet hör till. Meddelandet kan innehålla konfidentiell information. Du
har inte rätt att läsa meddelandet om det har skickats till dig av misstag. Meddela avsändaren och radera meddelandet från din brevlåda i detta fall.

Luonnosvaiheen lausunnot
LAUSUNTO

Diaarinumero VARELY/4210/2019

Varsinais-Suomi
06.04.2020

Rauman kaupunki / kaavoitus
kaavoitus@rauma.fi

Viite: Lausuntopyyntö 12.03.2020

Kortelan oikeusvaikutteinen osayleiskaava, luonnosvaihe päivätty
04.03.2020, Rauman kaupunki
Kaavahanke ja Suunnittelutilanne
Suunnittelualueena on noin 4 km Rauman keskustan eteläpuolella sijaitseva Kortelan
kyläalue. Suunnittelualue käsittää alueita Kortelantien molemmin puolin valtatien 8
länsipuolella ja sen pinta-ala on noin 275 ha.
Kaavatyön tavoitteena on laatia suunnittelualueelle maankäyttö- ja rakennuslain 42 §:n
mukainen oikeusvaikutteinen osayleiskaava. Kaavan sisällöllisenä tavoitteena on
kaavaselostuksen mukaan Kortelan kylärakenteen täydentäminen ottaen huomioon
olemassa oleva asutus ja alueella toimivat maatilat.
Satakunnan maakuntakaava on saanut lainvoiman korkeimman hallinto-oikeuden
päätöksellä 13.3.2013. Maakuntakaavassa suunnittelualueeseen kohdistuu
kaupunkikehittämisen kohdevyöhykemerkintä (kk) ja suunnittelualueen länsiosaan myös
Satakunnan rannikkoseudulle osoitettu matkailun kehittämisvyöhyke (mv3).
Suunnittelualueelle kohdistuu myös suojavyöhykettä (sv-1), jolla merkinnällä osoitetaan
vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen suojavyöhyke
(konsultointivyöhyke). Suunnittelualueelle on osoitettu myös ulkoilureitin yhteystarve ja
siirtoviemärin yhteystarve (j). Suunnittelualueen itäosaan sijoittuu maakuntakaavan
mukainen historiallisen tien (ht) varaus, joka kulkee Unajantietä pitkin. Maakuntakaavassa on
osoitettu myös tieliikenteen ja rautatieliikenteen yhteystarvemerkinnät, jotka halkaisevat
suunnittelualueen. Satakunnan maakuntakaavassa valtatie 8 on osoitettu
suunnittelualueeseen rajoittuvalta kohdalta kaksiajorataiseksi parannettavaksi päätieksi (vt).
Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 on hyväksytty 17.5.2019 ja tullut voimaan 20.9.2019.
Suunnittelualue sijoittuu koillisosaltaan vaihemaakuntakaavan 2 taajamatoimintojen alueelle
(A).

VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
YMPÄRISTÖ JA LUONNONVARAT
Vaihde +358 295 022 500
kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi
www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi

Itsenäisyydenaukio 2, PL 523, 20101 Turku
Yrjönkatu 20, 28100 Pori
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Rauman koko kaupungin aluetta koskeva yleiskaava 2030 on hyväksytty 25.3.2019 ja kaava
on tullut voimaan. Yleiskaava on suurimmaksi osaksi voimassa suunnittelualueella ja siinä
suunnittelualueelle on merkitty osayleiskaavatarve. Osaksi suunnittelualueella on voimassa
myös 28.5.2001 hyväksytty Rauman Eteläisten rantojen osayleiskaava.
Koko kaupungin yleiskaavassa 2030 suunnittelualueelle on osoitettu virkistysaluetta (V),
kyläaluetta (AT), olemassa olevan kyläalueen pohjoispuolelle asuntoalueen reservialuetta (A/res)
sekä maa- ja metsätalousaluetta, jossa on loma-asutusta (MRA). Suunnittelualueelle on merkitty
siirtoviemärin yhteystarve. Unajantie on osoitettu osaksi historiallista tielinjaa (Rantatie). Lisäksi
kohdealueelle ulottuu vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen suojavyöhyke,
konsultointivyöhyke (sv1). Unajan historiallinen viljelysalue on osoitettu merkittäväksi
kulttuuriympäristöksi (kh).
Eteläisten rantojen osayleiskaavassa suunnittelualue on pääosin osoitettu maa- ja
metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M1). Osa tästä alueesta on osoitettu alueeksi, jolle soveltuu
haja-asutusluonteinen asuminen (ao). Lisäksi suunnittelualueelle sijoittuu osayleiskaavan
maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY1) ja
erillispientalojen aluetta (AO).
Suunnittelualueella ei ole voimassa asemakaavoja. Pohjoisosaltaan suunnittelualue rajoittuu
asemakaavoitettuihin alueisiin.
Kaavan aloitusvaiheessa Varsinais-Suomen ELY-keskus on kommentoinut hanketta mm.
valtatien 8 parantamistarpeisiin (mm. nelikaistaistaminen, liittymät, melusuojaus) liittyen, liitooravaselvityksen uusimistarpeen osalta sekä alueen pintavesiolosuhteiden ja hulevesien
haitallisten vaikutusten ehkäisemisen osalta.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunto
Yleistä
Kortelan osayleiskaavaluonnokseen ei ole viety maakuntakaavan mukaisia
rautatieliikenteen ja tieliikenteen yhteystarvemerkintöjä. Tätä maakuntakaavasta
poikkeavaa ratkaisua on syytä perustella tarkemmin. Kaavaselostuksen maininta
suorasta rakentamisen ohjauksesta uusien rakennuspaikkojen osalta on syytä poistaa.

Kulttuuriympäristö
Uudet rakennuspaikat on sijoitettu maisemaselvityksen suositusten mukaisesti ja maiseman
kannalta luontevasti.
Paikallisesti merkittävä kulttuuriympäristö (kh-3) on kaavassa osoitettu aluemerkinnällä. Merkinnän
hahmottamista kaavakartalla helpottaisi esimerkiksi alueen esittäminen rasterina.
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Kaavamääräyksissä viitataan rakentamistapaohjeisiin. Niiden pääkohtien sisällyttämistä kaavan
yleismääräyksiin on tarpeen harkita. Jatkosuunnittelussa on hyvä pohtia myös korjaustapaohjeiden
laatimisen tarvetta.
Termiä "ilman pakottavaa syytä" ei tule käyttää s1-kaavamääräyksessä. Suojelumerkinnässä
rakennusten purkaminen on syytä yksiselitteisesti kieltää.
Luonnonsuojelu ja virkistys
Kortelassa on toteutettu liito-oravaselvitys helmikuussa 2020. Luonnonsuojelun osalta ei
ELY-keskuksella ole nyt yleiskaavaluonnoksesta huomautettavaa. Ulkoilureittiverkoston
kattavuus ja tarpeelliset yhteydet myös alueen ulkopuolelle on tarpeen varmistaa ja
esittää kaavaselostuksessa.
Liikenne
Kaava-alue rajautuu lyhyellä matkalla Turku-Oulu valtatiehen 8. ELY-keskus katsoo, että ko.
kaavan kohdalla tulee varautua valtatien nelikaistaistukseen. Koska nelikaistaiseen
valtatieosuuteen voi liittyä vain eritasoliittymien kautta, tulevat kaava-alueen koillisnurkan lähellä
olevat liittymät valtatielle katkeamaan viimeistään tässä vaiheessa. Tällöin olisi järkevää kääntää
Koilahdentie kulkemaan valtatien ali Unajantielle.
Valtatien nelikaistaistamisesta kaavan kohdalla ei ole laadittu mitään virallisia suunnitelmia, jolloin
ei tiedetä esim. kummalle (tai molemmille) puolelle nykyistä ajorataa lisäkaistat tulisivat. Myös
tarpeellisten melusuojausten rakentamiset ja mahdollinen riista-aita tarvitsevat lisää tiealuetta.
Osayleiskaavassa tulisi selvittää tulevaisuuden melualueiden lisäksi mahdollisia liikenteen
aiheuttamia tärinähaittoja.
Koska valtatien nelikaistaistuksesta tiejärjestelyineen ei ole laadittu tarkempia suunnitelmia, esittää
ELY-keskus, että Unajantien itäpuoli jätettäisiin tässä vaiheessa kaava-alueen ulkopuolelle.
Hulevedet
Yleiskaavan jatkosuunnittelussa tulee ottaa huomioon alueella olevien maankuivatusta ja hulevesiä
palvelevien ojien kunnossapitomahdollisuudet. Ojien varsille on tarpeen varata riittävät yleiset
alueet siten, että niiden kunnossapitoa voidaan tarvittaessa tehdä aiheuttamatta vahinkoa tai
haittaa tontinomistajille.
Jatkosuunnittelussa on tarpeen esittää, miten rakennuspaikkojen hulevedet johdetaan
kaavakartassa esitettyihin ohjeellisiin hulevesien johtamisreitteihin ja miten vähennetään
rakentamisesta aiheutuvaa virtaamalisäystä.
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ELY-keskuksella ei ole toimialaltaan muuta lausuttavaa. Tämä lausunto on valmisteltu
yhteistyössä ELY-keskuksen vesi- ja luonnonsuojeluyksikköjen kanssa ja lausunto
sisältää myös ELY-keskuksen L-vastuualueen lausunnon.
ELY-keskuksen näkemyksen mukaan kaavahankkeesta on syytä pyytää Väyläviraston ja
TUKES:in lausunnot.
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Rauman kaupunki
Tekninen virasto / Kaavoitus
kaavoitus@rauma.fi
viite:

Lausuntopyyntönne 12.3.2020

LAUSUNTO RAUMAN KAUPUNGIN KORTELAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA
Kaavahanke
Suunnittelualue sijaitsee Kortelan haja-asutusalueella valtatie 8:n länsipuolella, Kortelantien
molemmin puolin, noin 4 km etäisyydelle Rauman kaupungin keskustasta. Suunnittelualueen
pohjoisosan kallioinen metsäalue rajautuu Kortelan asuinalueeseen. Suunnittelualueelle antaa
luonnetta meren ja siihen liittyvän huvila-alueen läheisyys. Suunnittelualueen keskiosassa sijaitsee
Kortelan historiallinen viljelyalue, joka rakennuksineen on arvioitu paikallisesti merkittäväksi
kulttuuriympäristöksi. Suunnittelualueen itäreunassa oleva Unajantie on osa satoja vuosia vanhaa
ja historiallisesti merkittävää Pohjanlahden rantatietä. Osayleiskaavan suunnittelualueella on kolme
arkeologista kohdetta: Kortelan vanha kylätontti Kortelantien länsipäässä, Tenhonkallion I
maailmansodan aikainen kallioon louhittu juoksuhauta ja Uusi-Kortelan ajoittamaton kiviröykkiö.
Hankkeen tavoitteena on laatia alueelle maankäyttö- ja rakennuslain 42 §:n mukainen
oikeusvaikutteinen osayleiskaava. Osayleiskaavan tavoitteena on määritellä alueella olevan
maankäytön toimintaedellytykset ja –suunnat, tutkia kylärakenteen täydennysalueen sijoitusta ja
mitoitusta ja huomioida alueella toimivat maatilat ja olemassa oleva asutus. Kaavan tavoitteena on
myös maisema-arvojen säilyttäminen ja korostaminen, arvokkaan kylämiljöön luonteenpiirteiden
vahvistaminen, muinaisjäännösten säilyttäminen ja suojelu sekä virkistys- ja luontoarvojen
huomioon ottaminen.
Kaavoitustilanne
Satakunnan maakuntakaava
Ympäristöministeriö on vahvistanut 30.11.2011 Satakunnan maakuntakaavan (N:o
YM1/5222/2010). Samalla ympäristöministeriö on vahvistanut maankäyttö- ja rakennuslain 210 §:n
1 momentin nojalla maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena maakuntakaavana voimassa olevien
Satakunnan seutukaava 5:n ja Satakunnan seutukaava 2:n sekä Kiikoisten kunnan alueella voimassa
olevan Pirkanmaan 3. seutukaavan kumoamisen. Satakunnan maakuntakaava on saanut lainvoiman
korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) päätöksellä 13.3.2013.
Satakunnan maakuntakaavassa Kortelan osayleiskaavan suunnittelualue sijoittuu Rauman seudun
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. Kohdevyöhykettä koskee seuraava
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suunnittelumääräys: Aluerakenteeltaan monikeskuksisia vyöhykkeitä kehitetään eheyttämällä
olemassa olevien keskusten ja taajamien yhdyskuntarakennetta sekä turvaamalla viher- ja
virkistysverkon jatkuvuus sekä palvelujen saatavuus. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee
edistää elinympäristöjen toimivuutta ja taloudellisuutta hyödyntämällä rakennettuja verkostoja,
vähentämällä liikennetarvetta sekä edistämällä joukkoliikenteen ja kevytliikenteen edellytyksiä.
Alueen arkeologiset kohteiden, valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden sekä merkittävien
kulttuuriympäristöjen tulee olla alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtina. Kohdevyöhykettä
koskee myös seuraava kehittämissuositus: Alueen maankäytön kehittämistarpeet tulisi tutkia ja
ratkaista yksityiskohtaisemmalla seudullisella maankäytön suunnitelmalla.
Kortelan osayleiskaavan suunnittelualueen länsiosaan sijoittuu myös Satakunnan
maakuntakaavassa osoitettu Satakunnan rannikkoseudun matkailun kehittämisvyöhyke (mv3).
Merkinnällä osoitetaan merkittävät luontomatkailun kehittämisen kohdevyöhykkeet, joihin
kohdistuu, luontomatkailun, luonnon virkistyskäytön, ulkoilu- ym. reitistöjen sekä luonnonsuojelun
kehittämis- ja yhteensovittamistarpeita. Kehittämisvyöhykkeitä 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.
Kortelan osayleiskaavan suunnittelualueelle sijoittuu Satakunnan maakuntakaavassa
suojavyöhykemerkintä (sv). Merkinnällä osoitetaan alueita, joilla alueiden käyttöä on läheisen
alueen toiminnan tai muun ympäristöönsä käyttörajoituksia aiheuttavan luonteen vuoksi
rajoitettava. Merkinnällä sv1 osoitetaan vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan
laitoksen suojavyöhyke (konsultointivyöhyke). Suojavyöhykettä koskee seuraava
suunnittelumääräys: Suunnittelussa on otettava huomioon alueella sijaitsevista laitoksista tai
vaarallisten kemikaalien valmistuksesta, varastoinnista tai kuljetuksesta ympäristölle ja alueelle
sijoittuville toiminnoille mahdollisesti aiheutuvat riskit. Suunniteltaessa riskille alttiiden toimintojen
sijoittamista suojavyöhykkeelle tulee palo- ja pelastusviranomaiselle sekä tarvittaessa
Turvatekniikan keskukselle (TUKES) varata mahdollisuus lausunnon antamiseen.
Suunnittelualueelle on Satakunnan maakuntakaavassa osoitettu myös ulkoilureitin yhteystarve,
joka ulottuu Kortelasta Voiluodon kautta aina Pyhärannan rajalle asti. Merkinnällä osoitetaan
merkittävien ulkoilureittien yhteystarpeet. Merkintää koskee seuraava suunnittelumääräys:
Maankäytön suunnittelulla on turvattava ulkoilureitin yhteystarpeen toteuttamismahdollisuus.
Kortelan osayleiskaavan suunnittelualueelle sijoittuu myös Satakunnan maakuntakaavassa
osoitettu siirtoviemärin yhteystarvemerkintä (j). Merkinnällä osoitetaan vesihuollon kehittämisen
kannalta tärkeät siirtoviemäreiden yhteystarpeet. Merkintää koskee seuraava suunnittelumääräys:
Maankäytön suunnittelulla on turvattava siirtoviemärin yhteystarpeen toteuttamismahdollisuus.
Yhteystarpeen toteuttamiseksi on siirtoviemäriverkon yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa
selvitettävä alueiden käytön kannalta tarkoituksenmukaisimmat ja ympäristön kannalta vähiten
haitalliset vaihtoehdot.
Satakunnan maakuntakaavassa on osoitettu pohjois-eteläsuuntaisesti historiallinen tie (ht,
Rantatie), joka kulkee Kortelan osayleiskaavan suunnittelualueen itäreunassa Unajantietä pitkin.
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Merkinnällä osoitetaan arvokas historiallinen tie. Merkintää koskee seuraava suunnittelumääräys:
Kaikista niistä tien linjaukseen tai muuhun muuttamiseen liittyvistä suunnitelmista tai
toimenpiteistä, jotka koskevat asemakaavoittamattomia tien osia, tulee varata
museoviranomaiselle tilaisuus lausunnon antamiseen.
Satakunnan maakuntakaavassa on osoitettu tieliikenteen yhteystarvemerkintä halki Kortelan
osayleiskaavan suunnittelualueen. Rauman keskustan eteläpuolinen yhteystarvemerkintä ulottuu
sataman eteläpuoliselta teollisuusalueelta aina valtatien 8 kautta valtatielle 12 asti. Tieliikenteen
yhteystarvemerkinnällä osoitetaan tieverkon kehittämisen kannalta tärkeät yhteystarpeet.
Merkintää koskee seuraava suunnittelumääräys: Maankäytön suunnittelulla on turvattava
tieliikenteen yhteystarpeen toteuttamismahdollisuus. Yhteystarpeen toteuttamiseksi on tieverkon
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa selvitettävä alueiden käytön kannalta
tarkoituksenmukaisimmat ja ympäristön kannalta vähiten haitalliset vaihtoehdot.
Satakunnan maakuntakaavassa on osoitettu rautatieliikenteen yhteystarvemerkintä Kortelan
osayleiskaavan suunnittelualueen halki. Yhteystarvemerkintä ulottuu Rauman sataman
eteläpuoliselta teollisuusalueelta Uusikaupunki-Rauma-Pori (URPO-rata) yhteysvälille, joka on niin
ikään osoitettu maakuntakaavassa rautatieliikenteen yhteystarvemerkinnällä. Rautatieliikenteen
yhteystarvemerkinnällä osoitetaan rataverkon kehittämisen kannalta tärkeät yhteystarpeet.
Merkintää koskee seuraava suunnittelumääräys: Maankäytön suunnittelulla on turvattava
rautatieliikenteen yhteystarpeen toteuttamismahdollisuus. Yhteystarpeen toteuttamiseksi on
rataverkon yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa selvitettävä alueiden käytön kannalta
tarkoituksenmukaisimmat ja ympäristön kannalta vähiten haitalliset vaihtoehdot.
Satakunnan maakuntakaavassa valtatie 8:n on osoitettu Kortelan osayleiskaavan
suunnittelualueeseen rajautuvalta kohdalta kaksiajorataiseksi parannettavaksi päätieksi (vt).
Merkinnällä osoitetaan ne päätiet, joiden nykyisen ajoradan viereen rakennetaan toinen ajorata.
Alueella on voimassa MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus. Merkintää koskee seuraava
suunnittelumääräys: Maankäytön suunnittelussa tulee varautua siihen, että pääsy
kaksiajorataiseksi parannettavalle päätielle tapahtuu pääasiassa eritasoliittymien kautta ja
paikalliselle sekä kevyelle liikenteelle on osoitettu erillinen väylä.
Satakunnan vaihemaakuntakaava 2
Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2 teemana on energiantuotanto; turve, bioenergia ja
aurinkoenergia. Muita teemoja ovat varalaskupaikkojen suojavyöhykkeet, kauppa, maisema-alueet
ja rakennetut kulttuuriympäristöt. Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 on hyväksytty
Satakuntaliiton maakuntavaltuustossa 17.5.2019. Hyväksymispäätös on saanut lainvoiman 1.7.2019
ja Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 on tullut voimaan 20.9.2019.
Kortelan osayleiskaavan suunnittelualueen koillisosa sijoittuu Satakunnan vaihemaakuntakaavassa
2 taajamatoimintojen alueeksi A (Keskusta-Kaaro-Monna). Merkinnällä osoitetaan yksityiskohtaista
suunnittelua edellyttävät asumiseen ja muille taajamatoiminnoille, kuten keskustatoiminnoille,
palveluille ja teollisuudelle rakentamisalueita, pääväyliä pienempiä liikenneväyläalueita, virkistys- ja
puistoalueita sekä erityisalueita. Aluetta suunniteltaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota
yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen ja täydentämiseen hajanaisesti ja vajaasti rakennetuilla
alueilla. Uusi rakentaminen ja muu maankäyttö on sopeutettava suunnittelulla ympäristöönsä
tavalla, joka vahvistaa taajaman omaleimaisuutta. Täydennysrakentamista ja muuta alueiden
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käyttöä suunniteltaessa on otettava huomioon alueen kulttuurihistorialliset ja maisemalliset
ominaispiirteet sekä viher- ja virkistysverkko. Alueilla on turvattava yleisten ranta-alueiden
varaaminen maisemarakenteellisesti ja -kuvallisesti ja luontoarvoiltaan kestäviltä, korkeatasoisilta
alueilta, osana alueen yhtenäistä viher- ja virkistysverkkoa. 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.
Taajamatoimintojen alue ei ole ensisijaisesti tarkoitettu tilaa vaativan kaupan suuryksikköjen
sijoittumisalueeksi. Kaupan suuryksiköiden mitoitus tulee yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa
määritellä paikallisen ostovoiman pohjalta ja yksiköiden toteutumisen ajoitus tulee
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa sitoa muun taajamarakenteen ja liikennejärjestelmien
toteutukseen.
Yleiskaavoitus
Rauman yleiskaava 2030
Suurimmalla osalla Kortelan osayleiskaavan suunnittelualuetta on voimassa Rauman kaupungin
yleiskaava 2030. Yleiskaavassa suunnittelualueelle on osoitettu virkistysaluetta (V), kyläaluetta (AT),
asuntoalueen reservialuetta (A/res), maa- ja metsätalousaluetta, jossa on loma-asutusta (MRA),
osayleiskaavatarve, siirtoviemärin yhteystarve (j), historiallinen tielinja, vaarallisia kemikaaleja
valmistavan tai varastoivan laitoksen suojavyöhyke, konsultointivyöhyke (sv1) ja merkittävä
kulttuuriympäristö (kh).
Rauman Eteläisten rantojen osayleiskaava
Kortelan osayleiskaavan suunnittelualueen eteläosassa on voimassa 28.5.2001 hyväksytty Rauman
Eteläisten rantojen osayleiskaava. Osayleiskaavassa suunnittelualue on pääosin osoitettu maa- ja
metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M1), osa tästä alueesta on osoitettu alueeksi, jolle soveltuu hajaasutusluonteinen asuminen (ao). Lisäksi suunnittelualueelle on osayleiskaavassa osoitettu maa- ja
metsätalousvaltaista aluetta, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY1) ja erillispientalojen aluetta
(AO).
Asemakaavoitus
Kortelan osayleiskaavan suunnittelualueella ei ole voimassa olevia asemakaavoja.
Kannanotot
Satakuntaliitto kiittää Rauman kaupunkia Kortelan osayleiskaavan luonnosta koskevasta
lausuntopyynnöstä. Satakuntaliitto pitää kaavan tavoitteita ja lähtökohtia hyvinä Kortelan
oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimistyölle.
Kortelan osayleiskaavan luonnos poikkeaa Satakunnan maakuntakaavasta sekä tieliikenteen että
rautatieliikenteen yhteystarvemerkintöjen osalta. Voimassa oleva Rauman kaupungin Yleiskaavan
2030 ratkaisu perustuu pohjoisen suunnan ratayhteyteen ja tieliikenteen osalta kytkeytymiseen
valtatiehen 8 olemassa olevia yhteyksiä hyödyntäen. Yleiskaavatyössä kaavaratkaisua tutkittiin ja
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perusteltiin poikkeamista maakuntakaavasta tehdyillä vaihtoehtotarkasteluilla ja
kaupunginvaltuuston päätöksellä.
Satakuntaliitto on pitänyt ja pitää edelleen erittäin tärkeänä, että Satakunnan maakuntakaavassa
osoitetun eteläisen kehäväylän (tie- ja rautatieliikenne) linjaus tulevalta satama- ja
teollisuusaluelaajennukselta valtatien 8 kautta aina valtatielle 12 asti turvataan maankäytön
suunnittelussa vähintään ohjeellisella yhteystarvemerkinnällä. Merkinnällä turvataan eteläisen
kehäväylän liikenneyhteyksien toteuttamismahdollisuudet Rauman yleiskaavan 2030 ja Kortelan
osayleiskaavan toteuttamista huomattavasti pidemmällä aikavälillä.
Lisäksi Kortelan osayleiskaavaa laadittaessa tulee huomioida valtatien 8 parantaminen
kaksiajorataiseksi siihen liittyvine rinnakkaistietarpeineen. Kaavaluonnoksessa on valtatien 8
länsipuolelle osoitettu suojaviheralueen lomaan myös erillispientalojen alueita. Valtatien 8 vierialue
tulee kokonaisuudessaan osoittaa suojaviheralueeksi valtatien kehittämistoimenpiteiden
turvaamiseksi.
Suojeltujen rakennusten kaavamääräyksessä on käytetty ehdollista määräystä ”ei saa purkaa ilman
pakottavaa syytä”. Parempi vaihtoehto voisi olla esimerkiksi Rauman Pohjoisten kyläalueiden
osayleiskaavassa käytetty määräys: ”Kulttuurihistoriallisesti tai maisemallisesti arvokas rakennus tai
rakennusryhmä. Rakennuksessa suoritettavat korjaus- ja muutostoimenpiteet sekä pihapiirin
uudisrakentaminen tai muut lähiympäristöön kohdistuvat toimenpiteet tulee toteuttaa siten, että
kohteen kulttuurihistoriallisesti ja/ tai maisemallisesti arvokas luonne säilyy. Ennen rakennusta tai
sen ympäristöä muuttaviin toimenpiteisiin ryhtymistä tulee museoviranomaiselle varata tilaisuus
lausunnon antamiseen.”
Satakuntaliitolla ei ole Satakunnan maakuntakaavan, Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 ja
Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 perusteella Rauman kaupungin Kortelan osayleiskaavan
luonnoksesta muuta lausuttavaa.
Lausunnon on valmistellut Niina Uusi-Seppä, niina.uusi-seppa@satakunta.fi, p. 044 711 4374
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Rauman kaupunki/Tekninen virasto, Kaavoitus
PL 104
26101 RAUMA

Viite

002045

Asia

RAUMA, Kortelan osayleiskaava (002045)
Rauman kaupunki on pyytänyt Museoviraston lausunnon Kortelan haja-asutusalueen
osayleiskaavasta.
Satakunnan alueellinen vastuumuseo toimii lausunnonantajana otsikon asiassa.
Museovirasto hoitaa Vanhan Rauman maailmanperintöön ja sen suoja-alueeseen liittyvät
asiat.
Intendentti

Tiedoksi

Kaija Kiiveri-Hakkarainen

Porin kaupunki/Satakunnan Museo

PL 913, 00101 Helsinki, kirjaamo@museovirasto.fi, puh. 0295 33 6000, faksi 0295 33 6999, www.museovirasto.fi
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Rauman kaupunki
Kaavoitus
PL 104
26101 Rauma

Lausunto Kortelan osayleiskaavan luonnosvaiheesta (YK002045)
Rauman kaupungin kaavoitus on pyytänyt 12.3.2020 lausuntoa Kortelan
osayleiskaavan luonnosvaiheesta (YK 002045). Kaavoitustyön tavoitteena on
laatia suunnittelualueelle maakäyttö- ja rakennuslain 42 § :n mukainen oikeusvaikutteinen osayleiskaava. Osayleiskaavan tavoitteena on mm. määritellä alueella olevan maankäytön toimintaedellytykset ja –suunnat sekä ottaa
huomioon alueella toimivien maatilojen ja alueella olevan asutuksen huomiointi suunnitteluvaiheessa.
Ympäristöterveydenhuollon johtajan lausunto
Kortelan osayleiskaavan luonnosvaiheen materiaaleissa on Kortela osayleiskaava OYK 002045 rakentamistapaohjeet, 4.3.2020. Rakentamistapaohjeissa
on käsitelty rakennuspaikkoja ja rakennustapaa koskevia linjauksia. Rakentamistapaohjeissa ei ole huomioitu radonin torjuntaa uusien rakennusten
suunnittelussa ja toteutuksessa.
Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen ionisoivasta säteilystä mukaan
asunnon ja muun oleskelutilan sisäilman radonpitoisuuden viitearvo on 300
becquereliä kuutiometrissä (Bq/m³) ilmaa. Uudet rakennukset tulee suunnitella ja rakentaa siten, että asunnon sisäilman radonpitoisuus on alle 200 becquereliä kuutiometrissä (Bq/m3). Tämä tulee ottaa huomioon osayleiskaavan
rakentamistapaohjeissa ja alueen asuinrakennusten suunnittelussa.
Lisätietoja asiasta antaa terveystarkastaja Jonna Aro, puh. 044 707 2943.

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

RAUMAN KAUPUNKI
Sosiaali- ja terveystoimiala/ ympäristöterveydenhuolto
PL 283 26101 Rauma
www.rauma.fi

Terveysvalvonta
Käyntiosoite: Lensunkatu 9 26100 Rauma
Puhelin: 044 403 2945
Sähköposti: terveysvalvonta@rauma.fi
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90 §

Lausunto Kortelan osayleiskaavaluonnoksesta

TEKVA 90 §

15.4.2020

RAU/646/10.02.02/2019

Ympäristönsuojelupäällikkö Juha Hyvärinen 8.4.2020:
Kaavoitus pyytää teknisen valiokunnan lausuntoa Kortelan osayleiskaavan luonnosvaiheesta (YK 002045) 13.4.2020 mennessä. Osayleiskaavan aineisto on tarkasteltavissa kokonaisuudessaan osoitteessa rauma.fi/002045-kortelan-osayleiskaava/
Kaavoitustyön tavoitteena on laatia suunnittelualueelle maankäyttö- ja
rakennuslain 42 §:n mukainen oikeusvaikutteinen osayleiskaava. Kaavavalmistelussa tutkitaan kylärakenteen täydentämistä ja laajentamista. Tavoitteena on Kortelan viljelymaiseman säilyttäminen ja korostaminen, arvokkaan kylämiljöön luonteenpiirteiden vahvistaminen.
Metsäalue on pääosin merkitty maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi,
jolla on erityistä ulkoilun ohjaustarvetta. Merkinnällä yhdessä polkumerkintöjen kanssa pyritään tukemaan alueen käyttöä kaupunkilaisten ulkoilualueena, mutta samalla mahdollistamaan alueella harjoitettava metsätalous.
Historialliset viljelyalueet on osoitettu maisemallisesti arvokkaiksi peltoalueiksi. Kulttuurimaiseman ominaispiirteitä pyritään vaalimaan paitsi
maisemaa koskevilla määräyksillä myös suojelemalla arvorakennukset.
Alueen olemassa oleva rakentaminen sijoittuu Unajantien varteen peltojen metsäsaarekkeisiin sekä Tenhon- ja Kitulantien alueelle. Nämä rakennuspaikat on merkitty alueen käytön mukaisesti erillispientalojen alueiksi, maatilojen talouskeskusten alueiksi tai erillispientalojen ja ympäristöhäiriötä aiheuttamattoman teollisuuden alueiksi. Uudet rakennuspaikat,
joita on yhteensä 28 kpl, täydentävät olemassa olevaa kylärakennetta
keskittyen pääosin kaavassa esitetyn Tenhontien ja Kitulantien yhdistävän tieyhteyden varrelle. Uutta rakentamista ohjaamaan on laadittu rakentamistapaohjeet.
Historiallista Unajantietä lukuun ottamatta suunnittelualueen tiet ovat yksityisteitä. Tähän kaavatyö ei tuo muutosta, jatkossakin alueen sisäinen
saavutettavuus perustuu yksityisteiden varaan.

Kiinteistö- ja mittaustoimi, maanmittausinsinööri Ari-Pekka Asikainen
8.4.2020:
Osayleiskaavassa osoitettujen rakennuspaikkojen lopullisen toteutumisen
näkökulmasta haasteita tuottavat kaavassa ohjeellisesti osoitetut yksityistielinjaukset. Yleiskaavaan merkityt kulkuyhteydet eivät automaattisesti
ole yksityistietoimituksessa toimeenpantavissa. Laissa säädetyt edellytykset tutkitaan aina riippumatta yleiskaavasta. Yleiskaavassa osoitettu
ohjeellinen yksityistielinjaus ei ole tae tieoikeuden saamiselle.
Tieoikeuden perustamisen ja tien rakentamisen jälkeen myöhemmin ilmaantuvat tieosakkaat voidaan yksityistielain 40 §:n mukaisesti määrätä
Otteen oikeaksi todistaa:

RAUMAN KAUPUNKI
Tekninen valiokunta

PÖYTÄKIRJANOTE

Sivu 2(2)

Kokouspäivämäärä

15.4.2020

osallistumaan rakentamiskustannuksiin seuraavan 15 vuoden aikana,
mutta ei tämän jälkeen. Ko. määräajan jälkeen rakentavien osalta voi
syntyä haastavia tilanteita, ellei alueen toteuttamista saada järjestymään
uusien rakennuspaikkojen osalta yhteisesti maanomistajien sopimalla tavalla. Maanmittauslaitoksen näkemyksen mukaan alueellisesti yksityistietoimitukset ovat haastavia, sillä sujuvat toimitukset edellyttävät monien
maanomistajien yhteistyöhalua.
Yleiskaava on pohjoisosan alueiden osalta hyvin tarkka ja jopa asemakaavamainen. Uusia rakennuspaikkoja on runsaasti. Yleiskaava ei kuitenkaan ole samaan tapaan toteutettavissa kuin asemakaava. Asemakaava-alueen ulkopuolella kaavoittamattomalla/yleiskaavoitetulla alueella
lohkomiset tehdään Maanmittauslaitoksen toimesta luovutuskirjojen mukaisesti, vaikka yleiskaavassa olisi osoitettu tarkatkin rakennuspaikkarajaukset.
Viheraluepäällikkö Kustaa Elsilä 18.3.2020:
Ei kommentoitavaa.
Vs. toimialajohtaja Juha Hyvärinen 8.4.2020:
Ehdotus:

Tekninen valiokunta lausuntonaan Kortelan osayleiskaavaluonnoksesta saattaa maanmittausinsinöörin esille tuomat
seikat kaavoittajan tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietojen antaja:
Kaavoitusarkkitehti Jouni Mäkinen
puh. 044 793 3665
kaavoitus@rauma.fi

Otteen oikeaksi todistaa:
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Viite: Lausuntopyyntö 5.1.2021

Lausunto kaavaehdotuksesta, Kortelan osayleiskaava (YK 002045), Rauma
Rauman kaupunki on pyytänyt Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksen (ELY) lausuntoa edellä mainitusta
kaavaehdotuksesta.
Lausuntopyyntö koskee 9.12.2020 päivättyä kaavaehdotusta.
Kaavahankkeesta on järjestetty viranomaisneuvottelu 12.3.2020 ja
työneuvottelu 13.5.2020.
ELY-keskus on antanut lausunnon 4.3.2020 päivättyyn luonnokseen
6.4.2020.
Kaavatyön tavoitteena on laatia suunnittelualueelle maankäyttö- ja
rakennuslain 42 §:n mukainen oikeusvaikutteinen osayleiskaava. Kaavan
sisällöllisenä tavoitteena on kaavaselostuksen mukaan Kortelan
kylärakenteen täydentäminen ottaen huomioon olemassa oleva asutus ja
alueella toimivat maatilat.
ELY-KESKUKSEN LAUSUNTO
Yleistä
Kortelan osayleiskaavaluonnokseen ei ole viety maakuntakaavan mukaisia
rautatieliikenteen ja tieliikenteen yhteystervemerkintöjä. Tämä
maakuntakaavasta poikkeava ratkaisu on syytä perustella vielä tarkemmin
selostuksessa.
Kulttuuriympäristö
Kulttuuriympäristön huomioimisen osalta kaavaehdotus on kehittynyt
luonnoksesta. Luonnonvaiheessa antamansa lausunnon mukaisesti ELYkeskus pitää luettavuuden kannalta suotavana muuttaa paikallisesti
merkittävän kulttuuriympäristö (kh-3) aluemerkintä rasteriksi. Aluemerkintä
on kaavakartalla vaikeasti hahmotettavissa. Edelleen ELY-keskus toteaa
luonnosvaiheessa antamansa lausunnon mukaisesti, että
rakentamistapaohjeiden pääkohtien sisällyttämistä kaavan
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yleismääräyksiin on vielä tarpeen harkita. Myös korjaustapaohjeiden
laatimista ELY-keskus pitää suositeltavana.
Hulevedet
Alueen läpi kulkevassa Rahke- ja Koijärven ojassa sivuhaaroineen on
toistuvaa perkaustarvetta. Ojissa on ojitusyhteisöt ja näiden
toimintaedellytyksiä ei saa heikentää. Hulevesien johtamisesta
ojayhteisöjen ojiin tulee sopia ko. yhteisön kanssa.
Alin suositeltava rakentamiskorkeus Rauman merenrannikolla on +2,10
N2000 + olosuhdelisät.
Happamat sulfaattimaat
Alueilla, joilla esiintyy happamia sulfaattimaita, tulee ne ottaa huomioon
alueen suunnittelussa ja rakentamisessa niin, ettei niistä aiheudu haitallisia
vaikutuksia vesistöön

Liikenne
Kun kaavaehdotuksessa Unajantien itäpuoli on luonnosvaiheen jälkeen
pääosin jätetty kaava-alueen ulkopuolelle ja näin voidaan varautua valtatie
8:n tuleviin parannustoimenpiteisiin, ELY-keskuksella ei ole tältä osin
liikenteestä kommentoitavaa.
Luonnonsuojelun osalta ei ole huomautettavaa ehdotukseen.
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ELY-keskuksella ei ole toimialaltaan muuta lausuttavaa. Lausunto on
laadittu yhteistyössä ELY-keskuksen luonnonsuojelu- ja vesiyksikköjen
sekä liikenne- ja infrastruktuurivastuualueen kanssa.
Yksikönpäällikkö

Risto Rauhala

Ylitarkastaja

Riikka Elo

Merkintä sähköisestä hyväksynnästä on asiakirjan lopussa.
Tiedoksi

Satakuntaliitto
Satakunnan Museo
Väylävirasto
ELY-keskus, Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualue, Järvinen, Nymander

Tämä asiakirja VARELY/4210/2019 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument VARELY/4210/2019 har
godkänts elektroniskt
Esittelijä Elo Riikka 24.02.2021 06:54
Ratkaisija Rauhala Risto 24.02.2021 08:45
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Rauman kaupunki
Tekninen virasto / Kaavoitus
kaavoitus@rauma.fi
viite:

Lausuntopyyntönne 5.1.2021

LAUSUNTO RAUMAN KAUPUNGIN KORTELAN OSAYLEISKAAVAN EHDOTUKSESTA
Kaavahanke
Suunnittelualue sijaitsee Kortelan haja-asutusalueella valtatie 8:n länsipuolella, Kortelantien
molemmin puolin. 270 hehtaarin kokoinen suunnittelualue sijaitsee noin 4 km etäisyydellä Rauman
kaupungin keskustasta. Suunnittelualueen pohjoisosan kallioinen metsäalue rajautuu Kortelan
asuinalueeseen. Suunnittelualueelle antaa luonnetta meren ja siihen liittyvän huvila-alueen
läheisyys. Suunnittelualueen keskiosassa sijaitsee Kortelan historiallinen viljelyalue, joka
rakennuksineen on arvioitu paikallisesti merkittäväksi kulttuuriympäristöksi. Suunnittelualueen
itäreunassa oleva Unajantie on osa satoja vuosia vanhaa ja historiallisesti merkittävää
Pohjanlahden rantatietä. Osayleiskaavan suunnittelualueella on kolme arkeologista kohdetta:
Kortelan vanha kylätontti Kortelantien länsipäässä, Tenhonkallion I maailmansodan aikainen
kallioon louhittu juoksuhauta ja Uusi-Kortelan ajoittamaton kiviröykkiö.
Hankkeen tavoitteena on laatia alueelle maankäyttö- ja rakennuslain 42 §:n mukainen
oikeusvaikutteinen osayleiskaava. Osayleiskaavan tavoitteena on määritellä alueella olevan
maankäytön toimintaedellytykset ja –suunnat, tutkia kylärakenteen täydennysalueen sijoitusta ja
mitoitusta ja huomioida alueella toimivat maatilat ja olemassa oleva asutus. Kaavan tavoitteena on
myös maisema-arvojen säilyttäminen ja korostaminen, arvokkaan kylämiljöön luonteenpiirteiden
vahvistaminen, muinaisjäännösten säilyttäminen ja suojelu sekä virkistys- ja luontoarvojen
huomioon ottaminen.
Kaavoitustilanne
Satakunnan maakuntakaava
Ympäristöministeriö on vahvistanut 30.11.2011 Satakunnan maakuntakaavan (N:o
YM1/5222/2010). Samalla ympäristöministeriö on vahvistanut maankäyttö- ja rakennuslain 210 §:n
1 momentin nojalla maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena maakuntakaavana voimassa olevien
Satakunnan seutukaava 5:n ja Satakunnan seutukaava 2:n sekä Kiikoisten kunnan alueella voimassa
olevan Pirkanmaan 3. seutukaavan kumoamisen. Satakunnan maakuntakaava on saanut lainvoiman
korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) päätöksellä 13.3.2013.
Satakunnan maakuntakaavassa Kortelan osayleiskaavan suunnittelualue sijoittuu Rauman seudun
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
Satakuntaliitto│ PL 260, Pohjoisranta 11D, 28101 Pori │www.satakuntaliitto.fi │Y-tunnus 0830322-5│Vaihde (02) 620 4300
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tärkeitä alueidenkäytöllisiä kehittämistarpeita. Kohdevyöhykettä koskee seuraava
suunnittelumääräys: Aluerakenteeltaan monikeskuksisia vyöhykkeitä kehitetään eheyttämällä
olemassa olevien keskusten ja taajamien yhdyskuntarakennetta sekä turvaamalla viher- ja
virkistysverkon jatkuvuus sekä palvelujen saatavuus. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee
edistää elinympäristöjen toimivuutta ja taloudellisuutta hyödyntämällä rakennettuja verkostoja,
vähentämällä liikennetarvetta sekä edistämällä joukkoliikenteen ja kevytliikenteen edellytyksiä.
Alueen arkeologiset kohteiden, valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden sekä merkittävien
kulttuuriympäristöjen tulee olla alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtina. Kohdevyöhykettä
koskee myös seuraava kehittämissuositus: Alueen maankäytön kehittämistarpeet tulisi tutkia ja
ratkaista yksityiskohtaisemmalla seudullisella maankäytön suunnitelmalla.
Kortelan osayleiskaavan suunnittelualueen länsiosaan sijoittuu myös Satakunnan
maakuntakaavassa osoitettu Satakunnan rannikkoseudun matkailun kehittämisvyöhyke (mv3).
Merkinnällä osoitetaan merkittävät luontomatkailun kehittämisen kohdevyöhykkeet, joihin
kohdistuu, luontomatkailun, luonnon virkistyskäytön, ulkoilu- ym. reitistöjen sekä luonnonsuojelun
kehittämis- ja yhteensovittamistarpeita. Kehittämisvyöhykkeitä 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.
Kortelan osayleiskaavan suunnittelualueelle sijoittuu Satakunnan maakuntakaavassa
suojavyöhykemerkintä (sv). Merkinnällä osoitetaan alueita, joilla alueiden käyttöä on läheisen
alueen toiminnan tai muun ympäristöönsä käyttörajoituksia aiheuttavan luonteen vuoksi
rajoitettava. Merkinnällä sv1 osoitetaan vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan
laitoksen suojavyöhyke (konsultointivyöhyke). Suojavyöhykettä koskee seuraava
suunnittelumääräys: Suunnittelussa on otettava huomioon alueella sijaitsevista laitoksista tai
vaarallisten kemikaalien valmistuksesta, varastoinnista tai kuljetuksesta ympäristölle ja alueelle
sijoittuville toiminnoille mahdollisesti aiheutuvat riskit. Suunniteltaessa riskille alttiiden toimintojen
sijoittamista suojavyöhykkeelle tulee palo- ja pelastusviranomaiselle sekä tarvittaessa
Turvatekniikan keskukselle (TUKES) varata mahdollisuus lausunnon antamiseen.
Suunnittelualueelle on Satakunnan maakuntakaavassa osoitettu myös ulkoilureitin yhteystarve,
joka ulottuu Kortelasta Voiluodon kautta aina Pyhärannan rajalle asti. Merkinnällä osoitetaan
merkittävien ulkoilureittien yhteystarpeet. Merkintää koskee seuraava suunnittelumääräys:
Maankäytön suunnittelulla on turvattava ulkoilureitin yhteystarpeen toteuttamismahdollisuus.
Kortelan osayleiskaavan suunnittelualueelle sijoittuu myös Satakunnan maakuntakaavassa
osoitettu siirtoviemärin yhteystarvemerkintä (j). Merkinnällä osoitetaan vesihuollon kehittämisen
kannalta tärkeät siirtoviemäreiden yhteystarpeet. Merkintää koskee seuraava suunnittelumääräys:
Maankäytön suunnittelulla on turvattava siirtoviemärin yhteystarpeen toteuttamismahdollisuus.
Yhteystarpeen toteuttamiseksi on siirtoviemäriverkon yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa
selvitettävä alueiden käytön kannalta tarkoituksenmukaisimmat ja ympäristön kannalta vähiten
haitalliset vaihtoehdot.
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Satakunnan maakuntakaavassa on osoitettu pohjois-eteläsuuntaisesti historiallinen tie (ht,
Rantatie), joka kulkee Kortelan osayleiskaavan suunnittelualueen itäreunassa Unajantietä pitkin.
Merkinnällä osoitetaan arvokas historiallinen tie. Merkintää koskee seuraava suunnittelumääräys:
Kaikista niistä tien linjaukseen tai muuhun muuttamiseen liittyvistä suunnitelmista tai
toimenpiteistä, jotka koskevat asemakaavoittamattomia tien osia, tulee varata
museoviranomaiselle tilaisuus lausunnon antamiseen.
Satakunnan maakuntakaavassa on osoitettu tieliikenteen yhteystarvemerkintä halki Kortelan
osayleiskaavan suunnittelualueen. Rauman keskustan eteläpuolinen yhteystarvemerkintä ulottuu
sataman eteläpuoliselta teollisuusalueelta aina valtatien 8 kautta valtatielle 12 asti. Tieliikenteen
yhteystarvemerkinnällä osoitetaan tieverkon kehittämisen kannalta tärkeät yhteystarpeet.
Merkintää koskee seuraava suunnittelumääräys: Maankäytön suunnittelulla on turvattava
tieliikenteen yhteystarpeen toteuttamismahdollisuus. Yhteystarpeen toteuttamiseksi on tieverkon
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa selvitettävä alueiden käytön kannalta
tarkoituksenmukaisimmat ja ympäristön kannalta vähiten haitalliset vaihtoehdot.
Satakunnan maakuntakaavassa on osoitettu rautatieliikenteen yhteystarvemerkintä Kortelan
osayleiskaavan suunnittelualueen halki. Yhteystarvemerkintä ulottuu Rauman sataman
eteläpuoliselta teollisuusalueelta Uusikaupunki-Rauma-Pori (URPO-rata) yhteysvälille, joka on niin
ikään osoitettu maakuntakaavassa rautatieliikenteen yhteystarvemerkinnällä. Rautatieliikenteen
yhteystarvemerkinnällä osoitetaan rataverkon kehittämisen kannalta tärkeät yhteystarpeet.
Merkintää koskee seuraava suunnittelumääräys: Maankäytön suunnittelulla on turvattava
rautatieliikenteen yhteystarpeen toteuttamismahdollisuus. Yhteystarpeen toteuttamiseksi on
rataverkon yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa selvitettävä alueiden käytön kannalta
tarkoituksenmukaisimmat ja ympäristön kannalta vähiten haitalliset vaihtoehdot.
Satakunnan maakuntakaavassa valtatie 8:n on osoitettu Kortelan kylän kohdalta kaksiajorataiseksi
parannettavaksi päätieksi (vt). Merkinnällä osoitetaan ne päätiet, joiden nykyisen ajoradan viereen
rakennetaan toinen ajorata. Alueella on voimassa MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus.
Merkintää koskee seuraava suunnittelumääräys: Maankäytön suunnittelussa tulee varautua siihen,
että pääsy kaksiajorataiseksi parannettavalle päätielle tapahtuu pääasiassa eritasoliittymien kautta
ja paikalliselle sekä kevyelle liikenteelle on osoitettu erillinen väylä.
Satakunnan vaihemaakuntakaava 2
Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2 teemana on energiantuotanto; turve, bioenergia ja
aurinkoenergia. Muita teemoja ovat varalaskupaikkojen suojavyöhykkeet, kauppa, maisema-alueet
ja rakennetut kulttuuriympäristöt. Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 on hyväksytty
Satakuntaliiton maakuntavaltuustossa 17.5.2019. Hyväksymispäätös on saanut lainvoiman 1.7.2019
ja Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 on tullut voimaan 20.9.2019.
Kortelan osayleiskaavan suunnittelualueen koillisosa sijoittuu Satakunnan vaihemaakuntakaavassa
2 taajamatoimintojen alueeksi A (Keskusta-Kaaro-Monna). Merkinnällä osoitetaan yksityiskohtaista
suunnittelua edellyttävät asumiseen ja muille taajamatoiminnoille, kuten keskustatoiminnoille,
palveluille ja teollisuudelle rakentamisalueita, pääväyliä pienempiä liikenneväyläalueita, virkistys- ja
puistoalueita sekä erityisalueita. Aluetta suunniteltaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota
yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen ja täydentämiseen hajanaisesti ja vajaasti rakennetuilla
alueilla. Uusi rakentaminen ja muu maankäyttö on sopeutettava suunnittelulla ympäristöönsä
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tavalla, joka vahvistaa taajaman omaleimaisuutta. Täydennysrakentamista ja muuta alueiden
käyttöä suunniteltaessa on otettava huomioon alueen kulttuurihistorialliset ja maisemalliset
ominaispiirteet sekä viher- ja virkistysverkko. Alueilla on turvattava yleisten ranta-alueiden
varaaminen maisemarakenteellisesti ja -kuvallisesti ja luontoarvoiltaan kestäviltä, korkeatasoisilta
alueilta, osana alueen yhtenäistä viher- ja virkistysverkkoa. 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.
Taajamatoimintojen alue ei ole ensisijaisesti tarkoitettu tilaa vaativan kaupan suuryksikköjen
sijoittumisalueeksi. Kaupan suuryksiköiden mitoitus tulee yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa
määritellä paikallisen ostovoiman pohjalta ja yksiköiden toteutumisen ajoitus tulee
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa sitoa muun taajamarakenteen ja liikennejärjestelmien
toteutukseen.
Yleiskaavoitus
Rauman yleiskaava 2030
Suurimmalla osalla Kortelan osayleiskaavan suunnittelualuetta on voimassa Rauman kaupungin
yleiskaava 2030. Yleiskaavassa suunnittelualueelle on osoitettu virkistysaluetta (V), kyläaluetta (AT),
asuntoalueen reservialuetta (A/res), maa- ja metsätalousaluetta, jossa on loma-asutusta (MRA),
osayleiskaavatarve, siirtoviemärin yhteystarve (j), historiallinen tielinja, vaarallisia kemikaaleja
valmistavan tai varastoivan laitoksen suojavyöhyke, konsultointivyöhyke (sv1) ja merkittävä
kulttuuriympäristö (kh).
Rauman Eteläisten rantojen osayleiskaava
Kortelan osayleiskaavan suunnittelualueen eteläosassa on voimassa 28.5.2001 hyväksytty Rauman
Eteläisten rantojen osayleiskaava. Osayleiskaavassa suunnittelualue on pääosin osoitettu maa- ja
metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M1), osa tästä alueesta on osoitettu alueeksi, jolle soveltuu hajaasutusluonteinen asuminen (ao). Lisäksi suunnittelualueelle on osayleiskaavassa osoitettu maa- ja
metsätalousvaltaista aluetta, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY1) ja erillispientalojen aluetta
(AO).
Asemakaavoitus
Kortelan osayleiskaavan suunnittelualueella ei ole voimassa olevia asemakaavoja.
Kannanotot
Satakuntaliitto kiittää Rauman kaupunkia Kortelan osayleiskaavan ehdotusta koskevasta
lausuntopyynnöstä.
Kortelan osayleiskaavan ehdotus poikkeaa Satakunnan maakuntakaavasta sekä tieliikenteen että
rautatieliikenteen yhteystarvemerkintöjen osalta. Voimassa oleva Rauman kaupungin Yleiskaavan
2030 ratkaisu perustuu pohjoisen suunnan ratayhteyteen ja tieliikenteen osalta kytkeytymiseen
valtatiehen 8 olemassa olevia yhteyksiä hyödyntäen. Yleiskaavatyössä kaavaratkaisua tutkittiin ja
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perusteltiin poikkeamista maakuntakaavasta tehdyillä vaihtoehtotarkasteluilla ja
kaupunginvaltuuston päätöksellä.
Satakuntaliitto on pitänyt ja pitää edelleen erittäin tärkeänä, että Satakunnan maakuntakaavassa
osoitetun eteläisen kehäväylän (tie- ja rautatieliikenne) linjaus tulevalta satama- ja
teollisuusaluelaajennukselta valtatien 8 kautta aina valtatielle 12 asti turvataan maankäytön
suunnittelussa vähintään ohjeellisella yhteystarvemerkinnällä. Merkinnällä turvataan eteläisen
kehäväylän liikenneyhteyksien toteuttamismahdollisuudet ja yhteensovitetaan eri
maankäyttömuodot Rauman yleiskaavan 2030 ja Kortelan osayleiskaavan toteuttamista
huomattavasti pidemmällä aikavälillä.
Kortelan osayleiskaavan ehdotusvaiheessa kaavarajausta on muutettu. Kaavaehdotuksessa
Unajantien itäpuoli valtatien vierialueineen on pääosin jätetty kaava-alueen ulkopuolelle. Valtatie
8:n kehittämistoimenpiteistä ei ole vielä tarkkoja suunnitelmia, joten alueen suunnittelu tarkentuu
myöhemmin.
Suojeltujen rakennusten kaavamääräys on korjattu Satakuntaliiton kaavaluonnoksesta antaman
lausunnon mukaisesti.
Kaavaehdotukseen on luonnosvaiheen jälkeen lisätty kaksi rakennuspaikkaa Varesniityn
lounaispuolelle. Ne sijoittuvat olevan rakennuspaikan molemmin puolin ja kaavatyön pohjaksi
laaditussa rakennemallissa ne sijoittuvat kylärakenteen täydennysalueelle ja rajautuvat osin
historiallisiin peltoihin. Uudet rakennuspaikat eivät sijoitu rakennusinventoinnissa arvokohteiksi
määriteltyjen rakennusten yhteyteen. Luonnonarvoiltaan uudet osoitetut rakennuspaikat eivät ole
erityisen arvokkaita. Maisemaselvityksen mukaan Kortelan alueen tärkeimpiä arvoja ovat laajat
yhtenäiset metsäalueet sekä hyvin säilynyt maaseutumainen miljöö. Rakentamistapaohjeessa
metsäisyyden säilymiseen on kiinnitetty huomiota tonttien reuna- alueiden metsäisyyden
säilyttämiseksi. Luontoalueet mahdollistavat virkistyksellisten arvojen säilymisen ja ulkoilureitistöjä
on lisätty kaavaehdotukseen luonnoksen jälkeen.
Teknisenä korjauksena pyydämme poistamaan ohjeellinen rakennuspaikka (rp) merkinnän
yhteydessä olevan kaavamääräystekstin ”Maankäytön suunnittelulla on turvattava valtatien
nelikaistaistamisen toteuttamismahdollisuus.” Kaava-alueeseen ehdotusvaiheeseen tehdyn
rajausmuutoksen jälkeen, aihetta tälle kaavamääräykselle ei ole.
Satakuntaliitolla ei ole Satakunnan maakuntakaavan, Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 ja
Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 perusteella Rauman kaupungin Kortelan osayleiskaavan
ehdotuksesta muuta lausuttavaa.
Lausunnon on valmistellut Heli Nukki heli.nukki@satakunta.fi, p. 044 711 4329, Esa Perttula
esa.perttula@satakunta.fi p.044 711 4370 ja Susanna Roslöf susanna.roslof@satakunta.fi, p. 044
711 4334

SATAKUNTALIITTO
Tiedoksi:
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Satakunnan Museo

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi
todentaa kirjaamosta kirjaamo@satakunta.fi
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Aihe

KORTELAN OSAYLEISKAAVAN EHDOTUS (YK 002045), RAUMA
Rauman kaupungin kaavoitus on pyytänyt Satakunnan Museon lausuntoa Kortelan
osayleiskaavanehdotuksesta. Kaava-alue sijaitsee n. 4 km etäisyydellä kaupungin
keskustasta, sen eteläpuolella ja sijoittuu valtatien 8:n länsipuolelle Kortelantien
molemmin puolin. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa asemakaavoitettuihin
alueisiin ja muilla suunnilla pääosin yleiskaava-alueisiin. Kaavatyön tarkoituksena
on laatia oikeusvaikutteinen osayleiskaava, joka uusien asuinrakennuspaikkojen
osalta ohjaa suoraan rakentamista. Sisällöllisenä tavoitteena on Kortelan
kylärakenteen täydentäminen ottamalla huomioon olemassa oleva asutus ja
toimivat maatilat. Maankäyttöä ohjataan maisema-arvojen huomioimiseen ja
kylämiljöön luonteen säilyttämiseen. Suunnittelualueella on kaksi erilaista
maisemakokonaisuutta: Kortelantien varren viljelysaukea eteläosassa sekä pienten
kalliopaljastumien ja -mäkien laikuttaman metsäalue pohjoisosassa.
Rakennettu kulttuuriympäristö ja maisema
Satakunnan Museo on Kortelan osayleiskaavaluonnoksesta antamassaan
lausunnossa käynyt läpi suunnittelualueen kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön
arvot, eikä enää toista niitä tässä lausunnossa.
Luonnosvaiheen lausunnossaan museo totesi Kortelan osayleiskaavan huolella ja
maiseman arvot huomioiden laadituksi. Museon kommentit koskivat ainoastaan
suojeltavien rakennusten tietojen merkitsemistä kaavaselostukseen sekä käytetyn
rakennussuojelumääräyksen sisältöä. Tämän lisäksi museo toivoi laaditun
rakennustapaohjeen olennaisimpien määräysten tuomista myös kaavakartalle
ohjauksen sitovuuden varmentamiseksi.
Kaavaselostusta onkin nyt täydennetty museon toivomalla talla rakennussuojelukohteiden osalta, eikä museolla ole siitä enää huomautettavaa. Satakunnan Museo
pyytää kuitenkin korjaamaan kaavaselostuksen sivulla 26 olevan pienen virheen,
josta museo on aiemminkin huomauttanut. Inventoinnissa käytetty arvoluokitus ei
ole Museoviraston suosittelema, vaan Satakunnan Museon soveltama.
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Rakennussuojelumerkintään (s1) liittyvä määräys on muutettu museon esittämällä
tavalla. Kaavakartalle otettu maininta erillisestä rakentamistapaohjeesta lienee
myös riittävä.
Arkeologinen kulttuuriperintö
Kiinteät muinaisjäännökset on merkitty kaavakartalle pistekatkoviivalla ja
erityisominaisuutta ilmaisevalla merkinnällä sm. Satakunnan Museon
luonnosvaiheessa esittämä täydennys kaavamääräykseen on tehty.
Kaavaselostukseen on jäänyt pieni virhe sivulle 25, jossa kuvaillaan
suunnittelualueen muinaisjäännökset. Kuten kartassa sivulla 29 esitetään, kohteita
on kolme: Tenhonkallio (a), Kortelan (Kordela) kylätontti (b, kulttuuriperintökohde)
sekä Uusi-Kortela (c). Sivulla 25 kylätontti on vahingossa saanut kaksi
tunnistekirjainta (b ja c).
Satakunnan Museolla ei ole enää muuta huomautettavaa Kortelan
osayleiskaavaehdotuksesta.

Satakunnan Museo

Museonjohtaja Johanna Jakomaa
Tutkija Liisa Nummelin
Arkeologi Leena Koivisto

Tiedoksi

Varsinais-Suomen ELY-keskus/kirjaamo, Sofia Koskela
Satakuntaliitto/kirjaamo, Susanna Roslöf, Heli Nukki
Museovirasto/kirjaamo

Tämä asiakirja on hyväksytty sähköisesti Porin kaupungin asianhallintajärjestelmässä
Porin kaupunki
Sivistystoimiala/kulttuuriyksikkö
Satakunnan Museo
Y-tunnus 0137323-9

Hallituskatu 11 28100 Pori, PL 121, 28101 Pori
Puhelin (02) 621 1078

www.pori.fi/smu
etunimi.sukunimi@pori.fi

Lähe äjä:
Lähete y:
Vastaano aja:
Kopio:
Aihe:

Aki Haaslah <aki.haaslah @gmail.com>
2. helmikuutata 2021 12:11
Kaavoitus
Rauman kaupungin kirjaamo
Kortelan osayleiskaava (002045)

Ehdotusvaiheen muistutus

Kiinteistö 684-420-1-756 on suunniteltu rakennuspaikaksi ja se pitäisi tähän osayleiskaavaan merkitä erillispientalojen alueeksi. Kiinteistö sijoittuu kokonaisuudessaan tämän suunnittelualueen sisälle. Kaupungin
laajenemisen strategia asemakaava-alueen eteläpuolella muuttuu tämän osayleiskaavan mukana merkittävästi. Näin ollen painetta tämän kiinteistön asemakaavoitukseen ei ole. Kiinteistön alueella on kallioinen
maaperä ja sen metsätaloudellinen merkitys on lähes mitätön. Alueen yhden kulman läpi kulkee ulkoilijoiden käyttämä metsätie. Tämän ulkoilureitin säilyminen ei vaarannu ollenkaan vaikka alue merkittäisiin
erillispientalojen alueeksi.
Terv.
Aki Haaslahti

